
Відродження 
старого Києва 
Вже наступного року в столиці розпочнуть активну фазу
реалізації міської програми "Київ самобутній" 

Зробити Поділ привабливим

для мешканців та гостей, а та�

кож повернути району історич�

ну значущість – таке завдання

нині ставить перед собою міська

влада. Про це під час розшире�

ного засідання Колегії КМДА

заявив директор Департаменту

містобудування та архітектури

Сергій Целовальник. Саме на

виконання цих завдань у місті

була розроблена програма "Київ

самобутній", що передбачає збе�

реження та розвиток історично�

го осередку на Подолі та Дніп�

ровських схилах. "Ми ставимо

собі за мету створити у Києві се�

редовище, у якому комфортно

проживати окремій людині. Ок�

рім того, наше завдання – збе�

регти та розвинути історико�

культурну спадщину Києва в ці�

лому та Подолу зокрема", – до�

дав пан Целовальник. 

Так, у планах посадовців –

створити на Подолі публічний

простір, де перевага буде нада�

ватися пішоходам та велосипе�

дистам. Для цього насамперед

розроблять схему транспортно�

пішохідного руху на території

історичної частини міста. Деякі

з цих завдань вже вирішуються

завдяки реконструкції тран�

спортної розв’язки на Поштовій

площі. За задумом, розведення

автомобільних потоків дозво�

лить зробити пішохідною вули�

цю Петра Сагайдачного. Перед�

бачено також оптимізувати ор�

ганізацію руху і на Контракто�

вій площі – тож звідси до Пош�

тової площі по вулиці Сагайдач�

ного кияни та гості міста отри�

мають вільний від автомобілів

простір. Також пішохідні зв’яз�

ки будуть оптимізовані між По�

долом, Колоною Магдебурзько�

го права та алеями Дніпров�

ських схилів. В свою чергу,

Поштова площа матиме виходи

до набережної. 

Нині проект жваво обговорю�

ють фахівці та громадськість. А

от виконувати його міська влада

планує розпочати 2014�го. "Мо�

жу стверджувати, що наступний

рік буде активним в частині реа�

лізації цього важливого для міс�

та проекту. За один рік все зап�

лановане нам зробити не вдас�

ться. Ми обговорювали питання

залучення бізнесу до втілення

окремих ідей. І я сподіваюся,

що через три роки ми отримає�

мо той Поділ, про який зараз го�

воримо", – зазначив голова

КМДА Олександр Попов. 

Очільник міськадміністрації

додав, що проект планують реа�

лізовувати за кошти бізнесу,

місцевої скарбниці та держбюд�

жету. 

Зазначимо, що у рамках реа�

лізації програми вже реконстру�

йовано Колону Магдебурзького

права та сходи до неї, парк "Во�

лодимирська гірка", Андріїв�

ський узвіз та частину набереж�

ної від Пішохідного мосту до

Поштової площі. 

За словами голови Поділь�

ської РДА Сергія Крушанов�

ського, з березня ведуться пере�

мовини з представниками влас�

ників будівель, які розміщені на

вулиці Петра Сагайдачного.

"Більшість із них погоджуються

привести до ладу фасади будин�

ків, якими вони володіють. Ми

бачимо їхню активну участь та

бажання допомагати", – додав

пан Крушановський. 

Реалізація проекту допоможе

не лише відновити історичне

обличчя Подолу, а й принесе

серйозні економічні дивіденди

місту. Про це заявив керівник

Інституту медіа�моделювання і

політико�економічного аналізу

"Перспектива" Євгеній Чернен�

ко. "По�перше, розвиток туриз�

му дає різке зростання створен�

ню нових робочих місць. До ре�

чі, вирішення питання зайня�

тості населення – одна з важли�

вих складових соціальних ініці�

атив Президента України, тому,

думаю, уряд підтримає фінансо�

во реалізацію проекту "Київ са�

мобутній". По�друге, – це над�

ходження грошей до міста. За

оцінками експертів, під час від�

відування Києва іноземний ту�

рист витрачає більше 1,5 тисячі

доларів. Тому столиці є за що

боротися", – упевнений пан

Черненко �

Столичні	посадовці	об�оворили	перспе�тив�	розвит��	місь�ої	про�рами	"Київ	самоб�тній".	Реалізація	цьо�о	прое�т�	вже	за	три	ро�и	дозволить	створити

в	історичном�	центрі	столиці	–	на	Подолі	–	�ні�альний	��льт�рно-мистець�ий	та	п�блічний	простір

Учора місто від снігу 
очищали понад 5 тисяч 
двірників 

Óïðîäîâæ ïåðøî¿ äîáè ñí³ãîïàä³â íà

ïîñèïàííÿ äîð³ã òà âóëèöü ñòîëèö³ âèêî-

ðèñòàíî 2 028 òîíí ñîë³, 2 092 òîííè ï³-

ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³, 6 òîíí ôðèêö³éíèõ

ìàòåð³àë³â. Ó ïåðøó çì³íó íà î÷èùåíí³

àâòîøëÿõ³â ì³ñòà áóëî çàä³ÿíî 331 îäèíè-

öþ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè òà 420 ñòî-

ëè÷íèõ àâòîäîð³âö³â, à ó äðóãó çì³íó –

259 îäèíèöü òåõí³êè òà 108 ïðàö³âíèê³â

êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð". 

Æèòëîâèé ñåêòîð â³ä ñí³ãó î÷èùàëî 

5 257 äâ³ðíèê³â. Íà ïîñèïàííÿ ïðèëåãëèõ äî

áóäèíê³â òåðèòîð³é âîíè âèêîðèñòàëè 174,4

òîííè ïîñèïàëüíèõ ìàòåð³àë³â, à òàêîæ áó-

ëî çàä³ÿíî 282 îäèíèö³ ñïåöòåõí³êè. Äîð³æ-

êè ó ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ â³ä ñí³ãó ïðèáèðàþòü

800 ïðàö³âíèê³â çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà ñòî-

ëèö³. Ùîäíÿ âîíè î÷èùàþòü ìàéæå 100 ãà

òåðèòîð³¿ òà çàëó÷àþòü 45 îäèíèöü òåõí³êè,

çîêðåìà òðàêòîðè ç â³äâàëàìè òà ù³òêàìè, à

òàêîæ ñí³ãîâ³äêèäà÷³. Êð³ì òîãî, ç ïî÷àòêó

ñí³ãîïàäó êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè ç

óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü âèêîðèñòàíî

ïîíàä 22 òîííè ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³. Òà-

êîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, àáè óáåçïå÷èòè ïîòðàï-

ëÿííÿ ï³ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³ ó ´ðóíò á³ëÿ

äåðåâ, âçäîâæ âóëèöü ³ áóëüâàð³â ëóíêè íàê-

ðèâàþòü ïë³âêîþ �

Ветерани столиці обурені 
актом вандалізму 
в центрі міста 

×ëåíè âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é Êèºâà

ãëèáîêî îáóðåí³ çíåñåííÿì ïàì`ÿòíèêà

Âîëîäèìèðó Ëåí³íó. Ïðî öå "Õðåùàòèêó"

ðîçïîâ³â çàñòóïíèê êåð³âíèêà Âñåóêðà¿í-

ñüêî¿ ñï³ëêè ó÷àñíèê³â â³éíè, ãîëîâà ãðî-

ìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè

Óêðà¿íè Þð³é Âàñèëüîâè÷ Ìèõàéëåíêî. 

"Öå âàíäàë³çì. Ó ªâðîï³ ñòîÿòü ïàì`ÿò-

íèêè Íàïîëåîíó, â ²òàë³¿ ñòîÿòü ïàì`ÿòíè-

êè ³ìïåðàòîðàì, â ²ñïàí³¿ – óñ³ì ïðåçè-

äåíòàì. Ò³, õòî âîþº ç ïàì`ÿòíèêàìè –

öå ëþäè íèçüêî¿ ìîðàë³, òîìó öåé àêò çà-

ñóäæóºòüñÿ á³ëüø³ñòþ íàøîãî íàðîäó.

Ëåí³í áóâ ³ º âèäàòíèì ô³ëîñîôîì, ÿêèé

ç³ãðàâ çíà÷íó ðîëü ó ðîçâèòêó ëþäñòâà ó

ÕÕ ñòîë³òò³. ² îáâèíóâà÷óâàòè éîãî ó âñ³õ

ãð³õàõ – íåïðàâèëüíî", – ââàæàº Þð³é

Ìèõàéëåíêî. 

Òàêîæ â³í âèñëîâèâ äóìêó, ùî ïàì`ÿò-

íèê Ëåí³íó áóäå, áåçóìîâíî, â³äíîâëåíî. 

