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Êðîê íàçóñòð³÷
� Ì³ñüêà âëàäà òà ðîáîòîäàâö³ äîìîâèëèñÿ ñï³ëüíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè 

ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ

Ñòîëèöÿ çàö³êàâëåíà
ó ñï³âïðàö³ 
ç í³ìåöüêèìè
³íâåñòîðàìè

Ïðî ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî ³í-

âåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â Êèºâ³ òà

íîâèõ ïðèíöèïàõ ðîáîòè ñòîëè÷-

íî¿ âëàäè éøëîñÿ íà çóñòð³÷³ ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ

²ãîðÿ Í³êîíîâà ç î÷³ëüíèêîì Àñî-

ö³àö³¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâèõ ïà-

ëàò Í³ìå÷÷èíè Ìàðòèíîì Âàí-

ñëåáåíîì.

«Äëÿ íàñ âàæëèâî ðîçóì³òè

ïèòàííÿ,ÿê³ õâèëþþòü ï³äïðèºì-

ö³â, òà ñï³ëüíî ¿õ âèð³øóâàòè. Íà-

øå çàâäàííÿ — ñòâîðèòè ó ñòîëè-

ö³ ïðèâàáëèâèé ³íâåñòêë³ìàò äëÿ

á³çíåñó.Êè¿â çàö³êàâëåíèé ó ñï³â-

ïðàö³ ç ï³äïðèºìöÿìè ç Í³ìå÷÷è-

íè,êðà¿íè ³ç íàéïîòóæí³øîþ åêî-

íîì³êîþ ªâðîïè»,— ï³äêðåñëèâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Ö³ çàâäàííÿ ïîêëàäåí³ íà Êè-

¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî,ÿêå

ä³º ÿê ºäèíå â³êíî äëÿ ³íâåñòîð³â

³ ñóïðîâîäæóº êîæíèé ïðîåêò.

«Ìè ðîçóì³ºìî,ùî óêðà¿íñüêå

êåð³âíèöòâî äîêëàäàº çóñèëü,ùîá

ïîâåðíóòè äåðæàâó ó á³ëüø ñïðè-

ÿòëèâå åêîíîì³÷íå ðóñëî.Çðîçó-

ì³ëî, ùî çì³íè íå ìîæóòü â³äáó-

âàòèñÿ ìèòòºâî, àëå ìè áà÷èìî

ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ, ³ ïðåäñòàâ-

íèêè í³ìåöüêîãî á³çíåñó â Óêðà-

¿í³ íàëàøòîâàí³ îïòèì³ñòè÷íî»,—

çàçíà÷èâ Ìàðòèí Âàíñëåáåí.

Êè¿âñüêèé âåëîòðåê
ïîâåðíóòî 
ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü

Ð³øåííÿì Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó

ì³ñòà Êèºâà îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ

ó ªâðîï³ âåëîòðåê³â, ùî íà âóë.

Á. Õìåëüíèöüêîãî, 58, ïîâåðíó-

òî ó äåðæàâíó âëàñí³ñòü.

Íàãàäàéìî,ùî ñïîðòèâíó ñïî-

ðóäó áóëî ïîáóäîâàíî ùå ó 1913

ðîö³.Çà öèõ ÷àñ³â âåëîòðåê ïåðå-

áóâàâ ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ïðîô-

ñï³ëîê ÑÐÑÐ.Ó ïîäàëüøîìó îá’ºêò

ïåðåéøîâ ó âëàñí³ñòü Êè¿âñüêî¿

ðàäè ïðîôñï³ëîê òà ï³äïðèºìñòâà

«Ó÷áîâî-ñïîðòèâíà áàçà âåëî-

òðåê «Àâàíãàðä». ßê ç’ÿñóâàëîñÿ,

ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ïåðåäàëè

ó âëàñí³ñòü ïðîôñï³ëîê â ïîðó-

øåííÿ ³íòåðåñ³â äåðæàâè,à ñàìå

áåç â³äîìà òà ïîãîäæåííÿ ç Ôîí-

äîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Çàóâàæèìî,íà ñüîãîäí³ âåëî-

òðåê ïåðåáóâàº ó çàíåäáàíîìó

ñòàí³ òà íàëåæíèì ÷èíîì íå ôóíê-

ö³îíóº.Âðàõîâóþ÷è âèÿâëåí³ ïî-

ðóøåííÿ, ïðîêóðàòóðà ñòîëèö³

çâåðíóëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ âè-

çíàòè çà äåðæàâîþ ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà ñïîðòèâíó ñïîðóäó.

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ï³äòðèìàâ

ïîçèö³þ ïðîêóðàòóðè òà çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ó ïîâ-

íîìó îáñÿç³.

íîâèíè

ÍÀ ÇÓÑÒÐ²× äî î÷³ëüíèê³â ì³ñòà êè-
¿âñüê³ âèðîáíèêè ïðèéøëè ç ö³-
ëîþ íèçêîþ ïðîáëåì. À ¿õ çà ðî-
êè ïîïóë³çìó òà ôàêòè÷íî¿ áåçä³-
ÿëüíîñò³ âëàäè âñ³õ ð³âí³â íàêî-
ïè÷èëîñÿ ÷èìàëî. Ñåðåä íàéá³ëüø
ñóòòºâèõ: çá³ëüøåííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî òèñêó, çàáîðãîâàí³ñòü òà
«íåïðîçîð³» òåíäåðè.

«Ïîïðè ãó÷í³ çàÿâè, íåçâàæà-
þ÷è íà çàáîðîíó ùîäî ïðîâåäåí-
íÿ áåçï³äñòàâíèõ ïåðåâ³ðîê, ìè
âèìóøåí³ êîíñòàòóâàòè, ùî â Êè-
ºâ³ ïðîäîâæóº çá³ëüøóâàòèñÿ àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé òèñê íà á³çíåñ.
Ê³ëüê³ñòü áåçï³äñòàâíèõ ïåðåâ³-
ðîê, ô³íàíñîâèõ òà àäì³í³ñòðàòèâ-
íèõ øòðàô³â íå çìåíøèëàñü, à âè-
ïàäêè çóïèíêè ï³äïðèºìñòâ òà îá-
ìåæåííÿ ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íàâïàêè —ïî÷àñò³øàëè»,—çà-
çíà÷èâ ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó ãî-

ëîâà Ðàäè ôåäåðàö³é ðîáîòîäàâ-
ö³â ì³ñòà Êèºâà Àíäð³é Àíòîíþê.
Ïðè öüîìó ÿêùî ðàí³øå ñïèñîê
íàéá³ëüø àêòèâíèõ ïåðåâ³ðÿëü-
íèê³â î÷îëþâàëà ïîäàòêîâà, òî
öüîãîð³÷ äî «òîï-òð³éêè» êîíòðî-
ëåð³â óâ³éøëè Äåðæàâíà ñëóæáà
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Óêðà¿íè,
ÑÅÑ òà Äåðæàâíà âåòåðèíàðíà òà
ô³òîñàí³òàðíà ñëóæáè Óêðà¿íè. «Â
Êèºâ³ ïî óêðà¿íñüêîìó çàêîíîäàâ-
ñòâó º 70 êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â, ÿê³
ìàþòü ïðàâî çä³éñíþâàòè ïåðå-
â³ðêè ï³äïðèºìñòâ, 44 ç öèõ êîí-
òðîëþþ÷èõ îðãàí³â ìîæóòü çóïè-
íèòè ðîáîòó áóäü-ÿêîãî êè¿âñüêî-
ãî ï³äïðèºìñòâà. Öå ñòâîðþº ï³ä-
´ðóíòÿ äëÿ êîðóïö³¿»,— íàãîëîøóº
ïàí Àíòîíþê òà äîäàº, ùî é ñàìà
«åêîíîì³êà» ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïå-
ðåâ³ðîê íå º åôåêòèâíîþ. Àäæå
îäèí â³çèò íà ï³äïðèºìñòâî îáõî-

äèòüñÿ äåðæàâ³ â 11,6 òèñ. ãðí, ïðè
öüîìó ñåðåäí³é ðîçì³ð íàäõîäæåíü
â³ä øòðàô³â ó ðîçðàõóíêó íà îäíó
ïåðåâ³ðêó ñêëàâ 479 ãðí. À âèòðà-
òè äåðæñêàðáíèö³ òà ³íøèõ äæå-
ðåë íà óòðèìàííÿ îðãàí³â,ùî çä³éñ-
íþþòü êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâ³ ôóíê-
ö³¿, — 24 ìëðä 079 ìëí ãðí íà ð³ê.

Íå ìåíø ñêëàäíà ñèòóàö³ÿ ³ ç
çàáîðãîâàí³ñòþ ðîçïîðÿäíèê³â áþ-
äæåòíèõ êîøò³â ïåðåä êè¿âñüêè-
ìè ï³äïðèºìñòâàìè. Íàïðèêëàä,
ëèøå «Êè¿âìåòðîáóä» çà áóä³âíèö-
òâî ë³í³¿ ìåòðî â á³ê Òåðåìê³â ç
îñåí³ 2013 ðîêó íåäîîòðèìàâ 
250 ìëí ãðí. ª âèïàäêè íåâèïëà-
òè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà êîìóíàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, çîêðå-
ìà «Êè¿âïàñòðàíñ³», º çàáîðãîâà-
í³ñòü ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì, â÷è-
òåëÿì. ² öå ëèøå âåðøèíà àéñáåð-
ãó, íàñïðàâä³ òàêèõ ïðîáëåì ó êîæ-
í³é ãàëóç³ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íàáàãàòî á³ëüøå. Âèðîáíè-
êè ï³äêðåñëþþòü: åêîíîì³÷íà ñè-
òóàö³ÿ â ñòîëèö³ âèêëèêàº çàíåïî-
êîºííÿ. ×åðåç íåäîñêîíàëå çàêîíî-
äàâñòâî, â³äñóòí³ñòü ïðèâàáëèâî-
ãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó, ïðî-
ìèñëîâ³ñòü òà á³çíåñ âæå ÷àñòêî-
âî çàêðèâàþòü ñâî¿ ï³äïðèºìñòâà
â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³.

