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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №15 (1034)

П’ЯТНИЦЯ,
17 лютого
2012 року

Про затверждження міської комплексної програми 
“Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр.”
Рішення Київської міської ради № 842/7078 від 15 грудня 2011 року

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про органи
самоорганізації населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07 № 1035�р “Про схвалення Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, а також з метою створення сприятливих умов для подальшого
розвитку громадянського суспільства, вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря�
дування з інститутами громадянського суспільства, впровадження у сферу громадських відносин принципів патріотизму, суспіль�
ної моралі і духовності, зміцнення організаційно�правових, фінансово�економічних засад місцевого самоврядування, створення
сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську комплексну програму “Сприяння місцевому
самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на
2012—2016 рр.” (далі — Програма), що додається.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання Програми.
2.2. Передбачити в бюджеті м. Києва на відповідні роки видатки

на виконання заходів Програми, виходячи з фінансових можливос&
тей.

3. Відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів з
реалізації Програми визначити Головне управління з питань внутріш&
ньої політики та зв’язків з громадськістю виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків

з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) раз на півроку подавати постійним ко&
місіям Київської міської ради з питань бюджету та соціально&економіч&
ного розвитку, з питань місцевого самоврядування, регіональних, між&
народних зв’язків та інформаційної політики узагальнену інформацію
про стан виконання Програми за I півріччя та рік до 25 вересня та 25
березня відповідно.

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко&
місію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, ре&
гіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова  Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 15 грудня 2011 року № 842/7078

Міська комплексна програма
“Сприяння місцевому самоврядуванню
та розвитку громадянського суспільства

у м. Києві на 2012—2016 рр.”

І. Загальна частина
ПАСПОРТ

міської комплексної програми
“Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського 

суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр.”

ІІ. Загальні положення Програми

Міська комплексна програма “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр.” (далі —
Програма) спрямована на подальший розвиток у м. Києві громадянського суспільства, місцевого самоврядування та зміцнення їх інститутів, забезпе&
чення стабільності і прогнозованості суспільно&політичного життя м. Києва.

Процес становлення України як демократичної, правової і соціальної держави насамперед передбачає налагодження ефективної взаємодії органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та інститутами громадянського суспільства. Така
взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації всіх сфер державного
управління і суспільного життя, соціально&економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадяни&
на.

Місто Київ характеризується існуванням великої кількості об’єднань громадян різного спрямування діяльності. Міністерством юстиції України станом
на 1 липня 2011 року зареєстровано 189 політичних партій різного ідеологічного спектра. Головним управлінням юстиції у м. Києві зареєстровано 180
київських міських осередків політичних партій, районними управліннями юстиції зареєстровані та діють близько тисячі районних осередків політичних
партій. Також у м. Києві діють близько 4 000 громадських організацій та благодійних фондів.

З метою забезпечення злагоди, взаєморозуміння, примирення у громадському секторі міста виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією) реалізуються такі форми взаємодії з громадськістю, як соціальне партнерство, підтримка громадських ініціатив,
спрямованих на поглиблення співпраці з недержавними організаціями, проведення консультацій з мешканцями міста щодо важливих питань соціаль&
но&економічного розвитку, а також вивчення громадської думки з основних напрямків життєдіяльності міста.

Київська міська влада здійснює комплекс заходів, спрямованих на сприяння розвитку політичної та громадської активності, створення рівних умов
для діяльності різних об’єднань громадян (політичних партій, громадських організацій), органів самоорганізації населення, забезпечуючи тим самим
гарантування верховенства права та неупередженого ставлення органів виконавчої влади до діяльності громадських організацій та політичних партій.

Важливими напрямками співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із структурними утвореннями політичних партій та
інститутами громадянського суспільства є проведення спільних заходів з нагоди державних свят і пам’ятних дат, а також залучення громадян до про&
цесу прийняття управлінських рішень, громадські слухання та відкриті обговорення питань місцевого значення.

Важливе завдання міської влади — сприяння розвитку місцевого самоврядування та підтримка діяльності органів самоорганізації населення.
За час виконання міської цільової Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та міс&

цевих ініціатив у м. Києві у 2004—2006 рр., затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.04.04 № 148/1358, та Програми сприяння місцевому
самоврядуванню, підтримки діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві у 2007—2011 рр., затвердженої рішенням Ки&
ївської міської ради від 28.12.06 № 602/659, у м. Києві легалізовано 90 органів самоорганізації населення (далі — ОСН) різних форм.

1. Ініціатор розроблення
Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення Програми

Доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації О.Пузанова від
01.09.11 № 015/638

3. Розробник Програми Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробник Програми
&

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

& Головне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації),  
& Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),  
& Головне управління комунальної власності  міста Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), 
& Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), 
& управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 
& управління преси та інформації виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),  
& відділ з питань місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради (за згодою),  &
районні в місті Києві державні адміністрації, 
& Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств,
установ та організацій,  
& комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) "Столиця", 
& органи самоорганізації населення м. Києва, 
& земляцтва АРК та областей України у м. Києві  

7. Терміни реалізації Програми 2012—2016 роки

8. Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм) 

бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
у тому числі:

73 212 900 грн

10. Коштів бюджету м. Києва 73 212 900 грн

11. Коштів інших джерел 
—

Починаючи з 2007 року все помітнішою ставала тенденція до змен&
шення кількості створюваних ОСН та нерівномірність цього процесу за
територіальною ознакою. У таких районах м. Києва, як Подільський,
Оболонський, Святошинський при незначній кількості створених ОСН
спостерігається пасивність громадян до цієї справи.