"Õî÷ó íàãàäàòè, ùî ïîñòàìåíò â³äíîâ-

ëÿòü, à ò³ âàíäàëè, ÿê³ çíèùèëè ïàì`ÿò-

íèê, íàñïðàâä³ çíèùèëè ñâîþ ðåïóòà-

ö³þ", – ââàæàº Þð³é Ìèõàéëåíêî �

В середу 
у п`яти районах 
столиці відбудуться 
ярмарки 

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â óïðàâë³í-

í³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 11 ãðóä-

íÿ â ì³ñò³ ÿðìàðêóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ – íà ïðîñï. Íàóêè, 88; ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó – íà ïðîñï. Âîçç`ºäíàííÿ, 2-10;

â Ïîä³ëüñüêîìó – íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35;

ó Ñâÿòîøèíñüêîìó – íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8,

íà ðîç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà áóëüâ. Àêàäåì³-

êà Âåðíàäñüêîãî, íà ðîç³ âóë. Òóëóçè òà

áóëüâ. Ð. Ðîëëàíà, ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó –

íà âóë. Òðóäîâ³é, 7-À. Íà ÿðìàðêàõ

ñïîæèâà÷àì çàïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³

ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â³ä áåçïîñåðåäí³õ

òîâàðîâèðîáíèê³â, ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿

òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç ð³çíèõ

ðåã³îí³â Óêðà¿íè, çà ö³íàìè íà 10-15%

íèæ÷èìè â³ä ðèíêîâèõ �

Олена ЗАРЕЦЬКА
"Хрещатик"

П
опри напружену політичну ситуацію, яка
нині склалася в країні та епіцентром якої
став Київ, столична влада продовжує плідно
працювати, аби забезпечити нормальне

функціонування міста. Зокрема, вчора київські
посадовці обговорили перспективу розвитку міської
програми "Київ самобутній". Реалізація цього
проекту вже за три роки дозволить створити в
історичному центрі столиці – на Подолі – унікальний
культурно$мистецький та публічний простір. 

11 грудня 2013 �� СЕРЕДА �� № 182 (4389)

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Íîâèíè



РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Випуск № 133 (1261)

CЕРЕДА,
11 грудня
2013 року

Хрещатик 2 11 грудня 2013 року

Про внесення змін до додатка 
до рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року 

№ 322/1532 "Про затвердження переліку об'єктів реконструкції,
реставрації, незавершеного будівництва, що належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва"
Рішення № 463/9951 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок проведення
інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва" та на
виконання рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного
будівництва, інженерно
транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 22.10.2007 № 1403
(протоколи від 22.12.2011 № 11/2011, 06.02.2012 № 12/2012, 08.02.2012 № 13/2012, 15.02.2012 № 14/2012,
22.02.2012 № 15/2012, 29.02.2012 № 16/2012, 21.03.2012 № 17/2012, 11.04.2012 № 18/2012, 25.04.2012 № 19/2012,
30.05.2012 № 22/2012, 27.06.2012 № 23/2012, 26.09.2012 № 24/2012), Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додат а до рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 24 червня 2004 ро
№ 322/1532 "Про затвердження перелі
об'є тів ре онстр ції, реставрації, незавер-
шено о б дівництва, що належать до ом -
нальної власності територіальної ромади
міста Києва" з ідно з додат ом.

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови 

секретар Київради 

Г. Герега

Додато
до рішення Київради

13.11.2013 № 463/9951

Зміни до додатка до рішення Київської міської ради 
від 24 червня 2004 року № 322/1532 "Про затвердження переліку об'єктів

реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва"

1. Розділ "Шевчен івсь ий район" доповнити позиціями 104 - 111:

104 вул. Мельникова, 39 Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

7823,00

105 пров. Татарський, 1 Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

6955,00

106 вул. Котовського, 2 Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

4565,70

107 вул. О. Теліги, 15!А Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

5016,00

108 вул. Житкова, 7!Б Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

6258,71

109 вул. Щербакова, 61!Г Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

5508,00

110 вул. Шпака, 4 Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

5667,00

111 просп. Перемоги, 86 Управління освіти Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації

4053,00

2. Розділ "Печерсь ий район" доповнити позиціями 19 - 29:

19 вул. Московська, 38 Центр "Здоров'я" Печерського району міста
Києва

1033,20

20 вул. Старонаводницька, 4 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Печерського району
м. Києва "Печерськжитло"

396,00

21 вул. Старонаводницька, 8 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Печерського району
м. Києва "Печерськжитло"

846,00

22 вул. Рибальська, 3 Комунальне підприємство по утриманню та
експлуатації житлового фонду
"Липкижитлосервіс"

56,30

23 вул. Рибальська, 7 Комунальне підприємство по утриманню та
експлуатації житлового фонду
"Липкижитлосервіс"

64,70

24 пров. Бастіонний, 5 ! 7 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Печерського району
м. Києва "Печерськжитло"

41,90

25 вул. Предславинська, 51 Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства "Печерська Брама"
Печерської районної у м. Києві ради

65,00

26 Набережне шосе, 25 Печерська районна в місті Києві державна
адміністрація

2731,20

27 вул. Предславинська, 9 Перинатальний центр м. Києва 19937,76

28 вул. І. Мазепи, 2 Поліклініка № 1 Печерського району м. Києва 1309,20

29 бульв. Дружби Народів, 20!а Управління освіти Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації

646,10

3. Розділ "Голосіївсь ий район" доповнити позиціями 22 - 24:

22 вул. Горького, 156 Фізкультурно!оздоровчий центр
"Централізована система дитячо!юнацьких
спортивних клубів за місцем проживання
"Голосієво"

610,40

23 вул. Ямська, 23!Б Комунальне підприємство "Дирекція з
управління та обслуговування житлового
фонду Голосіївського району"

219,90

24 вул. Голосіївська, 53 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико!санітарної
допомоги № 2" Голосіївського району 
м. Києва

7022,70

4. Розділ "Дніпровсь ий район" доповнити позиціями 10 - 16:

10 бульв. Давидова, 15!а Комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно!діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва"

690,80

11 Броварський просп., 25 Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2829,00

12 вул. Е.Вільде, 5 Управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

6560,00

13 вул. Райдужна, 53 Управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

9722,00

14 бульв. Перова, 14!а Управління освіти Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації

5525,00

15 бульв. Перова, 10 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико!санітарної
допомоги № 1 Дніпровського району 
м. Києва"

543,10

16 вул. Амвросія Бучми, 7!а Комунальне підприємство по утриманню
житлового господарства Дніпровського
району м. Києва

751,70

5. Розділ "Дарницький район" доповнити позиціями 16 ! 20:

16 вул. Вербицького, 14!б Управління освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

8783,00

17 вул. Здолбунівська, 7!б Управління освіти Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

10421,95

18 вул. В. Сосюри, 4 Комунальне підприємство "Господар
Дарницького району міста Києва"

240,20

19 парк "Воїнів!
інтернаціоналістів"

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Дарницького району 
м. Києва

75400,00

20 вул. Шевченка, 16 Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико!санітарної
допомоги № 2" Дарницького району 
м. Києва

57,60

6. Розділ "Оболонський район" доповнити позиціями 9 ! 16:

9 вул. Лайоша Гавро, 7!а Комунальне підприємство "Житлосервіс
"Приозерне" Оболонського району у місті
Києві

1346,10

10 вул. Попова, 1 Комунальне підприємство "Житлосервіс
"Куренівка" Оболонського району у місті
Києві

1679,20

11 вул. Гамарника, 28 Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

2980,50

12 вул. Кондратюка, 8 Київська міська клінічна лікарня № 8 50257,20

13 вул. Героїв Дніпра, 22!б Комунальне підприємство "Житлосервіс
"Оболонь" Оболонського району у місті Києві

1522,80

14 вул. Богатирська, 6 Комунальне підприємство "Житлосервіс
"Оболонь" Оболонського району у місті Києві

599,40

15 вул. Північна, 22 Комунальне підприємство "Житлосервіс
"Оболонь" Оболонського району у місті Києві

1515,70

16 вул. Північна, 22 Комунальне підприємство "Оболонь !
ліфтсервіс"

67,40

7. Розділ "Солом'янський район" доповнити позиціями 10 ! 11:

10 парк "Ландшафтний" (ріг вул.
Солом'янської та вул.
Волгоградської)

Комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Солом 'янського району
м. Києва

271200,00

11 вул. М. Донця, 28 Комунальне підприємство "Дирекція з
управління та обслуговування житлового
фонду" Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

42,00

8. Розділ "Деснянський район" доповнити позиціями 5 ! 6:

5 просп. Маяковського, 15 Комунальне підприємство
"Київжитлоспецексплуатація"

2097,00

6 міське кладовище для тварин
в складі колумбарію з
намогильником для
захоронення тварин,
крематорію, АТП та
господарських приміщень
біля ТЕЦ!6

Ритуальна служба спеціалізоване
комунальне підприємство "Київський
крематорій" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

****

9. Розділ "Святошинський район" доповнити позицією 5:

5 вул. Симиренка, 17 Комунальне підприємство "Дирекція з
утримання та обслуговування житлового
фонду Святошинського району м. Києва"

1401,14



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 311 грудня 2013 року

10. Доповнити розділом "Київська область":

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

1 Кагарлицький район, 
с. Гребені, вул. Дніпровська,
39, к. 10

Ритуальна служба спеціалізоване
комунальне підприємство "Київський
крематорій" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

146,60

2 смт Ворзель, вул. Великого
Жовтня, 19

Дитячий спеціалізований санаторій "Орлятко"
Київського міського дитячого санаторно!
курортного медичного об'єднання