Ùî ö³êàâî: çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ
Àíòîíþêà, ëèøå 20—25 % íàêî-
ïè÷åíèõ ïðîáëåì ìîæå âèð³øèòè
ì³ñüêà âëàäà, ðåøòó — íåîáõ³äíî
çì³íþâàòè íà äåðæàâíîìó ð³âí³.

Òîæ çà ³í³ö³àòèâè Êè¿âñüêîãî
ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷êà
ÊÌÄÀ òà ñòîëè÷í³ ï³äïðèºìö³
ñï³ëüíî çâåðíóòüñÿ äî óðÿäó, àáè
ñïðîñòèòè óìîâè âåäåííÿ á³çíå-

ñó. Îäèí ³ç ïóíêò³â — ñòîâ³äñîò-
êîâå ïîâåðíåííÿ äî ñòîëè÷íî¿
ñêàðáíèö³ ÏÄÔÎ. Àäæå ó íèí³ø-
í³é ñèòóàö³¿, êîëè ç ³ òàê äåô³öèò-
íîãî áþäæåòó ñòîëèö³ âèëó÷àºòü-
ñÿ ìàéæå 9 ìëðä ãðí, ï³ä çàãðî-
çîþ âæå îïèíèâñÿ íå ëèøå ðîç-
âèòîê ì³ñòà, à æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ éî-
ãî ìåøêàíö³â. «Ìèíóëîãî òèæíÿ
äî íàñ ïðèõîäèëè ëþäè, â³ä ô³-
íàíñóâàííÿ íà ë³êè äëÿ ÿêèõ çà-
ëåæèòü ¿õíº æèòòÿ — öå ãåìîä³à-
ë³ç, ³íñóë³í. Ö³ ë³êè ïîâèíí³ áóòè
ïðîïëà÷åí³ ïåðåâàæíî ç Êàáì³íó
³ ÷àñòêîâî — ç áþäæåòó ì³ñòà. Àëå
ãðîøåé íåìà. ² íàì íå çàëèøàºòü-
ñÿ í³÷îãî, ÿê çíîâó éòè äî Êàáì³-
íó ³ ïðîñèòè ïîâåðíóòè ãðîø³.
Ôàêòè÷íî óðÿä òðèìàº Êè¿â íà
ìåæ³ áàíêðóòñòâà», — íàãîëîñèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Óðÿä ìàº íàäàòè êåð³âíèêàì
ðåã³îí³â ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî
¿õ ðîçâèâàòè,— ïåðåêîíàíèé ïåð-
øèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð
Í³êîíîâ. Ñåðåä ïèòàíü, ùîäî ÿêèõ
ì³ñòî ìîæå ñàìîñò³éíî äîïîìîã-
òè âèðîáíèêàì — ïåðåãëÿä òåí-
äåðíèõ ïðîöåäóð ç ìåòîþ íàäàòè
ìîæëèâ³ñòü ³ ñòîëè÷íèì ï³äïðè-
ºìöÿì êîíêóðóâàòè òà îòðèìóâà-
òè çàìîâëåííÿ áþäæåòíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ.

Öå ëèøå ïåðø³ êðîêè ó íàëà-
ãîäæåíí³ ñï³âïðàö³ ì³æ êè¿âñüêè-
ìè ïîñàäîâöÿìè òà ï³äïðèºìöÿìè,
ÿê³ ó ðàç³ êîíñòðóêòèâíî¿ ðîçìî-
âè äîçâîëÿòü ñòàá³ë³çóâàòè ñèòó-
àö³þ â ì³ñò³. Íàäàë³ ïðåäñòàâíè-
êè ñòîëè÷íî¿ âëàäè òà âèðîáíèê³â
ïëàíóþòü çáèðàòèñÿ íà íàðàäè äå-
ê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü �

Äàâí³øí³ ïðîáëåìè êè¿âñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íå
âèð³øóâàëèñÿ ðîêàìè ³ äî ÿêèõ òåïåð äîäàëàñÿ ùå
é íåïðîñòà ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³, ôàêòè÷íî ïðè-
çâåëè äî âàæêèõ íàñë³äê³â. Ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü,
ùî ñåðåäí³é á³çíåñ âæå íå ìîæå âèæèâàòè â íè-
í³øí³õ óêðà¿íñüêèõ óìîâàõ. ßê ó ö³é ñèòóàö³¿ ï³ä-
òðèìàòè êè¿âñüêèõ âèðîáíèê³â òà ÿê³ êðîêè íåîá-
õ³äíî çðîáèòè äëÿ ñòàá³ë³çàö³¿ ñèòóàö³¿, â÷îðà
îáãîâîðèëè íà ðîáî÷³é çóñòð³÷³ êè¿âñüêèõ ðîáîòî-
äàâö³â, êåð³âíèê³â ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ ³ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè ñòîëè÷íî¿ âëàäè.

Îëåíà ÇÀÐÅÖÜÊÀ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1.�Внести�зміни�до�розділів�I,�IV,�V�місь�ої

цільової�про�рами�"Соціальне�партнерство"�на

2011�-�2015�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь-

�ої�місь�ої�ради�від�17�люто�о�2011�ро���

№�23/5410�(із�змінами�та�доповненнями),�з�ідно

з�додат�ом.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої

ради�з�питань�охорони�здоров'я�та�соціальної

політи�и.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до міської цільової програми 
"Соціальне партнерство" на 2011 — 2015 роки, затвердженої

рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року 
№ 23/5410

Рішення Київської міської ради № 286/286 від 9 жовтня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік", з
метою виконання міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011 ( 2015 роки, затвердженої рішен(
ням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410, розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2014 № 320 "Про заходи щодо наповнен(
ня бюджету м. Києва, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово(
бюджетної дисципліни у 2014 році" та вирішення питань фінансової підтримки громадських організацій,
діяльність яких має соціальне спрямування, проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення дер(
жавних свят, визначних дат Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�09.10.2014�№�286/286

Зміни до розділів I, IV, V міської цільової програми 
"Соціальне партнерство" на 2011 ( 2015 роки, затвердженої рішенням

Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 23/5410
I.�ЗАГАЛЬНА�ЧАСТИНА

ПАСПОРТ

За�альна�хара�теристи�а�місь�ої�цільової�про�рами�

"Соціальне�партнерство"�на�2011-2015�ро�и

1. Ініціатор розроблення
Програми

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Пункт 1.2 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження
програмно"цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті Києві
28.10.2010

3. Розробник Програми Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники
Програми

5. Замовник
(відповідальний
виконавець) Програми

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники
(співвиконавці)
Програми

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський
міський Центр роботи з жінками, районні в місті Києві державні адміністрації,
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Термін реалізації
Програми

2011 " 2015 роки

7.1. Етапи виконання
Програми

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

13273,7 тис. грн. 60855,6 тис. грн. 67089,1 тис. грн. 28938,8 тис. грн. 41516,0 тис. грн.

8. Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього

В тому числі 212673,2 тис. грн.

9.1. Коштів бюджету міста Києва 211673,2 тис. грн.

Коштів інших джерел 1000,0 тис. грн.

Місь�а�цільова�про�рама�«Соціальне�парт-

нерство»�на�2011 —�2015�ро�и�(далі —�Про-

�рама)�розроблена�на�ви�онання�чинно�о�за-

�онодавства�та�спрямована�на�реалізацію�по-

ложень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни,

У�азів�Президента�У�раїни,�рішень�Уряд��і

Київсь�ої�місь�ої�влади.

За�онодавчим�підґр�нтям�розроблення�про-

�рами�є:

За�они�У�раїни:

Конвенція�ООН�про�права�інвалідів,�ратифі-

�ована�від�16��р�дня�2009�ро��,�За�он�У�ра-

їни�№ 1767-VI;

«Про��ромадсь�і�об’єднання»�від�22�берез-

ня�2012�ро���№ 4572-VI;

«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Ки-

їв»�від�15�січня�1999�ро���№ 401-XIV;

«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про

столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ»�від�

7�вересня�2010�ро���№ 2500-IV;

«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»

від�21�травня�1997�ро���№ 280/97-ВР;

«Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�со-

ціально�о�захист�»�від�22�жовтня�1993�ро��

№ 3551-XII�(із�змінами�та�доповненнями);

«Про��вічнення�Перемо�и���Вели�ій�Вітчиз-

няній�війні�1941 —�1945�ро�ів»�від�20��вітня

2000�ро���№ 1684-III;

«Про�жертв�нацистсь�их�переслід�вань»�від

23�березня�2000�ро���№ 1584-III�(із�змінами

та�доповненнями);

«Про�соціальний�захист�дітей�війни»�від�18

листопада�2004�ро���№ 2195-IV;

«Про�основні�засади�соціально�о�захист�

ветеранів�праці�та�інших��ромадян�похило�о

ві��»�від�16��р�дня�1993�ро���№ 3721-XII;

«Про�основи�соціальної�захищеності�інва-

лідів�в�У�раїні»�від�21�березня�1991�ро��

№ 875-XII;

«Про�бла�одійн��діяльність�та�бла�одійні

ор�анізації»�від�05�липня�2012�ро���№ 5073-

VI;

«Про�попередження�насильства�в�сім’ї»�від

15�листопада�2001�ро���№ 2789-III;

«Про�забезпечення�рівних�прав�та�можли-

востей�жіно��і�чолові�ів»�від�8�вересня�2005

ро���№ 2866-IV;

«Про�забезпечення�ор�анізаційно-право-

вих��мов�соціально�о�захист��дітей-сиріт�та

дітей,�позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�ван-

ня»�від�13�січня�2005�ро���№ 2342-IV;

«Про�реабілітацію�інвалідів�в�У�раїні»�від�

6�жовтня�2005�ро���№ 2961-IV;

«Про�соціальні�посл��и»�від�19�червня�2003

ро���№ 966-IV;

«Про�донорство��рові�та�її��омпонентів»�від

23�червня�1995�ро���№ 239/95-ВР;

«Про�Товариство�Червоно�о�Хреста�У�ра-

їни»�від�28�листопада�2002�ро���№ 330-IV;

«Про�оренд��державно�о�та��ом�нально�о

майна»�від�10��вітня�1992�ро���№ 2269-XII;

«Про�державні�цільові�про�рами»�від�18�бе-

резня�2004�ро���№ 1621.