Заходи Програми сприяння місцевому самоврядуванню, підтримки
діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м.
Києві на 2007—2011 роки виконувалися лише в частині виплати міні&
мальної зарплати працівникам органів самоорганізації населення. При
цьому у певні періоди виконання вказаної програми заробітна плата пра&
цівникам органів самоорганізації населення не виплачувалася взагалі
або з піврічними затримками.

Крім того, протягом п’яти років не виконувався п.3.3 програми щодо
забезпечення ОСН необхідними технічними ресурсами, зокрема ком&
п’ютерною технікою та іншим обладнанням. Комп’ютерна техніка, при&
дбана для ОСН у 2004—2006 роках, на сьогодні вичерпала свій ресурс.
Тому нагальною є проблема забезпечення органів самоорганізації насе&
лення комп’ютерною та іншою організаційною технікою.

Починаючи з середини 2010 року, здійснено ряд важливих системних
заходів щодо фінансового, нормативно&правового забезпечення діяль&
ності ОСН та покращення професійного рівня працівників ОСН. Зокрема

у 2011 році фінансування програми збільшено більше, ніж втричі — до 9,5 млн. грн.
На сьогодні також кардинально змінилася ситуація щодо розвитку мере&

жі органів самоорганізації населення столиці. З грудня 2010 року розблоко&
вано питання надання дозволів Київською міською радою щодо створення
ОСН, які не надавалися протягом 4 років. Наразі 38 ініціативних груп на за&
вершальному етапі створення ОСН. Протягом жовтня&листопада 2011 року
до КМДА надійшло близько 500 заяв від ініціативних груп громадян стосов&
но створення нових ОСН.

Важливим кроком стало унормування термінів повноважень ОСН. Відпо&
відне рішення Київської міської ради, після 4&річної невизначеності, було
прийнято в травні 2011 року.

З метою підвищення професійного рівня працівників ОСН у цьому році
було проведено ряд зустрічей та “круглих столів” на вищому рівні: за участі
керівництва Київської міської державної адміністрації, науковців&експертів,
практиків з питань місцевого самоврядування з різних регіонів України. У
2011 році проведено 7 “круглих столів”, 12 семінарів та 2 дводенні конфе&
ренції для працівників органів самоорганізації населення м. Києва.

Для продовження і вдосконалення роботи із зазначених напрямків розроблена Програма.
Програма розроблена відповідно до Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини, Конституції України, Законів України “Про

місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто&герой Київ”, “Про об’єднання громадян”, “Про
політичні партії в Україні”, “Про благодійництво і благодійні організації”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про органи самоор&
ганізації населення”, “Про захист суспільної моралі”, “Про інформацію”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07 № 1035&р “Про схва&
лення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, постанови Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 ро&
ку № 10 “Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики”, Угоди про співпрацю між Київською місь&
кою радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та земляцтвами Автономної Республіки Крим,
областей України в м. Києві від 24.06.11 р.

Програма окреслює комплекс заходів діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій у співпраці із інститутами місцевого самоврядування та громадянського суспільства, які беруть активну участь у со&
ціально&економічному та суспільно&політичному житті.

Програма складається з двох напрямів:
— Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр.;
— Сприяння місцевому самоврядуванню, підтримка діяльності органів самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на 2012—2016 рр.

ІІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Місто Київ виступає в авангарді суспільних реформ в Україні, є одним з найскладніших об’єктів адміністративно&політичного управління в результа&
ті прискореного розвитку сучасних соціальних технологій.

Пріоритетним завданням Київської міської влади є подальше сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства.
На сьогодні актуальним є впровадження такої системи управління містом, що базується на дієвій взаємодії міської влади з громадськістю міста, ак&

тивній та безпосередній участі в управлінні містом громадян, їх об’єднань та колективів.
Також органи самоорганізації населення м. Києва потребують комплексної системної матеріально&технічної та фінансової підтримки, що підтверди&

ли результати проведеного в листопаді 2010 року соціологічного дослідження в усіх районах м. Києва щодо стану та перспектив розвитку органів са&
моорганізації населення.

Програма передбачає суттєву зміну підходів до підтримки ОСН як складової системи місцевого самоврядування столиці.

ІV. Мета Програми

Мета Програми полягає у створенні в м. Києві сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні, віднов&
лення історично сформованої топоніміки міста Києва, всебічного забезпечення захисту прав і свобод громадян, налагодження ефективної взаємодії
міської влади з інститутами громадянського суспільства, сприяння утвердженню національної ідеї, впровадження у сферу громадських відносин прин&
ципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, пропаганди здорового способу життя та загальнолюдських цінностей, а також розвитку самовряду&
вання в м. Києві як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно&правових, фінансово&економічних засад ОСН,
популяризації кращого досвіду в сфері становлення і розвитку самоврядування у м. Києві та створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні
питань місцевого значення.

V. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Дієвими шляхами розв’язання проблеми є зокрема залучення громадян до процесу вироблення, прийняття та виконання управлінських рішень ор&
гану. Відносини міської влади із громадськістю передбачають формування зрозумілої громадянам політики міської влади, що враховує інтереси та по&
треби суспільства, подання повної інформації про діяльність органів міської влади, створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспіль&
ства та функціонування його інститутів, підвищення громадянської та правової культури.