8740,59

Про затвердження Міської цільової програми місцевих стимулів
для медичних працівників міста Києва на 2013—2016 роки 

Рішення Київської міської ради № 446/9934 від 13 листопада 2013 року
Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону Украї


ни "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закону України "Про порядок проведення ре

формування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"
та з метою забезпечення ефективного функціонування системи надання населенню доступної і якісної ме

дичної допомоги Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Місь цільов про рам міс-
цевих стим лів для медичних працівни ів міс-
та Києва на 2013—2016 ро и (далі — Про ра-
ма), що додається.
2. Встановити, що Департамент охорони

здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) є відповідальним за ви онання Місь ої ці-
льової про рами місцевих стим лів для ме-
дичних працівни ів міста Києва на 2013—
2016 ро и.
3. Департамент охорони здоров'я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) забез-
печити реалізацію заходів в межах аси н -
вань, я і щоро передбачаються бюджеті

міста Києва по ал зі "Охорона здоров'я" за
відповідними напрям ами, а та ож інших
оштів, дозволених за онодавством У раїни
4. Це рішення Київради офіційно оприлюд-

нити в азеті Київсь ої місь ої ради "Хреща-
ти ".
5. Контроль за ви онанням цьо о рішення

та засл хов вання звіт про стан йо о ви о-
нання, 2 рази на рі , по ласти на постійн о-
місію Київради з питань бюджет та соціал-
ьно-е ономічно о розвит і постійн омісію
Київради з питань манітарной політи и.

Заступник міського голови — секретар 
Київради Г. Герега

Додато до рішення Київсь ої місь ої ради
від 13.11.2013 ро № 446/9934

Міська цільова програма місцевих стимулів для медичних працівників
міста Києва на 2013—2016 роки

І. ПАСПОРОТ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВИХ СТИМУЛІВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ МІСТА КИЄВА НА 2013—2016 РОКИ
1. Ініціатор

розроблення
Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

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

Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава", 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 
Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони
здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"

3. Розробник Програми Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

4. Замовник
(відповідальний
виконавець)
Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Учасники
(співвиконавці)
Програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації): 
Департамент охорони здоров'я 
Департамент фінансів 
Департамент будівництва та житлового забезпечення 
Районні в місті Києві державні адміністрації

6. Термін реалізації
Програми

2013—2016 роки

7. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації Програми,
всього (тис. грн):

Усього 
1 759 566,0

2013 рік 
389 820,9

2014 рік 
421 298,6

2015 рік 
455 568,5

2016 рік 
492 878,0 

у тому числі

7.1 Коштів бюджету 
м. Києва

1 749 486,0 387 300,9 418 778,6 453 048,5 490 358,0

7.2 Коштів інших джерел 10 080,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Нормативно-правові до менти, вимо и та положення я их врахов вались при
розробці Про рами
Констит ція У раїни;
За они У раїни:
"Про місцеве самовряд вання в У раїні" від 21.03.1997 № 280/97-ВР;
Основи за онодавства У раїни про охорон здоров'я від 19.11.1992 № 2801-
XII;
"Про державні цільові про рами" від 18.03.2004 № 1621-IV
"Про Державний бюджет У раїни на 2013 рі " від 06.12.2012 № 5515-VІ;
Національний план дій на 2011 рі щодо впровадження Про рами е ономічних реформ на

2010—2014 ро и "Заможне с спільство, он рентоспроможна е ономі а, ефе тивна
держава" від 27.05.2011 №504/2011;
Національний план дій на 2013 рі щодо впровадження Про рами е ономічних реформ на

2010—2014 ро и "Заможне с спільство, он рентоспроможна е ономі а, ефе тивна
держава";

Постанова Кабінет Міністрів У раїни від 11.11.2009 №1249 "Про затвердження державної
цільової соціально-е ономічної про рами б дівництва (придбання) дост пно о житла на
2010—2017 ро и";
Рішення Київсь ої місь ої ради від 08.02.2013 № 2/9059 "Про Про рам е ономічно о і

соціально о розвит м. Києва на 2013 рі ";
Рішення Київсь ої місь ої ради від 16.09.2010 № 30/4842 "Про затвердження Про рами

б дівництва (придбанні) дост пно о житла м. Києві на 2010—2017 ро и";
На аз Міністерства е ономі и У раїни від 04.12.2006 № 367 "Про затвердження Методичних

ре омендацій щодо поряд розроблення ре іональних цільових про рам, моніторин та
звітності про їх ви онання;
Рішення Київсь ої місь ої ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про Порядо розроблення,

затвердження та ви онання місь их цільових про рам місті Києві";
Концепція прое т "Карт а иянина".

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Одним з основних завдань ор анів ви онавчої влади та місцево о самовряд вання є

створення мов для ефе тивно о та дост пно о для всіх ромадян медично о обсл ов вання
та забезпечення населення я існою та дост пною медичною допомо ою.
Здоров'я людини є не лише однією з найважливіших життєвих цінностей, основою життя

людини та способом (формою) її існ вання, а й одним із визначальних чинни ів розвит
е ономі и раїни, по азни ом її бла опол ччя, інди атором рез льтативності й ефе тивності
соціальних реформ.
Забезпечення належно о рівня надання медичної допомо и меш анцям міста можливе

лише за мови наявності стабільно працюючих лі вальних за ладів, я і мають необхідне
матеріально-технічне забезпечення та валіфі ований медичний персонал. Важ о переоцінити
роль медично о працівни а щодо профіла ти и захворюваності, забезпечення населення
я існою медичною допомо ою.
Проте на сьо одні м. Києві с ладна сит ація щодо омпле тованості адрами
ом нальних за ладів охорони здоров'я, в т. ч. і лі арсь ими. Потреб є вирішення проблема
підвищення рівня валіфі ації працівни ів медичної ал зі відповідно до с часних вимо
надання медичних посл , забезпечення їх арантованим соціальним захистом.
Недостатній рівень заробітної плати, а відта і соціально о захист медичних працівни ів

(пенсійно о забезпечення, соціально о захист на випадо профзахворювань тощо),
можливість вибор між ом нальним та приватним се тором стають переш одою в зал ченні
молодих спеціалістів до роботи в ал зі та спричиняють плинність висо о валіфі ованих
фахівців.
На сьо одні середня заробітна плата працівни ів ом нальних за ладів охорони здоров'я

залишається однією з найнижчих.
Я наслідо , недостатня я ість медичних посл , низь а дост пність медичної допомо и та

низь ий рівень розвит профіла тичної медицини, ріст захворюваності та смертності
населення.
Та ий стан справ вима ає проведення омпле с заходів, спрямованих на розв'язання

проблем та підвищення ефе тивності медицини в цілом .
Затвердження Місь ої цільової про рами місцевих стим лів для медичних працівни ів міста

Києва на 2013—2016 ро и сприятиме повноцінном адровом забезпеченню ом нальних
медичних за ладів міста, що в майб тньом дозволить забезпечити належний рівень
медично о обсл ов вання населення відповідно до вимо сьо одення.
III. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Про рами є створення необхідних мов для стабільно о адрово о забезпечення,

підвищення рівня омпле тованості лі арями та молодшими медичними спеціалістами,
підвищення престиж і соціально о стат с медичних працівни ів ом нальних за ладів
охорони здоров'я, сприятиме забезпеченню медичних за ладів міста лі арями, поліпшенню
стан здоров'я населення шляхом під отов и лі арів та середньо о медично о персонал
задля задоволення потреб них сієї мережі охорони здоров'я.
IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Для дося нення поставленої мети необхідно:
- с оордин вати діяльність ор анів місцево о самовряд вання, ви онавчої влади і

за ладів охорони здоров'я для ви онання заходів Про рами;
- підвищити стат с медично о працівни а шляхом заохочень до роботи на місцях;
- здійснювати під отов та підвищення валіфі ації медичних працівни ів;
- забезпечити заці авленість медичних працівни ів первинної лан и охорони здоров'я

в позитивних рез льтатах роботи.
Для цьо о Про рамою передбачено:
- забезпечення житлом працівни ів первинної мережі в рам ах ви онання Місь ої

цільової про рами "Дост пне житло", затвердженої рішенням Київсь ої місь ої ради від
16.09.2010 № 30/4842 "Про затвердження Про рами б дівництва (придбання) дост пно о
житла м. Києві на 2010—2017 ро и";
- встановлення та виплата працівни ам амб латорно-полі лінічних, лі вально-

профіла тичних за ладів, швид ої медичної допомо и та відділень паліативної допомо и
(хоспіс) надбаво за висо і дося нення праці, ви онання особливо важливої роботи, за
с ладність та напр женість;
- відзначення ращих працівни ів охорони здоров'я до дня медично о працівни а та

дня медичної сестри;
- відзначення працівни ів, я і відпрацювали в місь их становах охорони
здоров'я 25 ро ів;
- омпенсація проїзд в робочі дні в місь ом транспорті в рам ах прое т "Карт а
иянина" медичних працівни ів, т. ч. дільничних лі арів-терапевтів, педіатрів, лі арів
за альної пра ти и — сімейної медицини; медичних сестер дільничних лі арів терапевтів,
педіатрів, лі арів за альної пра ти и — сімейної медицини; медичних сестер та медичних
працівни ів відділень паліативної допомо и (хоспіс).
Реалізація про рами б де здійснюватись за рах но оштів бюджет м. Києва в межах