А�ти�Президента�У�раїни:

«Про�День�партизансь�ої�слави»�від�30�жовт-

ня�2001�ро���№ 1020/2001;

«Про�День�вшан�вання��часни�ів�бойових

дій�на�території�інших�держав»�від�11�люто-

�о�2004�ро���№ 180/2004;

«Про�День�захисни�а�Вітчизни»�від�23�лю-

то�о�1999�ро���№ 202/99;

«Про�День�матері»�від�10�травня�1999�ро-

���№ 489/99;

«Про�День�с�орботи�і�вшан�вання�пам’яті

жертв�війни�в�У�раїні»�від�17�листопада�2000

ро���№ 31245/2000;

«Про�Все��раїнсь�ий�день�боротьби�з�за-

хворюванням�на�ра��молочної�залози»�від�17

січня�2005�ро���№ 42/2005;

«Про�вдос�оналення�роботи�центральних�і

місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�щодо�за-

безпечення�рівних�прав�та�можливостей�жі-

но�� і� чолові�ів»� від� 26� липня� 2005� ро��

№ 1135/2005;

«Про�відзначення�Міжнародно�о�жіночо�о

дня»�від�14�люто�о�2002�ро���№ 33/2002-рп;

«Про�розвито��соціально�о�діало���в�У�ра-

їні»�від�29��р�дня�2005�ро���№ 1871/2005;

«Про�додат�ові�невід�ладні�заходи�щодо

створення�сприятливих��мов�для�життєдіяль-

ності�осіб�з�обмеженими�фізичними�можли-

востями»�від�18��р�дня�2007�ро���№ 1228/2007;

«Про�Міжнародний�день�інвалідів�в�У�ра-

їні»�від�27�листопада�1993�ро���№ 566/93;

«Про�першочер�ові�заходи�щодо�поліпшен-

ня�становища�осіб�з�вадами�зор�»�від�2�бе-

резня�2009�ро���№ 113/2009;

«Про�заходи�щодо�створення�сприятливих

�мов�для�забезпечення�соціальної,�медичної

та�тр�дової�реабілітації�інвалідів»�від�27��р�д-

ня�2005�№ 1845/2005.

Постанови�та�розпорядження�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни:

постанова�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26

вересня�1997�№ 1066�«Про�щорічне�відзна-

чення�Міжнародно�о�дня��ромадян�похило�о

ві��»;

постанова�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26

вересня�2013�ро���№ 717�«Державної�про-

�рами�забезпечення�рівних�прав�та�можли-

востей�жіно��і�чолові�ів�на�період�до�2016�ро-

��»;

постанова�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�31

січня�2007�ро���№ 80�«Про�затвердження�По-

ряд���надання�інвалідам�та�дітям-інвалідам

реабілітаційних�посл��».

На�аз�Міністерства�е�ономі�и�У�раїни�«Про

затвердження�методичних�ре�омендацій�що-

до�поряд���розроблення�ре�іональних�цільо-

вих�про�рам,�моніторин���та�звітності�про�їх

ви�онання»�від�4��р�дня�2006�ро���№ 367.

Рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�поря-

до��розроблення,�затвердження�та�ви�онан-

ня�місь�их�цільових�про�рам���місті�Києві»�від

29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589.

Про�рама�спрямована�на�реалізацію�дер-

жавної�політи�и�впровадження�ефе�тивно�о

механізм��нала�одження��ом�ні�ацій�та�ство-

рення�сприятливих��мов�для�розвит����ро-

мадянсь�о�о�с�спільства,�поширення�і�роз-

вит���соціально�о�партнерства�між�ви�онав-

чим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),

районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями�та��ромадою�через��ромадсь�і�і

бла�одійні�ор�анізації�жіно�,�інвалідів,�вете-

ранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�пе-

реслід�вань,�дітей�війни�міста�Києва.

На�основі�цієї�Про�рами�здійснюватиметь-

ся�прийняття�за�альномісь�их�рішень�з�ме-

тою�реалізації�державної�політи�и�соціально-

�о�партнерства,�а�саме:

— взаємодія�між�ви�онавчим�ор�аном�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�дер-

жавною�адміністрацією),�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями�та��ро-

мадсь�ими�і�бла�одійними�ор�анізаціями�жі-

но�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв

нацистсь�их�переслід�вань,�дітей�війни���ви-

рішенні�питань�захист��інвалідів,�ветеранів

війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслі-

д�вань,�дітей�війни;

— надання�бла�одійним�та��ромадсь�им

ор�анізаціям�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�-

вань�та�дітей�війни�фінансової�підтрим�и�на

оплат��оренди�приміщень,��ом�нальних�посл��,

обладнання�та�іншо�о�майна�для�здійснення

їх�стат�тних�завдань;

— здійснення�позитивних�дій�щодо�забез-

печення�рівних�прав�та�можливостей�жіно��і

чолові�ів;

— проведення���місті�Києві�за�альномісь�их

заходів�із�відзначення�державних�свят�та�ви-

значних�дат,�соціальних�а�цій;

— надання�соціальних�посл����становами,

за�ладами,�створеними�місцевими�ор�ана-

ми�влади,�та�здійснення�заходів�з�запобі�ан-

ня�насильств��в�сім’ї.

У�попередні�ро�и���місті�Києві�послідовно

реалізов�валась�соціальна�політи�а,�направ-

лена�на�підтрим����ромадсь�их�ор�анізацій,

діяльність�я�их�має�соціальне�спрям�вання;�ре-

алізацію�забезпечення�рівних�прав�та�мож-

ливостей�жіно��і�чолові�ів;�ор�анізацію�про-

ведення���місті�Києві�за�альномісь�их�заходів

із�відзначення�державних�свят�та�визначних

дат�та�ви�онання�особливих,�притаманних

столиці�У�раїни,�ф�н�цій.

Рез�льтатом�впровадження�цих�заходів�ста-

ла�належна�ор�анізація�забезпечення�надан-

ня�фінансової�допомо�и�та�реальна�підтрим-

�а�місь�их��ромадсь�их�ор�анізацій;�прове-

дення�на�належном��ор�анізаційном��рівні�за-

�альномісь�их�заходів�з�на�оди�відзначення

державних�свят,�визначних�дат;�форм�вання

�ендерної���льт�ри;�подолання�стереотипів

щодо�ролі�та�місця�жін�и���сім’ї�та�с�спіль-

стві;�проведення�інформаційно-просвітниць-

�ої�роботи�з�питань�лі�відації�всіх�форм�дис-

�римінації�за�озна�ою�статі;��твердження�д�-

ховних�цінностей.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
19 ëèñòîïàäà 2014 ð.

¹170(4570)

3

IV.�ЗАВДАННЯ�І�ЗАХОДИ�ПРОГРАМИ

Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�

«Соціальне�партнерство»�на�2011—2015�ро�и

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування

(вартість), 
тис. гривень, 
у тому числі

Очікуваний результат

I. Надання фінансової допомоги громадським
організаціям, діяльність яких має соціальну
спрямованість

1. Забезпечення на конкурсних засадах
відбору для надання фінансової підтримки
громадських організацій, діяльність яких
має соціальну спрямованість, та
благодійних організацій на виконання
програм соціального спрямування

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва

2. Надання часткової фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів на
оплату комунальних послуг та оренди
приміщень

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап: 
2011 " 555,4

II етап:  
2012 " 890,5  
2013 " 1199,4  
2014 ( 980,8  
2015 " 1940,0

1. Показник продукту 
Кількість організацій: 
I етап " 41,  
II етап " 43  
2. Показник якості 
Відсоток збільшення кількості організацій складе
4,9 %

3. Надання часткової фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів на
виконання статутних завдань тощо

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 1514,4

II етап:  
2012 " 5228,2  
2013 " 14237,7  
2014 ( 5626,5  
2015 " 2050,0

1. Показник продукту  
Кількість організацій: 
I етап " 60,  
II етап " 70 
2. Показник ефективності  
Середній розмір допомоги на 1 організацію:  
I етап " 25,2 тис. грн,  
II етап " 96,9 тис. грн  
3. Показник якості 
Збільшено фінансову підтримку на одну
організацію в 3,8 разу

4. Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів на
оплату комунальних послуг та оренди
приміщень

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 638,1

II етап:  
2012 " 760,5  
2013 " 1098,2  
2014 ( 1182,5  
2015 " 1050,0

1. Показник продукту 
Кількість організацій:
I етап " 31,  
II етап " 38  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення організацій складе 22,6 %

5. Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів на
виконання статутних завдань тощо

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 2814,1

II етап:  
2012 " 42700,5  
2013 " 35728,6  
2014 ( 11540,9  
2015 " 24350,0

1. Показник продукту  
Кількість організацій: 
I етап " 46,  
II етап " 60  
2. Показник ефективності 
Середній розмір допомоги на 1 організацію:  I етап
" 61,2 тис. грн,  II етап " 476,3 тис. грн 
3. Показник якості. 
Збільшено фінансову підтримку на одну
організацію в 7,8 разу