Важливе значення має подальше сприяння діяльності дорадчих органів за участю громадськості, зокрема Громадської ради при Київській міській
державній адміністрації та громадських рад при районних в місті Києві державних адміністраціях.

Прозорість і відкритість діяльності міської влади, визначення реальних потреб міського населення, надання територіальній громаді якісних послуг
на основі дієвої взаємодії із громадськістю міста є головною ознакою ефективного управлінням сучасним містом.

Крім того, органи міської влади, що співпрацюють з громадськістю та інститутами громадянського суспільства, підвищуючи результативність своєї
діяльності, також підсилюють її правомірність в очах громадян. Зокрема проведення консультацій з громадськістю сприяє налагодженню системного
діалогу органів міської влади і громадськості, підвищує якість підготовки та прийняття рішень з важливих питань міського та суспільного значення з
урахуванням думки громадськості, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Для координації заходів, пов’язаних з
проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки, при органах місцевого самоврядування утворюються кон&
сультативно&дорадчі органи — громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються в установленому порядку.

Заходи Програми передбачають суттєву фінансову та матеріально&технічну допомогу діючим органам самоорганізації населення м. Києва, підтрим&
ку ініціатив громадян щодо створення мережі нових ОСН у всіх районах столиці, їх системну консультативно&методичну підтримку та популяризацію
кращого досвіду діяльності. Такий комплекс заходів дасть змогу органам місцевого самоврядування, виконавчим органам міського та районного рівнів
спрямовувати свою діяльність на потреби територіальної громади м. Києва, оперативно реагувати на проблеми загальноміського, районного чи мікро&
районного рівнів.

Програмою передбачено основні завдання, які відносяться до сфери місцевого самоврядування в контексті діяльності органів самоорганізації насе&
лення в усіх районах м. Києва.

Прийняття цієї Програми передбачає реалізацію таких заходів за умови відповідного фінансування та матеріального забезпечення. Строк дії
Програми, з урахуванням масштабів та динаміки суспільно&політичних та соціально&економічних процесів, становитиме 5 років: з 2012 року по
2016 рік.

VІ. Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

До основних завдань та заходів Програми відносяться:
— впровадження у діяльності міської влади принципів відкритості, прозорості і публічності;
— всебічне і постійне залучення представників громадськості до процесу вироблення й експертизи на міському рівні важливих соціально&економіч&

них і суспільно&політичних рішень;
— впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій органів виконавчої влади з громадськістю;
— здійснення комплексу організаційних, інформаційно&пропагандистських та інших заходів, спрямованих на підвищення духовності і зміцнення мо&

ральних цінностей громадян;
— встановлення партнерських зв’язків, налагодження взаємодії міських органів влади із земляцтвами АРК та областей України в м. Києві з різних пи&

тань життєдіяльності міста;
— проведення органами міської влади моніторингу й аналізу громадської думки,
— інформаційно&аналітичне забезпечення діяльності міської влади у сфері громадсько&політичних відносин та налагодження дієвого зворотного

зв’язку з громадськістю;
— впорядкування процедури найменування об’єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увічнення пам’яті видатних ді&

ячів і подій;
— забезпечення гарантованих прав здійснення повноважень органами самоорганізації населення у м. Києві;
— поліпшення взаємодії органів самоорганізації населення з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування при вирішенні місцевих проб&

лем;
— вивчення, аналіз, узагальнення вітчизняного і міжнародного досвіду у сфері співпраці влади з органами самоорганізації населення;
— сприяння розвитку органів самоорганізації населення м. Києва як самостійної ланки системи місцевого самоврядування;
— матеріально&фінансове забезпечення органів самоорганізації населення;
— інформаційно&методична підтримка ініціативних громадян стосовно створення нових ОСН;
— удосконалення механізмів управління місцевим розвитком та підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування;
— підвищення рівня правової, політичної культури мешканців щодо захисту їх прав і свобод шляхом проведення просвітницької діяльності;
— створення сприятливих умов для участі киян у вирішенні питань місцевого значення. 
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Напрями діяльності Програми викладені у додатку 1 до Програми.
Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів міського бюджету.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбаче&

них головному розпоряднику бюджетних коштів.
Ресурсне забезпечення Програми здійснюється згідно з додатком 2 до Програми.
Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому, становить 73 212,9 тис. грн.

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми:
за напрямом Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві

Орієнтовний обсяг фінансових витрат, необхідних для виконання Програми за напрямом, становить 16229,9 тис. грн.
Орієнтовна кількість заходів розділу — 293 заходи.

Показник затрат (2012—2016 рр.):
— обсяг фінансування Програми — 16229,9 тис. грн.

Показник продукту:
— кількість заходів (2012—2016 рр.) — 293 заходи.

Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу (2012—2016 рр.) — 55,39 тис. грн.

Показник результативності (2012—2016 рр.):
— очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених — 80%.