аси н вань, я і щоро передбачаються бюджеті міста Києва по ал зі "Охорона здоров'я"
за відповідними напрям ами, а та ож за рах но інших джерел, дозволених за онодавством.
За альний орієнтовний обся фінанс вання, необхідний для реалізації Про рами, становить

1 759 566,03 тис. рн, з них: за рах но бюджет м. Києва — 1 749 486,03 тис. рн, інших - 10
080,00 тис. рн.
Розрах но обся ів фінанс вання заходів Про рами наведено додат 1.
Орієнтовний розрах но оштів на забезпечення житлом працівни ів первинної мережі в

рам ах ви онання Місь ої цільової про рами "Дост пне житло" (30/70) становить 14 400,00
тис. рн.
Орієнтовний розрах но оштів на виплат м ніципальної надбав и (надбав и за

інтенсивність та напр женість) до посадово о о лад розмірі до 20 % працівни ам
амб латорно-полі лінічних та лі вально-профіла тичних за ладів становить 1 424 830,27 тис.
рн.
Орієнтовний розрах но оштів на виплат м ніципальної надбав и до посадово о о лад

розмірі 50 % працівни ам швид ої медичної допомо и та відділень паліативної допомо и
(хоспіс) становить 194 967,45 тис. рн.
Орієнтовний розрах но оштів на омпенсацію проїзд в робочі дні в місь ом транспорті

в рам ах прое т "Карт а иянина" медичних працівни ів становить 125 368,32 тис. рн.
Ви онання Про рами здійснюватиметься продовж 2013—2016 ро ів.
V. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
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Основними завданнями Про рами є:
- створення мов ефе тивно о ф н ціон вання ал зі медицини в місті Києві;
- здійснення омпле с ор анізаційних та інформаційних заходів щодо форм вання

ст дентсь ої молоді, молодих медичних спеціалістів мотивації до роботи в охороні здоров'я;
- здійснення всіх передбачених за онодавством доплат та надбаво стим люючо о

хара тер відповідно до обся ви онаних робіт;
- проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних працівни ів;
- створення належних мов праці медичних працівни ів;
- постійне підвищення професійно о рівня медичних працівни ів первинної лан и,

отримання правлінсь им персоналом навичо с часно о менеджмент ;
- зменшення плинності адрів, особливо лі арів за альної пра ти и сімейної

медицини;
- підвищення я ості та дост пності надання медичних посл населенню.
Перелі заходів Про рами наведено в додат 2.
VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Передбачається, що ви онання заходів Про рами на реалізацію пріоритетних завдань

сприятиме по ращенню я ості медичної допомо и меш анцям міста Києва, підвищенню
ефе тивності роботи ом нальних за ладів охорони здоров'я, забезпеченню їх адрами та
по ращенню соціально о захист медичних працівни ів.
Рез льтативні по азни и про рами визначені, виходячи із найбільш віро ідно о сценарію

розвит е ономічної сит ації. Водночас планові по азни и потреб ють відповідно о
ори вання в залежності від фа тичних рез льтатів, дося н тих попередньом періоді.
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
По азни и затрат
Обся рес рсів, сьо о, тис. рн.:
2013 році - 389 820,89; 2014 році - 421298,64; 2015 році -455 568,47; 2016 році -

492 878,03.
1. Витрати бюджет м. Києва, сьо о, тис. рн.:
2013 році - 387 300,89; 2014 році - 418 778,64; 2015 році -453 048,47; 2016 році -

490 358,03.
1.1. на забезпечення житлом працівни ів первинної мережі в рам ах ви онання Місь ої

цільової про рами "Дост пне житло" (30/70), тис. рн.: 2013 році - 1 080,00; 2014 році -
1 080,00; 2015 році - 1 080,00; 2016 році -1 080,00.
1.2. на виплат м ніципальної надбав и (надбав и за інтенсивність та напр женість) до

посадово о о лад розмірі до 20 % працівни ам амб латорно-полі лінічних та лі вально-
профіла тичних за ладів, тис. рн.: 2013 році - 312 163,72; 2014 році - 339 852,64; 2015
році - 369 997,57; 2016 році-402 816,35.
1.3. на виплат м ніципальної надбав и до посадово о о лад розмірі 50 % працівни ам

швид ої медичної допомо и та відділень паліативної допомо и (хоспіс), 2013 році -
42 715,10; 2014 році - 46 503,93; 2015 році - 50 628,83; 2016 році - 55 119,60.
1.4. на омпенсацію проїзд в робочі дні в місь ом транспорті в рам ах прое т "Карт а
иянина" медичних працівни ів, тис. рн. 2013 році -31 342,08; 2014 році - 31 342,08;
2016 році - 31 342,08; 2016 році -31342,08.
2. Кошти інших джерел, сьо о, тис. рн.:
2013 році - 2 520,0; 2014 році - 2 520,0; 2015 році - 2 520,0; 2016 році-2 520,0.

По азни и прод т
Кіль ість відвід вань лі арів на одно о меш анця, од.:
2013 році - 11,5; 2014 році - 12; 2015 році - 13; 2016 році - 14,0.

Кіль ість ліж о-днів звичайних стаціонарах, тис. од.:
2013 році - 5793,8; 2014 році - 5977,7; 2015 році - '6161,7; 2016 році -

6253,6.
По азни и ефе тивності
Середня тривалість переб вання в стаціонарі одно о пацієнта, днів: 2013 році - 11; 2014

році - 10,5; 2015 році - 10; 2016 році - 9. Завантаженість ліж а звичайних стаціонарах:
2013 році - 315; 2014 році - 325; 2015 році - 335; 2016 році - 340.
По азни и я ості
Зростання питомої ва и звернень населення до лі арів з метою профіла тичних о лядів , %:
2014 році на 4 відсот ові п н ти; 2015 році на 3 відсот ові п н ти; 2016 році на 3

відсот ові п н ти.
VII. КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію Про рами здійснює Департамент охорони здоров'я ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), я ий забезпеч ватиме раз
на півро надання Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), Департамент фінансів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) та постійній омісії
Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та соціально-е ономічно о розвит інформації про
хід ви онання Місь ої цільової про рами місцевих стим лів для медичних працівни ів міста
Києва на 2013-2016 ро и за І півріччя та рі терміни, встановлені рішенням Київсь ої місь ої
ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про Порядо розроблення, затвердження та ви онання
місь их цільових про рам місті Києві".
Контроль за ходом ви онання Місь ої цільової про рами місцевих стим лів для медичних

працівни ів міста Києва на 2013-2016 ро и по ласти на постійн омісію Київсь ої місь ої ради
з питань манітарної політи и.

Заступник міського голови 

секретар Київради Г. Герега

Додато 1
до Місь ої цільової про рами місцевих

стим лів для медичних працівни ів
міста Києва на 2013-2016 ро и

від 13.11.2013 № 446/9934

Розрахунок коштів на виплату муніципальної надбавки 
(надбавки за інтенсивність та напруженість) до посадового окладу 

у розмірі 20 % працівникам амбулаторно
поліклінічних та лікувально

профілактичних закладів

первинна медико!санітарна допомога

штатна чисельність 
на 01.01.2013

Посадовий оклад з
підвищеннями на рік, тис. грн.

20%

Лікарі 6 170,00 143 032,80 28 606,56

Фахівці з базовою та неповною
вищою освітою

8 575,25 155 005,40 31 001,08

Молодший медперсонал 2 593,25 37 365,50 7 473,10

Спеціалісти немедики 1 141,00 22 454,70 4 490,94

Інші 2 242,75 31 888,30 6 377,66

КЕКВ 2111 389 746,70 77 949,34

КЕКВ 2120 141 478,05 28 295,61

Всього: 20 722,25 531 224,75 106 244,95

лікувально!профілактичні заклади

штатна чисельність на
01.01.2013

Посадовий оклад з
підвищеннями на рік, тис. грн.

20%

Лікарі 7 870,25 215558,54 43 111,71

Фахівці з базовою та неповною
вищою освітою

14 462,50 277588,09 55 517,62

Молодший медперсонал 9 566,50 149763,23 29 952,65

Спеціалісти немедики 2 328,25 27346,2076 5 469,24

Інші 6 884,75 85131,92 17 026,38

КЕКВ 2111 755 387,99 151 077,60

КЕКВ 2120 274205,8395 54841,168

Всього: 41 112,25 1 029 593,83 205 918,77 

первинна медико!санітарна допомога та лікувально!профілактичні заклади

штатна
чисель!
ність на

01.01.2013

посадовий
оклад з
підви!

щеннями
на рік, тис.

грн.

Загаль!
на сума

надбавок
на рік,

тис. грн.

Всього 
на 2013!

2016 роки,
тис. грн.