6. Надання фінансової підтримки міським
громадським організаціям жінок та
багатодітних сімей на оплату комунальних
послуг, оренди приміщення та на виконання
статутних завдань

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 55,0

II етап:  
2012 " 95,0  
2013 " 149,0  
2014 ( 150,3  
2015 " 127,0

1. Показник продукту  
Кількість організацій:
I етап " 14, 
II етап " 8  
2. Показник ефективності  
Середній розмір допомоги на 1 організацію:  
I етап " 3,9 тис. грн., 
II етап " 16,3 тис. грн.  
2. Показник якості  
Збільшена фінансова підтримка на 1 організацію в
4,2 разу

7. Здійснення програм соціального
спрямування благодійними організаціями
інвалідів

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 50,0

II етап:  
2012 " 154,0  
2013 " 153,6  
2014 ( 114,5  
2015 " 115,0

1. Показник продукту  
Кількість організацій: 
I етап " 10,  
II етап " 3  
2. Показник ефективності  
Середній розмір допомоги на 1 організацію:
I етап " 5,0 тис. грн.,  
II етап " 44,8 тис. грн.  
3. Показник якості

ІІ. Надання соціальних послуг та проведення
загальноміських соціальних заходів
благодійними та громадськими організаціями,
діяльність яких має соціальну спрямованість

1. Надання фінансової підтримки
Київському об'єднанню Спілки Самаритян
України на виконання заходів, пов'язаних з
наданням соціальних послуг окремим
верствам населення

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 350,0

II етап:  
2012 " 350,0  
2013 " 385,0  
2014 ( 382,7  
2015 " 950,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, які потребують соціального
обслуговування:  
I етап " 12 тис. осіб,  
II етап " 13 тис. осіб  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
соціальним обслуговуванням, складе 8,4 %

2. Надання фінансової підтримки Київській
міській та районним організаціям
Товариства Червоного Хреста на програми
медико"соціальної допомоги одиноким
громадянам похилого віку та інвалідам

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 290,3

II етап:  
2012 " 977,3  
2013 " 1114,2  
2014 ( 1067,0  
2015 " 750,0

1. Показник продукту  
Кількість осіб, які потребують соціального
обслуговування: 
I етап " 49 тис. осіб,  
II етап " 51 тис. осіб  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
соціальним обслуговуванням, складе 4,1 %

3. Здійснення окремих заходів соціального
спрямування іншими організаціями та
установами

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 500,0

II етап:  
2012 " 1254,4  
2013 " 1324,4  
2014 ( 995,5  
2015 " 624,0

1. Показник продукту 
Кількість дітей"інвалідів, дітей"сиріт, дітей,
позбавлених батьківської опіки, охоплених
заходами: 
I етап " 450,  
II етап " 480 
2. Показник якості 
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
заходами, складає 6,7 %

ІІІ. Проведення загальноміських соціальних
заходів до державних свят та визначних дат

1. Проведення загальноміських заходів з
нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня
матері, Міжнародного дня інвалідів,
Міжнародного дня громадян похилого віку
та інші

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 313,0

II етап:  
2012 " 464,1  
2013 " 452,0  
2014 ( 36,6  
2015 " 405,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, охоплених заходами: 
I етап " 3900,  
II етап " 3414  
2. Показник якості  
Відсоток зменшення кількості осіб, охоплених
заходами, складе 12,5 %



Інші джерела I етап:
2011 " 175,0

II етап: 
2012 " 175,0  
2013 " 175,0  
2014 ( 175,0  
2015 " 175,0

1. Показник продукту  
Кількість осіб, охоплених заходами:  
I етап " 2450,  
II етап " 2500  
2. Показник якості 
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
заходами, складе 2,1 %

2. Забезпечення увічнення Перемоги у
Великій Вітчизняній війні та подвигу народу
" переможця шляхом відзначення Дня
Перемоги, Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав, Дня
захисника Вітчизни, Міжнародного дня
визволення в'язнів фашистських
концтаборів, Дня скорботи та вшанування
пам'яті жертв війни в Україні, Дня початку
героїчної оборони м. Києва у 1941 р.,
Міжнародного дня миру, річниць
визволення України та м. Києва від
фашистських загарбників, Дня
партизанської слави, ювілейних річниць
історії нашої держави та вшанування пам'яті
ветеранів війни тощо

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 1475,7

II етап: 
2012 " 1546,0  
2013 " 4923,3  
2014 ( 1022,6  
2015 " 1200,0

Примітка:  2013 рік "
ювілейний, 70"річчя
визволення 
м. Києва

1. Показник продукту  
Кількість осіб, охоплених заходами: 
I етап " 250,0 тис. осіб,  
II етап " 180,0 тис. осіб  
2. Показник ефективності  
Кількість осіб, охоплених одним заходом: 
I етап " 16,7 тис. осіб,  
II етап " 15,3 тис. осіб 
3. Показник якості  
Відсоток зменшення осіб, охоплених одним
заходом, складає 8,3 %

3. Проведення соціальної акції "Зоря надії" з
відзначення підприємств та організацій
міста, меценатів, які надають фінансову та
іншу допомогу інвалідам, багатодітним
сім'ям та громадським організаціям

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап: 
 2011 " 55,2

II етап:  
2012 " 57,0  
2013 " 84,5  
2014 ( (((( 
2015 " 75,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, охоплених одним заходом:  
I етап " 300,  
II етап " 310 
2. Показник якості  
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
одним заходом, складе 3,3 %

4. Забезпечення проведення соціальних
акцій в містах та населених пунктах України
"Столиця " регіонам", "Народна дипломатія"
" поза межами України.

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап: 
2011 " """"

II етап:  
2012 " 80,0  
2013 " 80,0  
2014 ( (((( 
2015 " 90,0

1. Показник продукту 
Кількість осіб, в середньому охоплених заходами:
I етап " """"  
II етап " 410 осіб

5. Забезпечення проведення міжнародного
інтеграційного фестивалю "Сонячна хвиля" із
залученням Спілки матерів розумово
відсталих інвалідів міста Києва "Сонячний
промінь"

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " """"

II етап:  
2012 " 300,0  
2013 " """" 
2014 ( (((( 
2015 " 260,0

1. Показник продукту  
Кількість осіб, які беруть участь у фестивалі:  
I етап " """" 
II етап " 140 осіб

6. Забезпечення проведення заходів для
дітей"сиріт, дітей з малозабезпечених сімей
до Дня Святого Миколая та новорічних свят

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 114,9

II етап:  
2012 " 78,0  
2013 " 78,0  
2014 ( (((((  
2015 " 100,0

1. Показник продукту  
Кількість осіб, які беруть участь у заході:  
I етап " 800 осіб,  
II етап " 640 осіб  
2. Показник якості  
Відсоток зменшення кількості осіб, охоплених
одним заходом, складе 20 %

Інші джерела I етап:  
2011 " 25,0

II етап:  
2012 " 25,0  
2013 " 25,0  
2014 ( 25,0  
2015 " 25,0

1. Показник продукту  
Кількість осіб, які беруть участь у заході:  
I етап " 150 осіб,  
II етап " 160 осіб  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення кількості осіб, охоплених
одним заходом, складе 6,7 %

IV. Надання соціальних послуг установами та
закладами, створеними місцевими органами
влади

1. Забезпечення проведення заходів з
підтримки та реабілітації жінок, які
потерпають від сімейного насильства

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 510,0

II етап:  
2012 " 545,0  
2013 " 550,0  
2014 ( 585,0  
2015 " 630,0

1. Показник продукту  
Кількість ліжко"днів:
I етап " 3800,  
II етап " 4125  
2. Показник ефективності  
Середньорічні витрати на один ліжко"день:  
I етап " 0,13 тис. грн,  
II етап " 0,14 тис. грн

2. Здійснення заходів з надання соціальних,
юридичних, психологічних, культурно"
освітніх, консультаційних та інших послуг з
підтримки жінок та сімей м. Києва

2011 " 2015 Управління у
справах жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту, РДА

Бюджет м. Києва I етап:  
2011 " 4037,6

II етап:  
2012 " 5375,1  
2013 " 5531,2  
2014 ( 5253,9  
2015 " 6800,0

1. Показник продукту  
Кількість послуг, які будуть надані: 
I етап " 18500,  
II етап " 19500  
2. Показник якості  
Відсоток збільшення послуг, які надаються, складе
5,4 %

I етап _________________II етап_____________________________
2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

" Бюджет
м. Києва 13273,7 60855,6 67089,1 28938,8 41516,0

Бюджет м. Києва
(тис. грн.)

Інші джерела Разом
(тис. грн.) (тис. грн.)