У тому числі по роках:

2012 рік

Показник затрат:
— обсяг фінансування Програми — 3189,9 тис. грн
Показник продукту:
— кількість заходів — 59 заходів.
Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу — 54,07 тис. грн
Показник результативності:
— очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених — 80%

2013 рік

Показник затрат:
— обсяг фінансування Програми — 3340,0 тис. грн
Показник продукту:
— кількість заходів — 59 заходів.
Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу — 56,61 тис. грн
Показник результативності:

№
з\п

Склад заходу
Орієнтовна

вартість
одного

заходу/
середня
вартість

заходу за
напрямом

Кількість
заходів

Всього

1 Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та
знаменних дат; заходи, спрямовані на розвиток та функціонування
української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів
виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із
земляцтвами АР Крим і областей України, в т.ч.:

112,89 19 2144,9

квіткова продукція 8,4 19 159,6

група асистентів&покладальників 6,3 19 119,7

художньо&декоративне оформлення м.Києва (встановлення декоративних
установок (тумб) з синьо&жовтими прапорами)

15,0 19 285

послуги звукопідсилюючої станції 2,45 19 46,55

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж) 29,5 19 560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих) 26,53 19 504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками 17,36 19 329,8

транспортні послуги 7,35 19 139,65

2 Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі,
громадські слухання та ін., у т.ч.:

11,83 30 355

оренда приміщення 3,27 30 98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал) 3,27 30 98,1

послуги лекторів, модераторів 3,2 30 96

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор,
екран)

2,09 30 62,7

3 Комплексні соціологічні дослідження 75 4 300

4 Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв
репресій

100 1 100

5 Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського
суспільства:

40 3 120

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш
ефективних соціальних ініціатив громадських організацій

50 1 50

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком
громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами
громадянського суспільства

35 2 70

6 Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених
Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів
громадянського суспільства м. Києва

70,0 1 70,0

7 Проведення конкурсу "Логотип та стиль міста Києва" 100,00 1 100,00

1 Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та
знаменних дат;  заходи, спрямовані на розвиток та функціонування
української мови; заходи, спрямовані на забезпечення співпраці органів
виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та із
земляцтвами АР Крим і областей України, в т.ч.:

113,68 19 2160,0

квіткова продукція 9,19 19 174,6

група асистентів&покладальників 6,3 19 119,7

художньо&декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних
установок (тумб) з синьо&жовтими прапорами)

15,0 19 285

послуги звукопідсилюючої станції 2,45 19 46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж) 29,5 19 560,5

мистецькі програми (виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих) 26,53 19 504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками 17,36 19 329,8

транспортні послуги 7,35 19 139,7

2 Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі,
громадські слухання та ін., у т.ч.:

11,73 29 340

оренда приміщення 3,27 29 94,8

друкована продукція (роздатковий матеріал) 3,27 29 94,8

послуги лекторів, модераторів 3,1 29 89,9

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор,
екран)

2,09 29 60,6

3 Комплексні соціологічні дослідження 75 4 300

4 Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій 100 1 100

5 Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського
суспільства:

74,0 5 370

створення Єдиного реєстру громадських організацій 50 1 50

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш
ефективних соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника
40,00 грн. х 1250 шт.)

50 1 50

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком
громадянського суспільства та співпраці органів влади з інститутами
громадянського суспільства

35 2 70

підготовка та видання довідника "Громадські організації м. Києва" (вартість 1
примірника 40,00 грн. х 5000 шт.)  

200 1 200

6 Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених
Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації) за ініціативою інститутів
громадянського суспільства м. Києва.

70 1 70

2014 рік
Показник затрат:
— обсяг фінансування Програми — 3305,0 тис. грн.
Показник продукту:
— кількість заходів — 59 заходів.
Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу — 56,02 тис. грн.
Показник результативності:
— Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених — 80%.

2015 рік

Показник затрат:
— обсяг фінансування Програми — 3290,0 тис. грн
Показник продукту:
— кількість заходів — 58 заходів.
Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу — 56,72 тис. грн
Показник результативності:
— очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених — 80%.

2016 рік
Показник затрат:
— обсяг фінансування Програми — 3105 тис. грн
Показник продукту:
— кількість заходів — 58 заходів.
Показник продуктивності:
— середня вартість одного заходу — 53,53 тис. грн
Показник результативності:
— Очікувана динаміка кількості запланованих заходів до проведених — 80%.

1 Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;  заходи,
спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на
забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства
та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т.ч.:

113,68 19 2160,0

квіткова продукція 9,19 19 174,6

група асистентів&покладальників 6,3 19 119,7

художньо&декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з
синьо&жовтими прапорами)

15,0 19 285

послуги звукопідсилюючої станції 2,45 19 46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж) 29,5 19 560,5

мистецькі програми ( виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих) 26,53 19 504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками 17,36 19 329,8

транспортні послуги 7,35 19 139,7

2 Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т.ч.: 11,83 30 355

оренда приміщення 3,27 30 98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал) 3,27 30 98,1

послуги лекторів, модераторів 3,2 30 96

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран) 2,09 30 62,7

3 Комплексні соціологічні дослідження 75 4 300

4 Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій 100 1 100

5 Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства: 80 4 320

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних
соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50 1 50

підготовка та видання довідника вулиць м. Києва (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 5000 шт.)  200 1 200

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського
суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35 2 70

6 Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за
ініціативою інститутів громадянського суспільства м. Києва.