2013 2014* 2015* 2016*

Лікарі 14 040,25 358 591,34 71 718,27 327 348,61 71 718,27 78 079,68 85 005,35 92 545,32

Фахівці з
базовою
та
неповною
вищою
освітою

23 037,75 432 593,49 86 518,70 394 903,23 86 518,70 94 192,91 102 547,82 111 643,81

Молод!
ший
медпер!
сонал

12 159,75 187 128,73 37 425,75 170 824,90 37 425,75 40 745,41 44 359,53 48 294,22

Спеціа!
лісти
немедики

3 469,25 49 800,91 9 960,18 45 461,94 9 960,18 10 843,65 11 805,48 12 852,63

Інші 9 127,50 117 020,22 23 404,04 106 824,68 23 404,04 25 479,98 27 740,06 30 200,60

КЕКВ 2111 1 145 134,69 229 026,94 1 045 363,37 229 026,94 249 341,63 271 458,23 295 536,57

КЕКВ 2120 415 683,89 83 136,78 379 466,90 83 136,78 90511,01 98 539,34 107 279,78

Всього: 61 834,50 1 560 818,58 312 163,72 1 424 830,27 312 163,72 339 852,64 369 997,57 402 816,35

* застосовано оефіцієнт 1,0887

Розрахунок коштів на виплату муніципальної надбавки 
до посадового окладу у розмірі 50 % працівникам 

медичної допомоги 
та відділень паліативної допомоги (хоспісів)

швидка медична допомога

штатна чисельність на
01.01.2013

Посадовий оклад з
підвищеннями на рік,

тис. грн.

30%

Лікарі 637,00 13 771,60 4 131,48

Фахівці з базовою та
неповною вищою освітою

1 095,25 19 425,50 5 827,65

Молодший медперсонал 611,75 8 601,30 2 580,39

Спеціалісти немедики 106,50 1 953,20 585,96

Інші 125,50 1 828,80 548,64

КЕКВ 2111 45 580,40 13 674,12

КЕКВ 2120 16 545,69 4 963,71

Всього: 2 576,00 62 126,09 18 637,83

водії

швидка 596,00 20 161,20 10 080,60

невідкладна 426,00 12 093,60 6 046,80

КЕКВ 2111 32 254,80 16 127,40

КЕКВ 2120 11 708,49 5 854,25

Всього: 1 022,00 43 963,29 21 981,65

відділення паліативної допомоги (хоспіси)

штатна чисельність на
01.01.2013

Посадовий оклад з
підвищеннями на рік,

тис. грн.

50%

Лікарі 17 431,66 215,83

Фахівці з базовою та
неповною вищою освітою

78,5 1 446,41 723,21

Молодший медперсонал 74,0 1 154,77 577,39

Спеціалісти немедики 0,5 9,70 4,85

Інші 2,5 32,48 16,24

КЕКВ 2111 3 075,02 1 537,51

КЕКВ 2120 1 116,23 558,12

Всього: 172,5 4 191,25 2 095,63
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швидка медична допомога та відділення паліативної допомоги

штатна чисельність на
01.01.2013

Посадовий оклад з
підвищеннями на рік,

тис. грн

Загальна сума
надбавок на рік, тис.

грн

Всього на 2013—2016
роки, тис. грн

2013 2014* 2015* 2016*

Лікарі 654,00 14 203,26 4 347,31 19 842,73 4 347,31 4 732,92 5 152,73 5 609,77

Фахівці з базовою та неповною вищою освітою 1 173,75 20 871,91 6 550,86 29 900,52 6 550,86 7 131,92 7 764,52 8 453,23

Молодший медперсонал 685,75 9 756,07 3 157,78 14 413,25 3 157,78 3 437,87 3 742,81 4 074,80

Спеціалісти немедики 1 129,00 45 926,19 590,81 2 696,67 590,81 643,21 700,27 762,38

Інші 128,00 34 116,08 16 692,28 76 189,72 16 692,28 18 172,89 19 784,82 21 539,73

КЕКВ 2111 124 873,51 31 339,03 143 042,89 31 339,03 34 118,80 37 145,14 40 439,91

КЕКВ 2120 45 329,09 11 376,07 51 924,57 11 376,07 12 385,13 13 483,69 14 679,69

Всього: 3 770,50 170 202,60 42 715,10 194 967,45 42 715,10 46 503,93 50 628,83 55 119,60

комунальні заклади охорони здоров'я м. Києва

20% 61 834,50 1 560 818,58 312 163,72 1 424 830,27 312 163,72 339 852,64 369 997,57 402 816,35

30—50% 3 770,50 170 202,60 42 715,10 194 967,45 42 715,10 46 503,93 50 628,83 55 119,60

РАЗОМ: 65 605,00 1 731 021,18 354 878,81 1 619 797,72 354 878,81 386 356,56 420 626,39 457 935,95

Додато 2
до Місь ої цільової про рами місцевих стим лів для медичних працівни ів міста Києва

на 2013—2016 ро и від 13.11.2013 ро № 446/9934

Перелік заходів 
Міської цільової програми місцевих стимулів для медичних працівників міста Києва на 2013!2016 роки

№ п/п Зміст заходів Програми Відповідальні за виконання Одиниця виміру Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн

Усього 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Забезпечення житлом працівників первинної
мережі, в рамках виконання міської цільової
програми "Доступне житло"

Департамент будівництва    та
житлового забезпечення,
Департамент охорони
здоров'я, Департамент
фінансів, районні в місті
Києві державні адміністрації

тис. грн 14 400,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

у т. ч. кошти місцевого бюджету 4 320,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00

кошти інших джерел 10 080,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00

2 Встановлення та виплата працівникам
амбулаторноDполіклінічних, лікувальноD
профілактичних закладів, швидкої медичної
допомоги та відділень паліативної (хоспіс)
допомоги надбавок за високі досягнення у праці,
виконання особливо важливої роботи, за
складність та напруженість

Департамент охорони
здоров'я, районні в місті Києві
державні адміністрації,
Департамент фінансів

тис. грн місцевий 1 619 797,72 354 878,813 3865 356,56 420 626,39 457 935,95

3. Відзначення кращих працівників охорони
здоров'я до дня медичного працівника та дня
медичної сестри

Департамент охорони
здоров'я, районні в місті Києві
державні адміністрації

осіб кошти, не
заборонені чинним

законодавством

D D D D D

4. Відзначення працівників, які відпрацювали в
міських установах охорони здоров'я 25 років

Департамент охорони
здоров'я, районні в місті Києві
державні адміністрації

осіб кошти, не
заборонені чинним

законодавством

D D D D D

5 Компенсація проїзду в  робочі дні в міському
транспорті в рамках проекту "Картка киянина"
медичних працівників, у т.ч дільничних  лікарів
терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики
— сімейної медицини; медичних сестер та
медичних працівників відділень паліативної
допомоги (хоспісів)

Департамент соціальної
політики, Департамент
охорони  здоров'я,
Департамент фінансів,
районні в місті Києві державні
адміністрації

тис. грн місцевий бюджет 125 368,32 31 342,08 31 342,08 31 342,08 31342,08

Розрахунок коштів на забезпечення житлом працівників первинної мережі, в першу чергу молодих фахівців, у разі укладання з ними контракту на термін
роботи не менше 10 років, у частині виконання Міської цільової програми 

Кількість квартир 
на рік

площа 1 квартири, кв. м Вартість 1
кв.м, грн

вартість 1 квартири, тис. грн всього на 2013—2016 роки,
тис. грн

2013 2014 2015 2016

10 50 7200 Всього: 360,00 14400,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00

кошти міського бюджету 108 4320 1080 1080 1080 1080

кошти інших джерел 252 10080 2520 2520 2520 2520

Розрахунок на компенсацію проїзду в робочі дні в міському транспорті в рамках проекту "Картка киянина" медичних працівників, в т. ч. дільничних
лікарів!терапевтів, педіатрів, лікарів загальної практики — сімейної медицини; медичних сестер та медичних працівників відділень паліативної допомоги

(хоспісів)

Загальна кількість
працівників, осіб

вартість проїзду 1
працівника на 1 день
(230 грн/30 дн.), грн

Вартість проїзду за 1
місяць (22 роб. дн. * 8

грн), грн

Вартість проїзду за рік,
тис. грн

всього на 2013—2016
роки, тис. грн

2013 2014 2015 2016

14 840 8,00 176,00 31 342,08 125 368,32 31 342,08 31 342,08 31 342,08 31 342,08

Орієнтовна вартість прое т

Назва заходу Всього на 2013—2016 роки, тис. грн 2013 2014 2015 2016

придбання квартир 14 400,0'0 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

виплата надбавок працівникам 1 619 797,71 354 878,81 386 356,56 420 626,39 457 935,95

компенсація проїзду 125 368,32 31342,08 31 342,08 31 342,08 31 342,08

ВСЬОГО: 1 759 566,03 389 820,89 421 298,64 455 568,47 492 878,03

кошти міського бюджету 1 749 486,03 387 300,89 418 778,64 453 048,47 490 358,03

кошти інших джерел 10 080,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00 2 520,00

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

тис. грн Місцевий бюджет 1 749 486,03 387 300,89 418 778,64 453 048,47 490 358,03

інші 10 0080,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0 2 520,0

Всього: 1 759 566,03 389 820,89 421 298,64 455 568,47 492 878,03

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега



Хрещатик 6 11 грудня 2013 року

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Про затвердження списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого 

самоврядування
Рішення Київської міської ради № 442/9930 від 13 листопада 2013 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київради від 27.10.2005 №256/3717, та враховуючи клопотання Департа!
менту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.09.2013 №2070, з метою залучення молоді до розвитку місцевого самоврядування, мо!
рального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити списо ла реатів на прис дження Премії Київсь ої місь ої ради за внесо мо-
лоді розвито місцево о самовряд вання з ідно з додат ом.
2. Дипломи ла реатів Премії Київсь ої місь ої ради та її рошові частини вр чити на ородженим

особам відповідно до п н т 8 Положення про Премію Київсь ої місь ої ради за внесо молоді
розвито місцево о самовряд вання, затверджено о рішенням Київради від 27.10.2005№ 256/3717.