I етап: I етап: I етап:
2011 " 13273,7 200,0 13473,7
II етап: II етап: II етап:
2012 " 60855,6 200,0 61055,6
2013 " 67089,1 200,0 67289,1
2014 ( 28938,8 200,0 29138,8
2015 " 41516,0 200,0 41716,0
Разом:211673,2 1000,0 212673,2

V.�ОРІЄНТОВНІ�ОБСЯГИ�ФІНАНСУВАННЯ�ТА�РЕЗУЛЬТАТИВНІ�ПОКАЗНИКИ

Рес�рсне�забезпечення�місь�ої�цільової�про�рами�"Соціальне�партнерство"�на�2011�-�2015�ро�и

тис.��рн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити 

на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання
Програми

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2011 ( 2015 роки

Обсяг ресурсів, усього, в тому
числі:

13473,7 61055,6 67289,1 29138,8 41716,0 212673,2

Бюджет м. Києва 13273,7 60855,6 67089,1 28938,8 41516,0 211673,2

Кошти інших джерел 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту житлово�комунальної

інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
2014 рік

Розпорядження № 1009 від 11 вересня 2014 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі
бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської
міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет міста Києва на 2014 рік», з метою проведення
робіт з капітального ремонту електрощитових та мереж електропостачання та виконання капітальних робіт
з облаштування ділянки почесних поховань на Лук’янівському кладовищі:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

�����с�мі�2 858 310��рн,�передбачених�Депар-

тамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���спеціаль-

ном��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�аль-

но�о�обся���бюджетних�призначень,�шляхом

зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�100101�«Житлово-е�спл�ата-

ційне��осподарство»�та�збільшення�видат�ів

розвит���по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�100102

«Капітальний�ремонт�житлово�о�фонд��місце-

вих�ор�анів�влади»���с�мі�1 858 310��рн,�збіль-

шення�видат�ів�розвит���по��од��тимчасової

�ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місце-

вих�бюджетів�100203�«Бла�о�стрій�міст,�сіл,�се-

лищ»���с�мі�1 000 000��рн,�що�додається.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�забезпечити�подання�на�по�оджен-

ня�перерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та

соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

ни�до�розпис��місцево�о�бюджет��після�по�о-

дження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о

розпорядження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-

е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоря-

дження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

11.09.2014�р.�№�1009

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Департаменту 
житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу 

бюджетних призначень
�рн

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Код тимчасової
класифікації видатків

та кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 100101 Житлово"експлуатаційне господарство 3210 2 858 310

2. 100102 Капітальний ремонт житлового фонду
місцевих органів влади

3210 1 858 310

3. 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 3210 1 000 000

Про внесення змін у додаток до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 28 грудня 2012 року № 2367 
«Про присвоєння індексів структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 

районним в місті Києві державним адміністраціям»
Розпорядження № 1030 від 17 вересня 2014 року

У зв’язку зі змінами у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), з метою забезпечення належної організації електронного документообігу в інформа�
ційно�телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва»:

Унести�зміни���додато��до�розпорядження

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28��р�д-

ня�2012�ро���№ 2367�«Про�присвоєння�інде�-

сів�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�районним�в�місті�Ки-

єві�державним�адміністраціям»,�ви�лавши�йо-

�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

Додато�
до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

17.09.2014�№�1030

1.�КЕРІВНИЦТВО�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

001 Голова�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

002 Перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онов�І.�В.

003 Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєв�П.�О.

004 Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�ий�М.�Б.

005 Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

006 Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Рябі�ін�П.�Б.

009 Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)

2.�АПАРАТ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

010 Перший�заст�пни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

3.�СТРУКТУРНІ�ПІДРОЗДІЛИ�АПАРАТУ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

011 Управління�ор�анізаційно-аналітично�о�забезпечення�діяльності��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�(патронатна�сл�жба)

012 Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні�онова�І.�В.

013 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Пантелеєва�П.�О.

014 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

015 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

016 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Рябі�іна�П.�Б.

019 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

020 Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��ерівни�а�апара-

т��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

021 Управління�до��ментально�о�забезпечення

022 Управління�з�питань�звернень��ромадян

023 Управління�інформаційно�о�забезпечення�та�дост�п��до�п�блічної�інформації

Фінансове�забезпечення�Про�рами�передбачається�здійснити�за�рах�но���оштів�місцево�о

бюджет��та�інших�джерел,�передбачених�за�онодавством.

За�альний�обся��фінансових�рес�рсів,�необхідних�для�реалізації�Про�рами:�всьо�о�212673,2

тис.��рн.,���том��числі��оштів�бюджет��м.�Києва�— 211673,2�тис.��рн�та��оштів�інших�джерел�—

1000,0�тис.��рн.

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

13473,7 тис. грн 61055,6 тис. грн 67289,1 тис. грн 29138,8 тис. грн 41716,0 тис. грн

Обся�и�фінанс�вання�завдань�і�заходів�Про�рами��точнюються��ожно�о�ро���залежно�від

фінансової�можливості�бюджет��міста�Києва.

Прийняття�Київсь�ою�місь�ою�радою�рішення�про�затвердження�Про�рами�є�в�рай�необхідним

і�дасть�змо��:

-�продовжити�плідн��співпрацю�з��ромадою�міста�через��ромадсь�і�ор�анізації�жіно�,�ветеранів,

інвалідів�та�створити�сприятливі��мови�для�розвит����ромадянсь�о�о�демо�ратично�о�с�спільства;

-�надавати�соціальні,�правові,�волонтерсь�і,�психоло�ічні�посл��и,�тобто�впровадж�вати

позитивні�дії,�я�і�визнані�державою�та�світом�про�ресивними�та�пріоритетними�напрямами

с�спільно�о�розвит��;

-��онс�льт�вати,�а�тивіз�вати�та�об'єдн�вати��иян�через�спільні�дії,�а�ції,�про�рами;

-�на�висо�ом��рівні�проводити�відзначення�державних,�релі�ійних�свят�та�визначних�дат;

-�сприяти�створенню�безбар'єрно�о�середовища,�подовженню�повноцінної�соціальної�а�тивності

інвалідів�та�літніх�людей,�ви�ористанню�їхньо�о�потенціал����с�спільном��житті�на�тлі�демо�рафічної

та�е�ономічної��ризи;

-�забезпечити�реалізацію�за�онодавчо-нормативної�бази,�механізмом�впровадження�я�ої�є

�правління���справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці;

-�вдос�оналити�робот��місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�і��ромадсь�ості�щодо�забезпечення

рівних�прав,�можливостей�жіно��і�чолові�ів,�подолання�насильства�в�сім'ї�та�с�спільстві,�підвищення

соціально�о�стат�с��жін�и;

-�створити�сприятливі��мови�життєдіяльності�осіб�з�обмеженими�фізичними�можливостями,

ветеранів�війни�та�праці;

-�форм�вати���с�спільстві�історичн��пам'ять,�патріотизм,�поч�ття��ордості�та�любові�до�бать�ів,

матерів,�сім'ї,�держави,��раїни,�рідної�землі,�пова���до�історії�і�населення�інших�держав�світ�.

Орієнтовні�обся�и�фінанс�вання�Про�рами�та�очі��вані�рез�льтати�наведені�в�розділі�IV.

Завдання�і�заходи�Про�рами�— в�таблиці�"Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами

"Соціальне�партнерство"�на�2011—2015�ро�и".
Заступник міського голови —

секретар Київради
О. Резніков



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
19 ëèñòîïàäà 2014 ð.
¹170(4570)

6

1.�Внести�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�29�листопада�2013�ро-

���№ 2188�«Про�ор�анізаційні�заходи�щодо���ла-

дення�Територіальної���оди�між�ви�онавчим�ор-

�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією),�Спільним�представ-

ниць�им�ор�аном�сторони�роботодавців�на�рів-

ні�м.�Києва�та�Об’єднанням�профспіло�,�ор�ані-

зацій�профспіло����м.�Києві�«Київсь�а�місь�а�ра-

да�профспіло�»�на�2014-2016�ро�и»�та�і�зміни:

П�н�т�1�розпорядження�ви�ласти�в�та�ій�ре-

да�ції:

«1.�Затвердити�посадовий�с�лад�представ-

ни�ів�від�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

до�спільної�робочої��омісії�з�під�отов�и�та���ла-

дення�Територіальної���оди�між�ви�онавчим�ор-

�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією),�Спільним�пред-

ставниць�им�ор�аном�сторони�роботодавців�на

рівні�м.�Києва�та�Об’єднанням�профспіло�,�ор-

�анізацій�профспіло����м.�Києві�«Київсь�а�місь-

�а�рада�профспіло�»�на�2014-2016�ро�и�(далі —

спільна�робоча��омісія),�що�додається».

Доповнити�розпорядження�новими�п�н�та-

ми�2�та�3�та�о�о�зміст�:

«2.�Призначити�спів�оловою�спільної�робочої

�омісії�від�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Рад�ць�о�о�Михайла�Бори-

совича.

3.�Спів�оловІ�спільної�робочої��омісії�від�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�затвер-

дити�персональний�с�лад�представни�ів�від

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�спіль-

ної�робочої��омісії�та���разі�потреби�вносити

до�ньо�о�зміни».

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�2-6�вважати�відповід-

но�п�н�тами�4-8.

2.�Затвердити�зміни�до�с�лад��представни-

�ів�від�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до

спільної�робочої��омісії�з�під�отов�и�та���ла-

дення�Територіальної���оди�між�ви�онавчим

ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією),�Спільним�пред-

ставниць�им�ор�аном�сторони�роботодавців

на�рівні�м.�Києва�та�Об’єднанням�профспіло�,

ор�анізацій�профспіло����м.�Києві�«Київсь�а

місь�а�рада�профспіло�»�на�2014-2016�ро�и,

затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�29�листопада�2013

ро���№ 2188,�ви�лавши�йо�о�в�реда�ції,�що�до-

дається.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 29. 09. 2010 № 774 «Про будівництво 
інженерних мереж до житлових будинків в кварталах, 

обмежених вулицями Полтавською, Дмитрівською, Річною, 
Златоустівською, В. Чорновола (І квартал) та Полтавською, 

Дмитрівською, В. Чорновола (III квартал) 
у Шевченківському районі»

Розпорядження № 1037 від 22 вересня 2014 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», з метою
завершення робіт та стабільного водопостачання житлових будинків в кварталах, обмежених вулицями Пол�
тавською, Дмитрівською, Річною, Златоустівською, В’ячеслава Чорновола та Полтавською, Дмитрівською,
В’ячеслава Чорновола, враховуючи звернення Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія
«Київміськбуд» від 7 липня 2014 року № 03367/0/2�14, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

У�п�н�ті�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�29.�09.�2010�№ 774

«Про�б�дівництво�інженерних�мереж�до�жит-

лових�б�дин�ів�в��варталах,�обмежених�в�ли-

цями�Полтавсь�ою,�Дмитрівсь�ою,�Річною,�Зла-

то�стівсь�ою,�В.�Чорновола�(І��вартал)�та�Пол-

тавсь�ою,�Дмитрівсь�ою,�В.�Чорновола�(III��вар-

тал)���Шевчен�івсь�ом��районі»�цифри�«15.05.