70 1 70

1 Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;  заходи,
спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на
забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства
та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т.ч.:

113,68 19 2160,0

квіткова продукція 9,19 19 174,6

група асистентів&покладальників 6,3 19 119,7

художньо&декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з
синьо&жовтими прапорами)

15,0 19 285

послуги звукопідсилюючої станції 2,45 19 46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж) 29,5 19 560,5

мистецькі програми ( виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих) 26,53 19 504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками 17,36 19 329,8

транспортні послуги 7,35 19 139,7

2 Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т.ч.: 11,73 29 340

оренда приміщення 3,27 29 94,8

друкована продукція (роздатковий матеріал) 3,27 29 94,8

послуги лекторів, модераторів 3,1 29 89,9

оренда звукового та відеообладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран) 2,09 29 60,6

3 Комплексні соціологічні дослідження 75 4 300

4 Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій 100 1 100

5 Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства: 80 4 320

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних
соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50 1 50

підготовка та видання  довідника "Політичні партії у  м. Києві" (вартість 1 примірника 40,00 грн. х
5000 шт.)  

200 1 200

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського
суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35 2 70

6 Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за
ініціативою інститутів громадянського суспільства м. Києва.

70 1 70

1 Загальноміські офіційні заходи з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;  заходи,
спрямовані на розвиток та функціонування української мови; заходи, спрямовані на
забезпечення співпраці органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства
та із земляцтвами АР Крим і областей України, в т.ч.:

113,68 19 2160,0

квіткова продукція 9,19 19 174,6

група асистентів&покладальників 6,3 19 119,7

художньо&декоративне оформлення м. Києва (встановлення декоративних установок (тумб) з синьо&
жовтими прапорами)

15,0 19 285

послуги звукопідсилюючої станції 2,45 19 46,6

послуги з забезпечення сценічних конструкцій (оренда, монтаж, демонтаж) 29,5 19 560,5

мистецькі програми ( виступи артистів, творчих колективів, послуги ведучих) 26,53 19 504,1

послуги з забезпечення генераторами, гримерками 17,36 19 329,8

транспортні послуги 7,35 19 139,7

2 Семінари, конференції, круглі столи, засідання комісій, зустрічі, громадські слухання та ін., у т.ч.: 11,83 30 355

оренда приміщення 3,27 30 98,1

друкована продукція (роздатковий матеріал) 3,27 30 98,1

послуги лекторів, модераторів 3,2 30 96

оренда звукового та відео обладнання (мікрофони, мультимедійний проектор, екран) 2,09 30 62,7

3 Комплексні соціологічні дослідження 75 4 300

4 Фінансова підтримка Київського товариства політв'язнів та жертв репресій 100 1 100

5 Заходи з висвітлення питань, пов'язаних з розвитком громадянського суспільства: 40 3 120

видання щорічної збірки інформаційних матеріалів щодо реалізації найбільш ефективних
соціальних ініціатив громадських організацій (вартість 1 примірника 40,00 грн. х 1250 шт.)

50 1 50

висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з розвитком громадянського
суспільства та співпраці органів влади з інститутами громадянського суспільства

35 2 70

6 Проведення заходів з реалізації соціальних проектів, розроблених Громадською радою при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) за
ініціативою інститутів громадянського суспільства м. Києва.

70 1 70

Продовження в наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 лютого 2012 року

Знавець київських вулиць
Учора Лідії Пономаренко виповнилося 90 років
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

16 люто о автор числен-
них п блі ацій та робіт про
столичні в лиці, зо рема і
довідни а “В лиці Києва”,
Лідія Пономарен о відзна-
чала свій ювілей. Майже
40 ро ів вона працювала в
омісії з наймен вань та
переймен вань в лиць, а
ще до цьо о вивчала їх іс-
торію в архівах. Принаймні
три в лиці Києва своїми
назвами завдяч ють Лідії
Пономарен о. Про любле-
н справ та ці аві історії,
пов’язані з в лицями сто-
лиці, “Хрещати ” розпитав
іменинниці.

Інженер�аерофотогеодезіст Лідія

Пономаренко закінчила Москов�

ський інститут інженерів геодезії,

аерозйомки і картографії. В 1959 ро�

ці вона переїхала до Києва, згодом

почала працювати за фахом. “Як

геодезисту, мені обов’язково потріб�

но було наносити підземні елек�

тричні плани, які зазвичай є у ка�

бельному вузлі,— пригадує вона.—

Так, в 1960�х роках я потрапила в ка�

бельний вузол, де висів дореволю�

ційний план зі старовинними назва�

ми вулиць”. З цього й почалася вже

понад 50�річна справа вивчення іс�

торій вулиць Києва.

На той час довідників з поперед�

німи назвами вулиць не було, тож

Лідія Пономаренко ходила до архі�

вів, бібліотек, вивчала церковні

книги, формувала свою картотеку.

“Найдавнішою назвою вулиці

вважається Чорна грязь, тепер

Фролівська на Подолі, вона датує�

ться XV сторіччям,— розповідає Лі�

дія Пономаренко.— Перший спи�

сок вулиць Києва, який мені вдало�

ся знайти, був складений у XIX сто�

літті, їх налічувалося менше 100. До

Києва тоді належало три місцево�

сті — Печерськ, Поділ і так звана

Гора (навколо Десятинної церкви).

Київ був губернським центром, то�

му коли сюди перевели контракти,

стало приїздити багато людей, яким

треба було орієнтуватися у місті.