3. Контроль за ви онанням цьо о рішення по ласти на постійн омісію Київради з питань
місцево о самовряд вання ре іональних міжнародних зв'яз ів та інформаційної політи и.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові Місце роботи (навчання), посада Подання Відомості про досягнення

1. Булатович Галина Петрівна
18.05.1984 р.н.

Головний спеціаліст відділу молодіжної
політики управління сім'ї, молоді та спорту
Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Булатович  Г.П.  працює  головним  спеціалістом  відділу молодіжної  політики  управління  сім'ї,  молоD
ді  та  спорту Департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту.  За  час перебування на цій посаді зареD
комендувала себе як ініціативний та дисциплінований працівник. 
Булатович   Г.П.   виконує  роботу   по   документальному забезпеченню, підготовці творчих та фінансоD
вих звітів, контролю за  використанням  бюджетних  коштів,  які  виділяються  на виконання програм і
заходів з питань молоді, веде роботу із проведення конкурсу проектів та програм молодіжних та дитяD
чих громадських організацій, веде роботу із залучення громадських організацій до розв'язання пробD
лем молоді, організовує виконання заходів   з   нагоди   відзначення   Дня   молоді,   організовує просD
вітницьку роботу в молодіжному середовищі з правових питань,  здійснює  заходи,  спрямовані  на
підвищення  рівня соціальноDправової обізнаності молоді, готує проекти відповідей на звернення та заD
яви, що надійшли для розгляду до відділу та пропозиції і звіти щодо реалізації програм в частині, що
стосується молоді. 
У період 2012 D 2013 років є членом конкурсної комісії з питань розгляду програм (проектів, заходів),
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка при Державній службі молоді та спорту України. 
Член молодіжної громадської ради при Державній службі молоді та спорту України. 
Має необхідний рівень знань, вмінь, навичок, необхідних для виконання своїх обов'язків, вільно волоD
діє державною мовою, вміє організувати роботу. 
У 2009 році оголошено Подяку Київського міського голови.

2. Дорошенко Олена Сергіївна
01.05.1983 р.н.

Заступник начальника відділу опрацювання
нормативноDправових актів та правової
допомоги управління правового
забезпечення секретаріату Київради

Київська міська рада Січень 2009 року D грудень 2010 року D головний спеціаліст відділу представництва Київради в
адміністративних судах управління представництва Київради у судах; 
грудень 2010 року D серпень 2011 року D начальник відділу представництва Київради в господарських і
загальних місцевих судах управління представництва Київради у судах; 
серпень 2011 року D січень 2012 року D головний спеціаліст відділу опрацювання нормативноDправових
актів та правової допомоги управління правового забезпечення; 
з січня 2012 року по теперішній час D заступник начальника відділу опрацювання нормативноDправових
актів та правової допомоги управління правового забезпечення. 
Дорошенко О.С. забезпечує виконання покладених на відділ функціональних обов'язків. За
дорученням керівництва здійснює представництво інтересів Київради, Київського міського голови,
заступника міського  голови D секретаря Київради в судових органах, а також в органах державної
влади під час розгляду правових питань  і  спорів,  займається розробленням  проектів нормативноD
правових  актів,  проводить  правову    експертизу проектів рішень Київради в порядку, передбаченому
Регламентом Київради. 
Бере активну участь в організації і проведенні нарад, семінарів, інших  заходів  з  правових  питань,
вживає  заходів  щодо вдосконалення  співпраці  відділу  з  іншими  структурними підрозділами
секретаріату Київради, представницькими органами, правоохоронними органами. 
Дорошенко О.С. уміло застосовує свої знання в практичній роботі,  в  повному  обсязі  дотримується
правил  поведінки посадової особи місцевого самоврядування, проявляє творчий підхід до справи. У
стосунках з колегами ввічлива, уважна, тактовна. 
За період роботи зарекомендувала себе з позитивної сторони. Посадові обов'язки виконує
раціонально та в зазначені терміни. За  вагомі  трудові  здобутки,  високий  професіоналізм  була
нагороджена Подякою Київського міського голови (2010) та Почесною грамотою Київського міського
голови (2013).

3. Заплацінська Христина
Сергіївна 
25.12.1983 р.н.

Головний спеціаліст відділу з питань
місцевого самоврядування секретаріату
Київради

Київська міська рада Трудову  діяльність  розпочала у  2006  році,  працюючи  в Управлінні міграційної служби у м. Києві
Державного комітету України у справах національностей та міграції. 
3 січня 2008 року по серпень 2009 року D головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності
заступника голови виконавчого органу  Київської  міської ради  (Київської  міської державної
адміністрації); 
3  вересня  2009  року  по  липень  2011  року  D  слухачка Дипломатичної академії України при
Міністерстві закордонних справ України; 
З грудня 2011 року по теперішній час працює головним спеціалістом відділу з питань місцевого
самоврядування секретаріату Київради. Перебуваючи на вказаній посаді, на високому рівні здійснює
організаційне, документальне, інформаційне, аналітичне та методичне забезпечення діяльності
постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та
інформаційної політики. Веде розділ постійної комісії на офіційному сайті Київської міської ради,
відповідає за міжнародні та міжрегіональні зв'язки Київради. Забезпечує акредитацію засобів масової
інформації на пленарні засідання сесії Київської міської ради. 
За період роботи брала активну участь в опрацюванні та підготовці до прийняття більше 70 рішень
Київради, найбільш визначні з яких: "Про затвердження Положення про порядок акредитації
журналістів, працівників засобів масової інформації при Київській міській раді" від 15.03.2012
№201/7538; "Про заснування пам'ятної медалі з нагоди 1530Dріччя Києва" від 15.03.2012 №202/7539;
"Про затвердження Порядку вручення пам'ятної медалі "На відзначення 1530Dріччя Києва" від
26.04.2012 №483/7820; "Про звернення депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України
про встановлення державної нагороди України D "орден Тараса Шевченка" від 12.07.2012 №663/8000;
"Про затвердження міської цільової програми "Нагороди" на 2012D2016 роки" від 01.11.2012 
№ 226/8510; "Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва Омельченку О.О." від
212.02.2013 №11/9068, "Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва Вантуху М.М." від
22.05.2013 №304/9361. 
Заплацінська Х.С. успішно застосовує свої знання, досвід та навички  в  практичній  роботі,  суворо
дотримується  правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування, проявляє творчий підхід
до справи. У стосунках з колегами, керівниками та депутатами Київради ввічлива, уважна, тактовна. 
За час роботи зарекомендувала себе як дисциплінована, відповідальна, старанна працівниця.
Доброзичлива, ініціативна, комунікабельна, чуйна та поважна до людей. 
За вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм нагороджена Подякою Київського міського
голови (2009 рік), (2013 рік).

4. Кітаєва Людмила Андріївна
14.02.1979 р.н.

Головний спеціаліст відділу забезпечення
доступу управління адміністративноD
господарського забезпечення секретаріату
Київради

Київська міська рада Листопад  2005  року  D  березень  2007  року  D  технік ПромисловоDекономічного коледжу НАУ; 
березень 2007 року D червень 2010 року D головний спеціаліст інформаційного  комп'ютерного  центру
управління  справами виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); 
з червня 2010 року D по теперішній час D головний спеціаліст відділу  забезпечення  доступу  управління
адміністративноDгосподарського забезпечення секретаріату Київської міської ради. 
Кітаєва  Л.А.  здійснює  введення  в  базу  даних  системи контролю  та  управління  доступом
облікових  даних  про співробітників та автомобілі; виконує друк та реєстрацію надрукованих
пластикових картокDперепусток для  обігу  в  системі,  електронних перепусток та тимчасових
перепусток для входу (виходу) та в'їзду (виїзду) на територію адміністративноDмайнового комплексу
Київради. 
Здійснює ведення діловодства у відділі забезпечення доступу управління    адміністративноD
господарського    забезпечення секретаріату   Київради   відповідно   до   норм   чинного
законодавства. 
Здійснює збір інформації щодо змін та доповнень до довідника телефонів працівників секретаріату
Київради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
підприємств, установ та організацій та забезпечує своєчасну підготовку матеріалів для виготовлення
довідника телефонів. 
Забезпечує листування з департаментами, управліннями, підприємствами, установами та
організаціями, які входять до довідника телефонів, у період його підготовки. 
Бере участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції управління, відділу,
виконує інші доручення керівництва секретаріату Київради. 
До виконання своїх службових обов'язків ставиться відповідально, організовано та на професійному
рівні. Забезпечує виконання доручень керівництва якісно, в повному обсязі та у встановлені терміни.
Зарекомендувала себе кваліфікованим фахівцем, уміло застосовує свої знання, проявляє творчий
підхід до справи. Доброзичлива, тактовна, пунктуальна. За вагомі досягнення в професійній діяльності,
плідну працю, активну громадську діяльність нагороджена Подякою Київського міського голови (2012
рік).
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5. Кондратюк Наталія
Володимирівна
08.01.1984 р.н.