2014»�замінити�цифрами�«15.�07.�2015».

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2014 рік
Розпорядження № 1040 від 22 вересня 2014 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на�
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 04 лютого 2014 року № 6/10152 «Про бюджет
міста Києва на 2014 рік», з метою проведення капітальних ремонтів закладів освіти Оболонського району м.
Києва та створення належних умов для виховання і навчання дітей, в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29 листопада 2013 року № 2188 
«Про організаційні заходи щодо укладення Територіальної угоди

між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією),

Спільним представницьким органом сторони роботодавців 
на рівні м. Києва та Об’єднанням профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» 

на 2014�2016 роки»
Розпорядження № 1029 від 17 вересня 2014 року

У зв’язку з кадровими змінами у складі представників від виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до спільної робочої комісії з підготовки та укладення Територіаль�
ної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією),
Спільним представницьким органом сторони роботодавців на рівні м. Києва та Об’єднанням профспілок, ор�
ганізацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на 2014�2016 роки:

024 Контрольне��правління

025 Управління�еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації

026 Управління��адрової�роботи�і�на�ород

027 Управління�міжнародних�зв’яз�ів

028 Юридичне��правління

029 Управління�з�питань�правоохоронної�роботи,�запобі�ання�та�протидії��ор�пції

030 Управління�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

031 Управління�матеріально-технічно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення

032 Відділ�з�питань�мобілізаційної�роботи

033 Відділ�забезпечення�роботи�адміністративної��омісії

034 Ре�іональний�відділ�адміністр�вання�Державно�о�реєстр��виборців

035 Се�тор�режимно-се�ретної�роботи

036 Управління�ор�анізаційної�роботи

037 Управління�(центр)�надання�адміністративних�посл��

4.�СТРУКТУРНІ�ПІДРОЗДІЛИ�ВИКОНАВЧОГО�ОРГАНУ�КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�РАДИ�

(КИЇВСЬКОЇ�МІСЬКОЇ�ДЕРЖАВНОЇ�АДМІНІСТРАЦІЇ):

050 Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій

051 Департамент�соціальної�політи�и

052 Департамент�промисловості�та�розвит���підприємства

053 Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри

054 Департамент�фінансів

055 Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

056 Департамент�б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення

057 Департамент�земельних�рес�рсів

058 Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

059 Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій

060 Департамент���льт�ри

061 Департамент�охорони�здоров’я

062 Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва

063 Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

064 Департамент�місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища

065 Управління�т�ризм�

066 Управління�охорони���льт�рної�спадщини

067 Управління���справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці

068 Державний�архів�міста�Києва

069 Сл�жба���справах�дітей

5.�РАЙОННІ�В�МІСТІ�КИЄВІ�ДЕРЖАВНІ�АДМІНІСТРАЦІЇ:

100 Голосіївсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

101 Дарниць�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

102 Деснянсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

103 Дніпровсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

104 Оболонсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

105 Печерсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

106 Подільсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

107 Святошинсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

108 Солом’янсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація

109 Шевчен�івсь�а�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)
29.11.2013�р.�№�2118�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

17.09.2014�р.�№�1029)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
представників від виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) до спільної робочої
комісії з підготовки та укладення Територіальної угоди 

між виконавчим органом Київської міської ради 
(Київською міською державною адміністрацією), 

Спільним представницьким органом сторони роботодавців 
на рівні м. Києва та Об’єднанням профспілок, організацій 
профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» 

на 2014�2016 роки
Заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�спів�олова�спільної�робочої��омісії

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�політи�и,�заст�пни��спів�олови�спіль-

ної�робочої��омісії

Заст�пни��начальни�а��правління�праці�та�зайнятості —�начальни��відділ��політи�и�зайнято-

сті�та�соціально-тр�дових�відносин�Департамент��соціальної�політи�и,�се�ретар�спільної�робо-

чої��омісії

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��охорони�здоров’я

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

Перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��фінансів

Заст�пни��дире�тора�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри

Заст�пни��дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт�

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�е�ономі�и�та�фінансів�Департа-

мент����льт�ри

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�ре��ляторної�політи�и�та�під-

приємництва�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва

Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�цінової�політи�и�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій

Заст�пни��начальни�а��правління�житлово�о�забезпечення�Департамент��б�дівництва�та�жит-

лово�о�забезпечення

Начальни��відділ��з�питань�охорони�праці�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збережен-

ня�природно�о�середовища
Керівник апарату В. Бондаренко

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�роз-

вит�����за�альній�с�мі�4�746 200��рн,�передба-

чених�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�на�2014�рі����спеціально-

м��фонді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�аль-

но�о�обся���бюджетних�призначень,�шляхом

зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тимчасо-

вої��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-



Керівник апарату В. Бондаренко

№ Код тимчасової
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код
економічної
класифікації

видатків

Сума 
зменшення

Сума
збільшення

1 070101 Дошкільні освіті заклади 3110 23 000
3132 1 314 300

2 070201 Загальноосвітні школи (в т.ч. школа"дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

31 10 236 200

3132 1 939 600

3 070301 Загальноосвітні школи"інтернати, загальноосвітні санаторні
школи"інтернати

3132 808 100

4 070304 Спеціальні загальноосвітні школи"інтернати, школи та інші
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому
розвитку

3132 100 000

5 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з
дітьми

3132 83 100

6 070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів
освіти

3110 241 900

7 070807 Інші освітні програми 3132 4 746 200

цевих�бюджетів�070807�«Інші�освітні�про�рами»�в�с�мі

4 746 200��рн�та�збільшення�видат�ів�розвит���по��од�

тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�міс-

цевих�бюджетів�070101�«Дош�ільні�за�лади�освіти»�в�с�-

мі�1�337 300��рн,�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�070201�«За�аль-

ноосвітні�ш�оли�(в�т.�ч.�ш�ола-дитячий�садо�,�інтернат�при

ш�олі),�спеціалізовані�ш�оли,�ліцеї,��імназії,��оле�і�ми»�в

с�мі�2 175 800��рн,�по��од��тимчасової��ласифі�ації�ви-

дат�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�070301�«За-

�альноосвітні�ш�оли-інтернати,�за�альноосвітні�санатор-

ні�ш�оли-інтернати»�в�с�мі�808 100��рн,�по��од��тимча-

сової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих�бю-

джетів�070304�«Спеціальні�за�альноосвітні�ш�оли-інтер-

нати,�ш�оли�та�інші�за�лади�освіти�для�дітей�з�вадами��

фізичном��чи�роз�мовом��розвит��»�в�с�мі�100�000��рн,

по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�ван-

ня�місцевих�бюджетів�070401�«Позаш�ільні�за�лади�ос-

віти,�заходи�із�позаш�ільної�роботи�з�дітьми»���с�мі�83 100

�рн,�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат�ів�та��реди-

т�вання�місцевих�бюджетів�070804�«Централізовані�б�х-

�алтерії�обласних,�місь�их,�районних�відділів�освіти»�в

с�мі�241 900��рн,�що�додається.

2.�Оболонсь�ій�районній�в�місті�Києві�державній�адмі-

ністрації�забезпечити�подання�на�по�одження�перероз-

поділ��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

3.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

внести�відповідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бюджет�

після�по�одження�в��становленом��поряд���перерозпо-

діл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�том�1�цьо�о�розпоря-

дження,�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�
(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

22.09.2014�р.�№�1040

Перерозподіл видатків розвитку, передбачених Оболонській районній 
в місті Києві державній адміністрації на 2014 рік у спеціальному фонді 

бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень 
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Çàÿâà ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè

áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç öåíòðîì äîçâ³ëëÿ òà òîðã³âë³,

ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì ó ïðîâ. Êëåíîâîìó, 7, 7-À,

7-Á, âóë. Ê³êâ³äçå, 41- À, 41-43 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Íà ï³äñòàâ³ Äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä
16.11.2010, çàðåºñòðîâàíîãî çà ¹ 02-8-00298, Âèòÿã³â ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 08.10
¹¹ 10431130,10430189,10429226 ÒÎÂ "Ãðàíä-Ëóîë"ó âëàñí³ñòü ïåðåäàí³ çåìåëüí³
ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâî-îô³ñíîãî êîìïëåêñó ç öåíòðîì äîçâ³ëëÿ òà
òîðã³âë³, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èìè ïðèì³ùåííÿìè òà ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ:
ïðîâ. Êëåíîâèé, 7, 7-À, 7-Á, âóë. Ê³êâ³äçå, 41-À, 41-43 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

ÒÎÂ "ÃÐÀÍÄ ËÓÎË" çàìîâëåíî ïðîåêò áóä³âíèöòâà, êîòðèé ðîçðîáëåíî
ÒÎÂ "ÏÐÎÅÊÒ²ÍÄÓÑÒÐ²ß",â ÿêîìó ïåðåäáà÷åíî áàãàòîïîâåðõîâèé æèòëîâèé áóäèíîê
íà 405 êâàðòèð ç ïàðê³íãîì. Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíàíà ç äîòðèìàííÿì
äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì òà ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî
òà åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî áóäèíêó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åíí³ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿.

Âèùåçàçíà÷åíèé îá'ºêò íå íàëåæèòü äî "Ïåðåë³êó âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,
ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâ³ùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó" (Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 28 ñåðïíÿ 2013 ð. ¹ 808).