Список вулиць доручив київському

губернатору скласти цар у 1860�х

роках, тоді було виявлено понад 10

безіменних вулиць, а також однако�

ві назви (Володимирська на Подолі

і нинішня). 1868 року назви вулиць

були затверджені, а в кінці XIX сто�

річчя була видана “Адресная и

справочная книга “Весь Киев” з

усіма вулицями. З 1880�х до 1915

року виходили довідники, путівни�

ки для приїжджих, особливо бого�

мольців”. За словами дослідниці,

до 1919 року перейменувань майже

не було. А вже більшовицька влада

вирішила перейменувати назви де�

яких вулиць, наприклад, Катери�

нинську на Розу Люксембург. На�

віть Хрещатик певний час носив

назву вулиця Воровського.

З 1970 року Лідія Пономаренко

була членом комісії по найменуван�

ню і перейменуванню вулиць та

встановленню меморіальних до�

шок. І своїм головним критерієм

вона вважає історико�науковий. За

час роботи в комісії Лідії Понома�

ренко вдалося перейменувати кіль�

ка вулиць: Тростянецьку в Дарниці

(там було озеро Тростянецьке),

Срібнокільську (на плані XVIII сто�

ліття там знаходилася місцевість

Срібний кіл, від “кол” — вода, де

була затока Дніпра із сріблястою во�

дою) та Урлівську (від місцевості

“урлівград”, як називався невели�

кий лісок на піщаній гряді). За сло�

вами Лідії Пономаренко, багато по�

милок робилося самими людьми:

так, писарчук при переписі 1874 ро�

ку написав замість Жиляни Жуля�

ни, хоча вулиця Жилянська й досі

існує. Або при виданні довідника

вулицю Петра Алексєєва, названу

на честь рибалки, який перевів ра�

дянську армію через кригу на Дніп�

рі, перейменували на Алексєєнко,

щоб було “по�українски”.

Лідія Пономаренко проти того,

щоб вулиці називали за географіч�

ним принципом, який не має до

місцевості ніякого відношення, на�

приклад, Іркутська, або прізвищами

людей, які померли менше п’яти ро�

ків тому, як, наприклад, сталося з

вулицею Корнійчука, яку перейме�

нували знову, бо виявилося, що

Корнійчук писав доноси на своїх

колег.

В 1995 році Лідії Пономаренко з

колегами вдалося видати унікаль�

ний в своєму роді “Довідник. Вули�

ці Києва”. Цього року історична

бібліотека склала за її документами

біографію і бібліографічний покаж�

чик, а це понад 300 статей. Сьогодні

Лідія Пономаренко до комісії вже не

ходить, це важко і займає багато ча�

су. Маючи величезну бібліотеку у

2500 книжок, вона член клубу кни�

голюбів. Власне, разом з його учас�

никами вона завтра, 18 лютого, і

збирається скромно відзначити свій

ювілей творчим вечором

Відповіді на росворд
По оризонталі: 2. лідер 6. олесо 8. апломб 11. п блі а 12. пай 13. тир 14. ата лізм 16. р ав 18. аорта 20. потир

22. жирафа 23. апо ей 24. фасад 27. рис но 28. саботаж 29. сатир 31. метро 33. бін о 35. антипатія 36. тин 38. тло
39. алоч а 42. десерт 43. а цент 44. азарт

По верти алі: 1. лей 2. Ло 3. делі атес 4. ра 5. борт 6. апор 7. сплав 9. па за 10. б рса 14. амас тра 15. монополія
17. чилище 19. трепан 20. пафос 21. радар 25. а а 26. аси 30. тапіо а 31. метод 32. она р 33. біва 34. офорт 37. наст
38. тре 40. Ата 41. ат

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
О олош є он рс на заміщення ва антної посади начальни а

правління рит альних посл ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов'яз и:
- реалізов є державн політи сфері надання рит альних посл в м. Києві;
- бере часть розробці пропозицій прое тів про рами е ономічно о і соціально о розвит

міста в частині надання населенню рит альних посл , розвит підприємств і об'є тів сфери
рит ально о обсл ов вання;

- от є пропозиції щодо дос оналення стр т ри правління сферою рит альних посл міста,
розташ вання, спеціалізації та розвит підприємств, ор анізацій і об'є тів рит ально о
обсл ов вання.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів або стаж

роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не менше 5 ро ів;
- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на ород апарат
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 313.

Конта тний телефон: 270-57-29.

Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян серія KM№ 081148
від 25 вересня 2009 ро (реєстраційний номер 04-7-02328) на ім'я Олендера
Ма сима Ми олайовича вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності CAB 283257, № 1106-в, видане Головним
правлінням ом нальної власності міста Києва ви онавчо о ор ан Київради
(КМДА) 29 серпня 2007 ро на нежилі приміщення з №1 по №11 р пи приміщень
375, за альною площею 105,8 в. метрів за адресою: Київ, пр-т На и 54-б (літ. А)
на ім'я Мойсеєва І оря Ми олайовича ( од 2547512433) вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
о олош є он рс на заміщення ва антної посади заст пни а начальни а

Головно о правління — начальни а правління енер оефе тивності Головно о
правління енер ети и, енер оефе тивності та енер озбереження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

Основні обов'яз и:
- реалізація державної політи и сфері енер оефе тивності та енер озбереження на рівні міста;
- сприяє впровадженню та розвит енер оефе тивних техноло ій в ал зях с спільно о

виробництва місті;
- забезпеч є розроблення прое тів з енер оефе тивності та енер озбереження, здійснення

енер оефе тивних і енер озбері аючих заходів з метою зменшення енер оспоживання
бюджетними становами, ор анізаціями, азенними підприємствами міста та підприємствами
житлово- ом нальної сфери, а та ож для ефе тивно о ви ористання паливно-енер етичних
рес рсів міста.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем

ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на ерівних посадах не менше 3 ро ів або стаж

роботи за фахом на ерівних посадах в інших сферах е ономі и не менше 4 ро ів;
- післядипломна освіта сфері правління: ма істр державно о правління;
- вільне орист вання ПК;
- аналітичні здібності, висо а працездатність та відданість роботі;
- ом ні абельність, чесність та порядність.