Головний спеціаліст відділу
з питань житлово�
комунального
господарства, регуляторної
та екологічної політики
управління забезпечення
діяльності постійних комісій
Київради секретаріату
Київради

Київська міська рада 3 березня 2007 року � по теперішній час � головний спеціаліст відділу з питань житлово�комунального господарства,
регуляторної та екологічної політики управління забезпечення діяльності  постійних комісій Київради  секретаріату
Київської міської ради. 
Кондратюк Н.В. забезпечує діяльність постійної комісії Київради з питань екологічної політики, а саме: здійснює
організаційні заходи, інформаційно�аналітичне забезпечення засідань постійної комісії Київради з питань
екологічної політики; забезпечує   проведення   особистого   прийому   громадян   голови постійної   Київради   з
питань   екологічної   політики;   здійснює ведення службової документації, веде службову кореспонденцію
постійної комісії Київради з питань екологічної політики (у т.ч. реєстрацію);   готує   проекти  рішень   Київради
екологічного  та природоохоронного спрямування, а також бере участь у розробці відповідних програм міського
значення; за дорученням голови постійної комісії з питань екологічної політики забезпечувала роботу тимчасових
контрольних комісій Київради з перевірки Київського зоологічного парку, з питань перевірки законності
видобування корисних копалин, піску на території міста Києва, щодо   вивчення   ситуації   навколо   розширення
меж   селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються за КП "Святошинське
лісопаркове господарство", та     робочих     груп     щодо     розширення     території     НПП "Голосіївський",    щодо
вивчення    ситуації,   яка   склалася    із забудовою парку "Юність" у Солом'янському районі м. Києва, щодо
перевірки причин та подолання наслідків аварії на БСА (лютий 2013  року) тощо;  бере активну участь у забезпеченні
проведення     пленарних    засідань    Київської    міської    ради; оперативно виконує доручення керівництва. 
Кондратюк Н.В. успішно застосовує свої знання, досвід та навички   в   практичній   роботі,   суворо   дотримується
правил поведінки посадової особи місцевого самоврядування, проявляє ініціативність   та   творчий   підхід   до
справи.   У   стосунках   з колегами та депутатами Київради ввічлива, уважна, тактовна. 
За   час   роботи   зарекомендувала   себе   як   дисциплінована, відповідальна   та   ініціативна   працівниця.   За
вагомі   трудові здобутки, високий професіоналізм була нагороджена Подякою Київського міського голови (2010
рік) та Почесною грамотою Київського міського голови (2013 рік).

6. Мазій Денис
В'ячеславович
24.05.1992 р.н.

Студент 5�го курсу Інституту
історичної освіти
Національного
педагогічного університету
імені М.П.Драгоманова

Національний
педагогічного університет
імені М.П.Драгоманова

Протягом   навчання   Мазій   Д.С.   зарекомендував   себе   як старанний,  активний,  відповідальний  та  працьовитий  студент.
Активно займається науковою роботою. 
Мазій   Д.С.   займає   активну   громадську   позицію:   виконує обов'язки голови студентської ради гуртожитку №4 Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; бере участь у організації та проведенні заходів, які влаштовує студентська рада
Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; бере активну участь в удосконаленні
роботи профкому університету. 
Нагороджений медаллю Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова "3 нагоди Дня
незалежності України" (2012 рік). 
За час головування Мазій Д.С. здійснив низку проектів, які мають як культурно�масовий, так і просвітницький характер. Зокрема
чемпіонат гуртожитку з боулінгу та ін. 
Активно співпрацює зі студентськими радами Інституту історичної освіти, Інституту філософської освіти та науки, студентською
радою Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 
Мазій Д.С. є взірцевим та відповідальним студентом, комунікабельною людиною, яка легко знаходить спільну мову з людьми,
творчо ставиться до виконання складних задач і при цьому не втрачає здатності до самоаналізу та самокритики.

7. Макаревич Ірина
Романівна 
11.07.1984 р.н.

Головний спеціаліст відділу
молодіжної політики
управління сім'ї, молоді та
спорту Департаменту освіти
і науки, молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Працює у сфері молодіжної політики з  2008 року.  Займає посаду   головного    спеціаліста   відділу   молодіжної   політики
управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації). За час перебування на цій    посаді    зарекомендувала    себе    як    дисциплінований
та сумлінний працівник. 
Як  головний   спеціаліст  налагодила  співпрацю  з  творчими спілками  м.   Києва,   вищими   навчальними  закладами   столиці,
Студентською радою  м.  Києва.  Брала участь в  підготовці та організації молодіжних акцій, конкурсів, заходів тощо. 
Здійснює     організаційне     забезпечення     щодо     висунення кандидатур   на   присудження   стипендії   та   премії   Київського
міського голови студентам міста, стипендій Київського міського голови   для   обдарованої   молоді,   Премії   Кабінету   Міністрів
України за внесок молоді у розбудову держави, Премії Київської міської    ради    за    внесок    молоді    у    розвиток    місцевого
самоврядування. 
На належному рівні здійснює роботу з володарями грантів Президента України для обдарованої молоді,  надає необхідну
організаційно�методичну допомогу. 
Є   секретарем   конкурсної  комісії  з   відбору  та  визначення кращих представників студентства, обдарованої молоді. 
Макаревич І.Р. забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку   заяв,   звернень   і   скарг   громадян   та   представників
громадських організацій. Бере участь в підготовці інформаційно�аналітичних,    статистичних    матеріалів    з    питань    реалізації
державної молодіжної політики. 
У 2011 році оголошено Подяку Київського міського голови.

8. Мірошніченко Інна
Вікторівна 
04.01.1983 р.н.

Головний спеціаліст відділу
кадрової роботи та з
питань служби в органах
місцевого самоврядування
секретаріату Київради

Київська міська рада Січень 2005 року � грудень 2005 року � провідний спеціаліст відділу державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб �
підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації; 
3 грудня 2005 року � по теперішній час � провідний спеціаліст, головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань служби в
органах місцевого самоврядування секретаріату Київради. 
Мірошніченко І.В. забезпечує ведення та оформлення табелю обліку робочого часу працівників секретаріату Київради, а також
відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування; здійснює  облік  та оформлення    листків
тимчасової непрацездатності працівників секретаріату Київради, веде   протоколи засідання  комісії з  соціального   страхування;
здійснює роботи, пов'язані із заповненням, обліком і зберіганням особових справ, оформленням документів про прийняття Присяги
посадової особи місцевого самоврядування та ознайомлення з правилами  внутрішнього  розпорядку, колективним  договором;
здійснює реєстрацію розпоряджень заступника міського голови — секретаря Київради;  здійснює  підготовку    документів    для
заохочення та нагородження працівників секретаріату Київради, депутатів  Київради та ведення відповідного  обліку;  здійснює
підготовку документів для встановлення надбавок працівникам секретаріату    Київради;     готує    документи     для     здійснення
підготовки, перепідготовки  та  підвищення кваліфікації працівників   секретаріату   Київради,   веде   відповідний   облік; здійснює
реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції. 
Мірошніченко І.В. уміло застосовує свої знання в практичній роботі, повсякденно дотримується правил  поведінки посадової особи
місцевого самоврядування, проявляє творчий підхід до справи. У стосунках з колегами та депутатами Київради ввічлива, уважна,
тактовна. 
За   час роботи  зарекомендувала   себе  як дисциплінована, відповідальна   та   ініціативна   працівниця.   За   вагомі   трудові
здобутки, високий професіоналізм була нагороджена Подякою Київського міського голови (2010 рік) та Почесною грамотою
Київського міського голови (2013 рік).

Продовження наст пном номері
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Відповіді на сканворд У місті Києві запроваджено запис на прийом до відділів державної реєстрації речових прав
на нер хоме майно та державної реєстрації а тів цивільно о стан через Інтернет.

З метою створення омфортних мов прийом
ромадян відділах державної реєстрації речо-
вих прав на нер хоме майно та державної реєс-
трації а тів цивільно о стан місті Києві запро-
ваджено ф н ціон вання еле тронної форми
попередньо о запис на прийом.

Запис на прийом здійснюється через офіційний
веб-сайт реєстраційної сл жби Головно о прав-
ління юстиції м. Києві (http://kiev-drsu.org) шляхом
заповнення запропонованої еле тронної форми.

Нововведення дозволить ромадянам, не вихо-
дячи з дом , ни аючи чер , вибрати зр чні дат та
час для візит відділи реєстрації речових прав на
нер хоме майно та відділи державної реєстрації
а тів цивільно о стан , з ідно з рафі ом роботи, з
питань реєстрації речових прав на нер хоме майно,
реєстрації народження дитини, подачі заяви на ре-
єстрацію шлюб , розірвання шлюб або простав-
ляння відміт и паспорті про розірвання шлюб ,
отримання повторно о свідоцтва про державн ре-

єстрацію а та цивільно о стан чи витя з Держав-
но о реєстр а тів цивільно о стан ромадян.