Îãîëîøåííÿ ùîäî íàì³ð³â ïðî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ

ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ", þðèäè÷íà àäðåñà: 02140 ì. Êè¿â, Äàðíèöüêèé
ðàéîí,ïðîñï.Ìèêîëè Áàæàíà,14,ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Íà ìàéäàí÷èêó íàë³÷óºòüñÿ 8 îðãàí³çîâàíèõ äæåðåë âèêèäó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Íà ìàéäàí÷èêó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàºòüñÿ 6 âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí.
Íàéá³ëüøèé âêëàä ñêëàäàº ä³îêñèä âóãëåöþ, ùî íàäõîäèòü â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
â³ä îïàëþâàëüíèõ êîòë³â.

Ìàêñèìàëüíà ïîòóæí³ñòü âèêèä³â áåç âðàõóâàííÿ ä³îêñèäó âóãëåöþ: 

- äî 0,974529 ã/ñ;

- äî 7,950244 ò/ð³ê.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàì³ð³â ÒÎÂ "Êîâàëüñüêà-Æèòëîñåðâ³ñ",ïðîìèñëîâèé
ìàéäàí÷èê ïî âóë. Ñ³êîðñüêîãî, 1, íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24. Òåë. (044) 226-23-52.

Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò,
ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ç íàì³ðîì îðåíäè:

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå íà 1 ïîâåðñ³ îêðåìî ñòîÿ÷î¿ íåæèëî¿
áóä³âë³ çà àäðåñîþ: âóë.Äîáðîõîòîâà, 5, ë³ò. Á, ïëîùåþ 10,40 êâ. ì äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
(ðåìîíò ³ ïåðåðîáëåííÿ îäÿãó).

Çàÿâíèêàìè íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Äèðåêö³ÿ ç óòðèìàííÿ òà
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó â Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97,
êàá. 308.Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 450-07-16, 450-07-15.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 3,00 êâ.ì,

ðîçòàøîâàíîãî â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìîñòèöüêà, 9 äëÿ

ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåðì³íàëó, ç ðîçðàõóíêîì îðåíäíî¿ ïëàòè

â ðîçì³ð³ 1267,93 ãðí áåç óðàõóâàííÿ ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿

îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà

ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Øàíîâí³ âëàñíèêè êâàðòèð, ïàðêîì³ñöü òà íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü áóäèíêó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîâ. Êîëîìèéñüêèé, ¹ 17/31À,ïîâ³äîìëÿºìî,ùî 13 ãðóäíÿ 2014 ðîêó î 14.00 ó âíóò-
ð³øíüîìó äâîð³ áóäèíêó â³äáóäóòüñÿ çàãàëüí³ çáîðè ìåøêàíö³â. Íà çáîðè îáîâ'ÿçêîâî ìàòè
ïàñïîðò. Çáîðè ñêëèêàþòüñÿ ²í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ ìåøêàíö³â. ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÍÍÈÉ: ñòâîðåííÿ
îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó; çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòó ÎÑÁÁ; îáðàííÿ
ïðàâë³ííÿ òà ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè:

- ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíîãî æèòëîâîãî ôîíäó.

Âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ìîñêîâñüêà,37/2,ê³ìí.11,òåë.254-50-35.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä:

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí;

- ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðàö³ òà ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí (òèì÷àñîâà).

Äî êîíêóðñó çàïðîøóþòüñÿ îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì ðîáîòè. Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íåîáõ³äíî
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çâåðíóòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Öèòàäåëüíà, 4/7, ê. 11,
òåë. 280-69-98.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë.Êðàâ÷åíêà,20,ïîâåðõ 2 (äðóãèé) ÄÍÇ ¹2,çàãàëüíîþ ïëîùåþ 125,70 êâ.ì.Ö³ëüîâå
âèêîðèñòàííÿ — äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñïóã: çàíÿòü ç ô³çêóëüòóðè òà ìóçè÷íèõ çàíÿòü (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).Òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè 1 820 290,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà 231,73 ãðí (ïîãîäèííî) áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512, àáî êàá. 107.

Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 288-08-96; 288-08-75.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Óâàãà! Îãîëîøåíî êîíêóðñ íà íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é áóäèíê³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè" òà Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç íàäàííÿ æèòëîâî-
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 21.07.05 ¹ 631,Ïåðåë³êó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ
ïîñëóã ó æèòëîâîìó ôîíä³ ì. Êèºâà, ïðàâî íà çä³éñíåííÿ ÿêèõ âèáîðþºòüñÿ íà êîíêóðñíèõ çàñàäàõ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08.11.07 ¹ 1159/3992 (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ KMP â³ä 12.07.12 ðîêó ¹ 669/8006), (äàë³ — Ïåðåë³ê),
êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó" îãîëîøóº êîíêóðñ íà íàäàííÿ
ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, çà íàñòóïíèìè ëîòàìè:

� Ëîò 1 — Ïîñëóãè âèçíà÷åí³ ï.ï. 1.10, 1.11 Ïåðåë³êó.

� Ëîò 2 — Ïîñëóãè âèçíà÷åí³ ï. 1.8 Ïåðåë³êó

� Ëîòè 3 — 10 — Ïîñëóãè âèçíà÷åí³ ï.ï. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8 Ïåðåë³êó

� Ëîò 11 — Ïîñëóãè âèçíà÷åí³ ï. 1.13 Ïåðåë³êó

Îðãàí³çàòîð êîíêóðñó — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó". Ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: 04050,
ì. Êè¿â, âóë. Á³ëîðóñüêà, 1.

Óïîâíîâàæåí³ îñîáè, ÿê³ çä³éñíþþòü çâ'ÿçîê ç ó÷àñíèêàìè êîíêóðñó:

Ëåáåäºâà Îëåíà Ìèõàéë³âíà — ³íæåíåð ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ ÊÏ "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó", òåëåôîí 
483-80-39, 483-96-15

Ñîï÷óê Îêñàíà Ñåðã³¿âíà — ñåêðåòàð äèðåêòîðà, òåëåôîí 483-99-06.

Çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ îñîáèñòî àáî íàäñèëàþòüñÿ ïîøòîþ.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ ïîäàºòüñÿ îñîáèñòî îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó éîãî ó÷àñíèêó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ
íàäõîäæåííÿ çàÿâêè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é — 10.00 22.12.2014.

Ðîçêðèòòÿ êîíâåðò³â ç êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè ïðîâîäèòüñÿ â äåíü çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ïîäàííÿ — 11.00 22.12.2014
(àêòîâà çàëà).

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ÊÏ "Êåðóþ÷à äèðåêö³ÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó"
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ÊÎËÜÎÐÎÏÎÄ²Ë À2 

(ôîðìàò 660õ560 ìì)

01034, Êè¿â,

âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-à,

ðåïðîöåíòð 

ãàçåòè «Õðåùàòèê».

repro.kreschatic.kiev.ua



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, íå ïð³òü íàâïðîñ-

òåöü,áóäüòå äèïëîìàòàìè.

Îñîáè, ÿê³ äîíèí³ ïîñòó-

ïàëèñÿ, çäàòí³ âèêèíóòè íåñïîä³-

âàíîãî ôîêóñà, äàéòå ¿ì øàíñ, ïðî-

ïóñò³òü âïåðåä, íåõàé ðîáëÿòü òå,

ùî õî÷åòüñÿ. ²íñòèíêòèâíî âè çäàò-

í³ âñòàíîâèòè «ä³àãíîç» ñèòóàö³ÿì

³ çíàéòè ñòåæêó äî ñåðäåöü ëþäåé,

ç ÿêèìè çâåëà äîëÿ.

ÒÅËÜÖ²Â î÷³êóº íåñïîä³âà-

íèé ïîâîðîò ïîä³é ç ïðè-

ºìíèìè ñþðïðèçàìè.Óíè-

êàéòå êîíôë³êò³â,êðîêóéòå â íîãóç ä³-

ëîâèìè,øëþáíèìè ïàðòíåðàìè.Îä-

íà ëàñò³âêà âåñíè íå ðîáèòü! Âè íàä-

çâè÷àéíî çàëåæí³ â³ä ðåñóðñ³â,â÷èí-

ê³â,çàïèò³â,ñìàê³â ³íøèõ ëþäåé,òîæ

éä³òü ó âñüîìó íà êîìïðîì³ñ ³íòåðå-

ñ³â, áóäüòå «øâèäêîþ äîïîìîãîþ» ³

ìàòèìåòå âñå, ùî âèçíà÷åíî.

ÁËÈÇÍßÒÀ, íà ñëóæáîâèõ

òåðåíàõ âñå êèïèòü, òðó-

ä³òüñÿ ç òâîð÷èì âîãíåì.

ßêùî ó ìèíóëîìó íå íàðîáèëè ñåð-

éîçíèõ ïîìèëîê, òî ñêëàäíîù³ íå

ïåðåøêîäÿòü ³ íàâ³òü ñïðèÿòèìóòü

óñï³øíîìó ðóõó ñïðàâ.

ÐÀÊÈ — íà ðîìàíòè÷íîìó

ãðåáåí³... ßêùî çàêîõàëè-

ñÿ ³ âàì â³äïîâ³ëè âçàºìí³-

ñòþ — öå ÷óäîâî ³ íàäîâãî! À êîëè

õîäèòå â íåëþáàõ—äåñü ñõèáèëè â

ñåðäå÷íèõ ñòîñóíêàõ,òîæ ðîá³òüâèñ-

íîâêè,áî åêçàìåíóíå óíèêíóòè,«ïå-

ðåçäà÷à» îáîâ’ÿçêîâà. Ì³ñöå äîëå-

íîñíèõ ïîä³é—äîìàøí³ ïåíàòè,âñ³

íèòî÷êè âåäóòü ï³ä ð³äíèé äàõ,òîìó

íàâåä³òü ëàä â îñåë³,òóò ìàº áóòè âñå

êðàñèâî, åñòåòè÷íî, âèøóêàíî.