До менти на часть он рсі подаються до правління адрової роботи і на ород апарат
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня
п блі ації о олошення в азеті, за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 313.

Конта тний телефон: 270-57-29.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що роз ляд цивільної справи за позовом
Вол онсь ої Ірини Василівни до підприємства з іноземними інвестиціями "Механі и У раїни" про
визнання права власності та майнових прав на об'є т незавершено о б дівництва — вартир
призначено на 27 люто о 2012 ро на 17.30.

Роз ляд цивільної справи відб деться за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. №104.
Підприємство з іноземними інвестиціями "Механі и У раїни" випад неяв и в с дове

засідання сво о представни а зобов'язано повідомити с д про причини неяв и.
У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними справі

матеріалами йо о відс тність в поряд ч.4 ст. 169 ЦПК У раїни.
С ддя В.В. Ма арч

Головне правління містоб д вання та
архіте т ри ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

Заст пни начальни а сл жби — начальни відділ опрацювання адас-
трової інформації та розвит ГІС сл жби містоб дівно о адастр .

Основні обов'яз и: Ор анізація створення та ведення містоб дівно о адастр .
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не

менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Начальни відділ ре лювання заб дови ліво- та правобережних районів
міста правління ре лювання заб дови міста.

Основні обов'яз и:
Забезпечення реалізації державної політи и сфері містоб д вання та

архіте т ри, розроб а пропозицій з цих питань.
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не

менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Завід ючий се тором страте ічно о аналіз , план вання та онтролю
містоб дівних про рам.

Основні обов'яз и:
Координація часті Головно о правління в реалізації місь их страте ічних

про рам та ініціатив.

Завід ючий се тором реабілітації історичної заб дови правління
ре лювання заб дови міста.

Основні обов'яз и:
Забезпечення реалізації державної політи и сфері охорони льт рної

спадщини при план вання та ре люванні заб дови міста на території міста Києва.
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о спеціаліста не

менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших сферах не менше 5 ро ів;
- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст відділ опрацювання адастрової інформації та
розвит ГІС сл жби містоб дівно о адастр — 2 ва ансії.

Основні обов 'яз и:
Забезпечення онтролю стан адастрової інформації.

Головний спеціаліст відділ під отов и до ментів щодо містоб дівних
ініціатив правління ор анізаційних питань та з оджень.

Основні обов'яз и:
Участь забезпеченні мов для здійснення Головним правлінням єдиної

містоб дівної та архіте т рної політи и при здійсненні ново о б дівництва
(ре онстр ції, реставрації) в м.Києві.

Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о спеціаліста не

менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и
не менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст відділ х дожньо о оформлення та ландшафтної
архіте т ри правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о бла о-
строю.
Основні обов'яз и:
Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні бла о строю та

озеленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.

Провідний спеціаліст відділ під отов и до ментів щодо містоб дівних
ініціатив правління ор анізаційних питань та з оджень.

Основні обов'яз и:
Участь забезпеченні мов для здійснення Головним правлінням єдиної

містоб дівної та архіте т рної політи и при здійсненні ново о б дівництва
(ре онстр ції, реставрації) в м.Києві.

Провідний спеціаліст відділ введення та видачі адастрової інформації
сл жби містоб дівно о адастр .

Основні завдання:
Первинна оброб а даних із збері ання та оновлення адастрової інформації.
Основні валіфі аційні вимо и:
- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;
- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посадах спеціаліста І та II

ате орії не менше 1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах
е ономі и не менше 2 ро ів.

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Конта тний телефон: 278-61-27.

До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових питань
Головно о правління містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) протя ом
30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 32, аб. 208.

Забезпечення транспортно о зв'яз житлово о масив
"Троєщина" з правобережною частиною міста Києва

через пересадочний в зол на місь ільцев еле трич

Заява про е оло ічні наслід и діяльності.
1. Мета і засоби здійснення прое тної діяльності.
На замовлення Головно о правління апітально о б дівництва ви онавчо о ор ан Київсь ої

місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) МПП "Елтранс" розроблено прое т:
"Ре онстр ція з доб довою трамвайної лінії в систем ле о о рей ово о транспорт на
ж.м. Троєщина від в л. Милославсь ої до пересадочно о в зла на Місь ільцев
еле трич " І чер а б дівництва.
- місцезнаходження траси б дівництва — від проспе т Генерала Ват тіна до залізниці в районі

садових товариств в м. Києві.

Технічні і техноло ічні дані — трамвайна лінія довжиною в одно олійном вимірі — 2,9 м.

Термін е спл атації — 50 ро ів і більше.

2. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності — об'є т ом нально о
призначення: для перевезення пасажирів (до 25 тис. пасажирів за один ).