Запис на прийом відділи державної реєстра-
ції речових прав на нер хоме майно та відділи
державної реєстрації а тів цивільно о стан че-
рез Інтернет — чер овий ро на шлях я існо о
і омфортно о обсл ов вання ромадян.

При цьом , прийом відвід вачів, я і звертати-
м ться без попередньо о запис , здійснювати-
меться звичайном режимі.

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд : 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для дові-
до 559-39-34).

№
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
Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати, %

Місячна
орендна пла-
та рн.

Приміт и

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОН-
НОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(м. Київ, просп. Мир ,
6-A, тел. 29-03-98)

1 поверх
ЕНТУЗІАСТІВ
ВУЛ., 7/4

311,25

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО

ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬ-
НІСТЬ (проведення занять з
хорео рафії та спортивно о
танцю з дітьми)(по одинно)

2 ро и 364 дні 3%

Тижнева
орендна плата

рн 129,60
(Пн, Ср, Пт:
17.00-21.00)

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє, що Інвести-
ційний до овір від 18.03.2013 № 050-13/і/123 "Про облашт вання ре -
ламними засобами та розміщення ре лами в ліфтах житлових б дин ів
ом нальної власності міста Києва" визнано розірваним з 25.11.2013.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- заст пни начальни а правління праці та соціально о захист населення.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для часті в он-

рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення зверн тися за адресою:
м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 510423

на ім’я Маз р Василя Степановича вважати недійсним.
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Температура —9°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура —5°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —3°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 11 ãðóäíÿ 2013 ðîêó
ранок день вечір
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1769 — â Àíãë³¿ çàïàòåíòîâàíî
æàëþç³.

1914 — ó Êèºâ³ çààðåøòîâàíî
óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêà Ìèõàéëà
Ãðóøåâñüêîãî çà çâ'ÿçêè ç àâñò-
ð³éñüêèì óðÿäîì.

1918 — â Îäåñó âñòóïèëè â³é-
ñüêà óêðà¿íñüêî¿ Äèðåêòîð³¿.

1919 — ñòâîðåíî Âñåóêðà¿í-
ñüêèé ðåâîëþö³éíèé êîì³òåò
(ðåâêîì) íà ÷îë³ ç Ãðèãîð³ºì Ïåò-
ðîâñüêèì.

1921 — ó Êèºâ³ íà Ñèðö³ îðãà-
í³çîâàíî ïåðøó ìîëî÷íó ôåðìó
äëÿ ³íâàë³ä³â.

1932 — øèôðîãðàìà Â. Ìîëîòî-
âà ³ É. Ñòàë³íà ç âèìîãîþ "íåãàé-
íî ñóäèòè ³ äàòè ï'ÿòü, êðàùå äå-

ñÿòü ðîê³â òþðåìíîãî óâ'ÿçíåííÿ"
çà íåâèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âåëü-
íèõ ïëàí³â êîëãîñïàìè òà ñåëÿíà-
ìè.

1946 — ñòâîðåíî Äèòÿ÷èé ôîíä
ÎÎÍ (ÞÍ²ÑÅÔ).

1946 — â Àíãë³¿ çàïàòåíòîâàíî
ïåðøèé ïðîãðàìóâàëüíèé êîì-
ï'þòåð

1972 — àìåðèêàíñüê³ àñòðîíà-
âòè Þäæèí Ñåðíàí ³ Ãàðð³ñîí
Øì³òò ïîáóâàëè íà Ì³ñÿö³.

1994 — ó ×å÷íþ ââåäåíî ðîñ³é-
ñüê³ â³éñüêà.

2003 — â ªâðîï³ ñïàìåð³â îãî-
ëîñèëè çëî÷èíöÿìè.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

Д
ва нові аромати від пар
фумерів зі США обіцяють
стати першою зброєю в

боротьбі людини у разі атаки
живих мертвяків. Відома аме
риканська парфумерна компа
нія випустила у продаж арома
ти, покликані захистити люди
ну в боротьбі з полчищами
зомбі.

Парфуми створені у двох варіантах: для

чоловіків і жінок. Дизайн флакона вико�

наний в лаконічному стилі — етикетку

прикрашають зображення мертвяків з

написами: "Зомбі для нього" (Zombi for

Him) і "Зомбі для неї" (Zombi for Her). За

задумом авторів незвичайного парфуму

запах повинен стати першою зброєю лю�

дини у разі настання зомбі�апокаліпсису,

розповідає "Желтая пресса". До складу

"Зомбі для нього" входять аромати суше�

ного листя, грибів, цвілі, моху і землі. У

жіночу версію доданий такий інгредієнт,

як "осад з дна винної бочки". Вартість но�

винки складає 20 доларів за 30 мілілітрів і

39,5 долара за 118 мілілітрів.

Нагадаємо, що американці давно го�

туються до захоплення планети зомбі. За

декілька тижнів до оголошеного раніше

кінця світу жителі США масово скупову�

вали зброю, продовольство, а також спе�

ціальні набори для боротьби з зомбі. Ни�

ні об'єктом підвищеного попиту стали

нові парфуми, що обіцяють врятувати

людину від ходячих трупів

Американські парфумери випустили
парфуми для відлякування зомбі

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 11 ãðóäíÿ

Волелюбним ОВНАМ, я і не паразит ють на ч -
жих рес рсах, а по ладаються лише на себе, діють
самостійно, налаштовані від рито б нт вати проти
жорст о о режим , аз ово поталанить. Ви маєте
всі шанси стати ероєм дня.
ТЕЛЬЦІ, події дня роз ортаються стрім им тем-

пом, мотивовані армічно. Вірте все най раще
(ч деса існ ють!) — і воно матеріаліз ється, воз-
дасться не випад ово, а засл жено, доля омпенс є
те, що олись заробили, та не отримали.
БЛИЗНЯТА, діяти на свій страх і ризи — р йн -

вати бла одатні партнерсь і мости, провалити пла-
ни, дати шанс он рентам обс а ати себе. Зате
оли не помилилися виборі с п тни ів (ділових,
шлюбних), ваш союз отримає нове дихання.
РАКИ, енер ія фонтан є невичерпним джерелом!

Зміните по ляди— і перед вами від риються нові пер-
спе тиви. Не идайте "я ір" в мин ле, бо втратите до-
ро оцінні шанси, про рес невмолимий і вима ає мо-
дернізації на всіх рівнях. Насамперед в професійній
сфері, ар’єрі, стос н ах "начальни — підле лий".
ЛЕВАМ доля при от вала чимало сюрпризів. Не-

сподівана з стріч впаде манною небесною, пере-
верн вши явлення про любов та щастя. Я що ви
дійсно серйозно за охаєтеся, то жодні переш оди,
тр днощі не з пинять, а тіль и розпалять при-
страсть. Діти, любленці найбільше порад ють, а
творчих осіб пест ватим ть м зи.
ДІВИ, на родин моліться, т т вас опі є Всевиш-

ній, і не ховайтеся за личин с ромності. Я що сти а-
тиметесь з речами, я их ни аєте чи боїтеся, і неспо-
дівано з’яс ється, що в д ші ви не заєць-боя з, а хо-
робрий лев, отже — все ч дово, браво ероям, здат-
ним йти на ризи , нія і паст и відтепер не страшні!
ТЕРЕЗИ налаштовані а ресивно, аби тримати

войовничо о джина в пляшці, потрібні надзвичайні
з силля... Дов ола наеле тризована онфронтацій-
на обстанов а, ипить жорст а боротьба в ділових
олах, бізнесі.
СКОРПІОНАМ доведеться діяти в мовах цейт-

нот , в розпаленій і небезпечній обстановці. Пла-
тою за перенапр ження б де цінний досвід, що по-
повнить с арбницю д ховної еволюції. Не за р зай-
те в шаблонах та за альноприйнятих стандартах,
вони себе віджили і є альмом, тож дійте нетради-
ційно, ори інально.
СТРІЛЬЦІ —пест ни долі на ребені спіх : рас-

номовний оратор, наснажливий авторитетний лідер,
ерой- оханець. Том ціл ом ло ічно, що саме вам
с дилося стати д шею нової омпанії, ори інальним
тамадою, р пором про ресивних ідей соці мі.
КОЗЕРОГИ, броньовий щит із життєво о досвід

вас не захистить. Адаптація до "землетр сних" по-
дій слаб а, при от йтеся до авральних проблем в
поб ті, сімейних, сл жбових взаєминах.
ВОДОЛІЇ, цей день — справжнє свято для при-

хильни ів вірт ально о спіл вання, мандрівни ів в
без райньом інтернет-просторі. Братерсь а сфера
вабить медовим алачем, вас др зях опиниться
весь світ. Реперт ар знайомств широ ий, одна се-
ред різнобарв’я онта тів ви неодмінно знайдете
ори інально о заповітно о др а.
РИБИ, шефа бо отворіть, на робот поспішайте,

я на свято. Коли робота відповідає професійном
по ли анню, тоді ви щасливчи , а роші не заба-
ряться! Головне — не тринь ати зароблене на е с-
трава антні по п и!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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