3. Можливий вплив на нав олишнє природне середовище.
Клімат і мі ро лімат — не впливає.
Геоло ічне середовище — впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в межах діючих

нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає, при б дівництві — не впливає.
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ: впливає, вплив омпенсований.
Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно.
Нав олишнє техно енне середовище: не впливає.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш одження чи
безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об'є та творюються відходи — поб тові, осад.
Прое том передбачений вивіз відходів зраз після їх вил чення.

"КП "Дире ція з правління та обсл ов вання
житлово о фонд Голосіївсь о о район "

о олош є про проведення он рс з надання посл по технічном обсл ов ванню ліфтів
в житлових б дин ах мі рорайонів, я і обсл ов ють житлові ор анізації: КП "ЖЕО-105"
(в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8, 14, 17/4, 17/19, в л. Пань івсь а, 17, 19,
в л.Са са ансь о о, 22-84/86, в л.Тарасівсь а, 3а, 2-20, в л.Толсто о, 5а — 43, в л.
Володимирсь а, 61/11-83, в л. Горь о о, 4/6 — 24, 3-25, в л. Червоноармійсь а, 24-48);
КП "ЖЕО-103" (пр.40-річчя Жовтня,74а-84, в л. А.Б бнова, 13, в л. Василь івсь а, 2а-
9/14, 6, 8, пр.Червонозоряний, 117, 126, 196, в л. К станайсь а, 11, в л. Деміївсь а, 35-
55, пров. Деміївсь ий, 6, 7, 8, в л. Красилівсь а, 4а, в л. Б рмистен о, 10-12, в л.
Ломоносова, 8, в л. Михайла Стельмаха, 3, в л. Фрометівсь а, 2); КП
"Голосіївжитлосервіс" (в л. Лятошинсь о о, 2-28, в л. В.Касіяна, 2-10, в л.Крейсера
"Аврора", 1 . 1-15а, в л. Ю. Смолича, 4-6в, в л. Я бовсь о о, 2-7); ТОВ "Квартет" (пр.
40-річчя Жовтня, 100/1-128, 89-97а, в л. Василь івсь а, 19/15, 21/18, 38-42, пров.
Коломиївсь ий, 3/1, 13/23, 16, в л. Героїв Оборони, 5, в л. Пол овни а Потєхіна, 3а-14,
в л. Генерала Родимцева, 11, в л. Ломоносова, 24-29) Голосіївсь о о район м. Києва,
я ий відб деться 20 березня 2012 ро , по проспе т 40-річчя Жовтня, 17-б.

Заяв и подаються особисто або поштою за адресою: 03039, м.Київ, проспе т 40-річчя
Жовтня, 17-б до 20 березня 2012 ро .

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями відб деться за цією ж адресою 20
березня 2012 ро о 10.00.

Довід и за телефоном: начальни відділ інформаційно-інженерно о забезпечення
Кашевсь ий P.M., тел. 525-29-39.

ОГОЛОШЕННЯ
У провадженні О р жно о адміністративно о с д міста Києва знаходиться

справа за позовом Блащ а В.Ю. до ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації) про визнання розпоряджень від
27.01.1997 № 80, від 15.04.1997 № 478, від 03.07.2006 № 995, від 25.07.2008
№ 1029, від 14.12.2009 № 1395, від 29.03.2010 № 187, від 30.06.2009 № 760, від
14.08.2009 № 902, від 02.03.2010 № 114, від 02.03.2010 № 115, від 24.03.2010
№ 173, від 30.03.2010 № 190, від 12.05.2010 № 335, від 37.08.2010 № 686, від
10.11.2010 № 933, від 10.11.2010 № 948 неза онними, та ими, що не набрали
чинності та та ими, що не відповідають нормативним а там вищої юридичної сили.

С довий роз ляд даної справи відб деться 27.02.2012 о 09:00 приміщенні
О р жно о адміністративно о с д міста Києва за адресою: м. Київ, в л. К.Ка-
менєва, 8, орп. 1.

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально мож-
ливий стро оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн

Станом на 31.12.2011

1.

Київсь а місь а лінічна лі арня №10
(03039, м. Київ,

просп. 40-річчя Жовтня, 59-Б,
тел. 525-53-19 )

1 поверх
просп. 40-річчя
Жовтня, 59-Б,

орп. 2
29,80

Приватний за лад
охорони здоров'я
(стоматоло ія)

2 ро и 364 дні 81,62 2432,23

Станом на 31.10.2011

2.

Стоматоло ічна полі ліні а Дарниць о о
район м. Києва

(02091, м. Київ, в л. Вербиць о о, 3-Б,
тел. 564-61-86, 564-61-91)

1 поверх
в л.

Вербиць о о,
3-Б

90,70
Кафе, я і не здійснюють

продаж товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні 49,70 4508,00

Станом на 30.11.2011

3.
Середня за альноосвітня ш ола № 320

(в л. Саб рова, 19-б, м. Київ, 02222,
тел. 515-28-44)

Нежилий
б дино

в л. Саб рова,
19-Б

60,0
здійснення діяльності
ал зі освіти (навчально-
виробничий центр)

12 місяців 32,36 1941,67

4.

Спеціалізована середня за альноосвітня
ш ола № 320 з по либленим вивченням

раїнсь ої мови
(в л. Б дищансь а, 8, м. Київ, 02097,

тел. 530-18-26)

Нежилий
б дино

в л.
Б дищансь а, 8

58,60
для здійснення

діяльності ал зі освіти
(позаш ільна освіта)

12 місяців 31,36 1837,50