ËÅÂÈ, çàéìàéòåñÿ òèì, ùî

âàì ö³êàâî,áóäüòå â öåíòð³

óâàãè, ñï³ëêóéòåñÿ íà ð³ç-

íîìàí³òí³ òåìè,íåõàé ñåðöå,ïåðå-

ïîâíåíå âèñîêèìè ïî÷óòòÿìè, ñï³-

âàº ³ íåñå ëþäÿì ðàä³ñòü.

Ä²ÂÈ, âàø îð³ºíòèð — ñî-

êðîâåíí³ áàæàííÿ, âîíè

«ðîáëÿòü ïîãîäó», ñòèìó-

ëþþòü åíòóç³àçì äî ðîáîòè. Òðó-

ä³òüñÿ òà çàðîáëÿéòå ãðîø³, îäíàê

ïèëüíóéòå, àáè ¿õ íå «ïðîãóëÿòè»

â³äðàçó,êîíòðîëþéòå çàïèòè,ñõèëü-

í³ñòü äî çàáàâ òà ðîìàíòè÷íèõ ðîç-

âàã âèë³çå áîêîì.

ÒÅÐÅÇÈ, ïîä³¿ äíÿ âèçíà-

÷àþòü òåíäåíö³¿ ìàéáóò-

íüîãî. Ïðèãîòóéòåñü äî çà-

õèñòó â³ä óäàð³â äîë³, ó ñòîñóíêàõ

ç îòî÷åííÿì íàì³÷àºòüñÿ êðèçà.

Áóäüòå ñàìîêðèòè÷íèìè, îá’ºêòèâ-

íî çâàæòå âñ³ «çà» ³ «ïðîòè».

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, óíèêàéòå âå-

ëåëþäíèõ ì³ñöü, çàõîâàé-

òåñÿ ³ íå ðîçõðèñòóéòå í³

ïåðåä êèì äóøó! Ñàìîòí³ñòü — ÷ó-

äîâèé àêóìóëÿòîð æèòòºâèõ ñèë,

ÿê³ íà ì³í³ìóì³. Äåíü íàïîâíåíèé

êàðì³÷íèìè ïîä³ÿìè.

ÑÒÐ²ËÜÖ² êóïàòèìóòüñÿ â

äîáðîçè÷ëèâ³é äðóæí³é

àòìîñôåð³, âëàøòîâóéòå

ïðèÿòåëüñüê³ ïîñèäåíüêè, îáãîâî-

ðþéòå áîëþ÷³ òåìè, àêöåíòóþ÷è

óâàãó íà ñï³ëüíèõ ïëàíàõ, ³íòåðå-

ñàõ. Âñå, ùî âàñ ºäíàº, ñòàíå ïî-

òóæíèì ñòèìóëîì äëÿ ãóðòîâî¿ ä³-

ÿëüíîñò³.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ, äåíü êðèçî-

âèé, ÿêùî çîïàëó ïîá’ºòå ç

êèìîñü ãîðøêè,ïåðåìèð’ÿ

íå áóäå. Çáàâòå ðîáî÷èé òåìï, îö³-

í³òü çðîáëåíå, íàñîëîä³òüñÿ äîñÿã-

íóòèìè ðåçóëüòàòàìè,ïðîáà÷òå ñî-

á³ òà îòî÷åííþ äîïóùåí³ ïðîìàõè.

ÂÎÄÎË²¯, àêòèâ³çóþòüñÿ òà-

ºìí³ âîðîãè, íàáåð³òüñÿ

òåðï³ííÿ ³ ìåíøå îçâó÷óé-

òå âèìîãè ³ ïðåòåíç³¿. Àëå é êîí-

òðîëü íàä ñèòóàö³ºþ íå âòðà÷àéòå.

Ñàìå â öåé ÷àñ çàêëàäàþòüñÿ íîâ³

ôîðìè ñï³âïðàö³ ³ ä³ÿëüíîñò³.

ÐÈÁÈ, ñüîãîäí³—äåíü ñþð-

ïðèç³â ³ íåñïîä³âàíîê,ÿê ç³

çíàêîì «ïëþñ» òàê ³ ç³ çíà-

êîì «ì³íóñ». Ðåçóëüòàò çàëåæèòü

â³ä òîãî, ç êèì ìàºòå ñïðàâó ³ íà-

ñê³ëüêè çáàëàíñîâàí³ â³äíîñèíè.

Íå çàâàäèòü äîáðå ðîçï³çíàòè ³

ñêîðèñòàòèñÿ øàíñîì, ÿêèé îá³öÿº

ùîñü íîâå ³ âèã³äíå. Àëå, ïîãíàâ-

øèñü çà äâîìà çàéöÿìè, ìîæíà çà-

ëèøèòèñÿ í³ ç ÷èì.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +1o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 74 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +3o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 68 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +2o

Àòì. òèñê: 755 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

ãîðîñêîï

19 ëèñòîïàäà

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 19 ëèñòîïàäà

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

×ÅÒÂÅÐÃÎÂÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(Ç ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ÒÁ) 22094ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ

(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 38547
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ó ñâî¿ 74 ðîêè Â³ðà ²âàí³âíà

çâàæèëàñÿ íà íåñïîä³âàíèé â÷è-

íîê — âîíà íàáèëà ñîá³ òàòó ç

íàïèñîì «Ñëàâà Óêðà¿í³»,ïåðå-

äàº «Êîìñîìîëüñüêà ïðàâäà».

Æ²ÍÊÀ äóæå ëþáèòü íàøó êðà¿íó
é ââàæàº ñåáå âåëèêèì ïàòð³îòîì.
À ùîá âèðàçèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ é ïî-
çèö³þ, ïåíñ³îíåðêà çâåðíóëàñÿ â
òàòó-ñàëîí. Ùîïðàâäà, ñïî÷àòêó

âîíà ïîïðîñèëà äîïîìîãè â îíó÷-
êè. Àäæå áàáóñÿ õî÷ ³ ñó÷àñíà, àëå
íå îñîáëèâî ðîçáèðàºòüñÿ â òîí-
êîùàõ íàò³ëüíîãî æèâîïèñó. «Ìîÿ
îíó÷êà Æåíÿ çíàéøëà ãàðíîãî
ìàéñòðà é â³äâåçëà ìåíå äî íüîãî.
ß âèð³øèëà, ùî õî÷ó æîâòî-áëà-
êèòíèé ìàëþíîê ó âèãëÿä³ òðèçó-
áà é ôðàçè «Ñëàâà Óêðà¿í³»,— ãî-
âîðèòü Â³ðà ²âàí³âíà.— Óñÿ ðîäè-
íà ìåíå ï³äòðèìàëà. À â Êðèìó, äå
ÿ â³äïî÷èâàëà, ç³ ìíîþ íàâ³òü çà-
õîò³ëè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ. Íà ï³â-

îñòðîâ³ â³äïî÷èâàëà ìîëîäà ïàðà
ç³ Ëüâîâà, ÿêà îö³íèëà ìàëþíîê íà
ìîºìó ïëå÷³»,— ãîâîðèòü æ³íêà �

Çàïîð³çüêà ïåíñ³îíåðêà 
íàáèëà ñîá³ ïàòð³îòè÷íå òàòó

1942 — ï³ä Ñòàë³íãðàäîì óäàðàìè

â³éñüê Ï³âäåííî-Çàõ³äíîãî, Ñòàë³í-

ãðàäñüêîãî ³ Äîíñüêîãî ôðîíò³â ïî-

÷àâñÿ êîíòðíàñòóï ×åðâîíî¿ àðì³¿,

êîòðèé çì³íèâ õ³ä Ñòàë³íãðàäñüêî¿

áèòâè ³ õàðàêòåð ïîä³é ó Äðóã³é ñâ³-

òîâ³é â³éí³ â ö³ëîìó.

1990 — íà çóñòð³÷³ â Ïàðèæ³ ïðåä-

ñòàâíèê³â êðà¿í — ó÷àñíèöü ÎÁÑª

ïðèéíÿòî «Õàðò³þ äëÿ íîâî¿ ªâðî-

ïè» ³ ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî ñêî-

ðî÷åííÿ çâè÷àéíèõ îçáðîºíü.

1997 — ³ç êîñìîäðîìó íà ìèñ³ Êà-

íàâåðàë (øòàò Ôëîðèäà) âçÿâ ñòàðò

êîñì³÷íèé ÷îâíèê «Êîëóìá³ÿ», íà

áîðòó ÿêîãî çíàõîäèâñÿ ïåðøèé

êîñìîíàâò íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè Ëåî-

í³ä Êàäåíþê.

2004 — ó «Áóäèíêó ç õèìåðàìè»

àðõ³òåêòîðà Âëàäèñëàâà Ãîðîäåöü-

êîãî, ùî íà âóëèö³ Áàíêîâ³é ó Êè-

ºâ³, óðî÷èñòî â³äêðèëè ìóçåéíî-

êóëüòóðíèé öåíòð «Øåäåâðè ìèñ-

òåöòâà Óêðà¿íè».

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ó ÄÅÍÜ ïî÷àòêó ñàì³òó «Âåëèêî¿ äâàäöÿòêè» â àâñò-
ðàë³éñüêîìó ì³ñò³ Áð³ñáåí³ ì³ñöåâà ãàçåòà The Courier
Mail âèð³øèëà «çàòðîëèòè» ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ Âîëî-
äèìèðà Ïóò³íà ÷åðåç êàòàñòðîôó ìàëàéç³éñüêîãî ë³-
òàêà Boeing 777 ó íåá³ íàä Äîíáàñîì 17 ëèïíÿ öüî-
ãî ðîêó, êîëè çàãèíóëè 298 ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ áóëè ³
àâñòðàë³éö³, ðîçïîâ³äàº ÒÑÍ. Íà ïåðø³é øïàëüò³ ãà-
çåòè ðîçì³ùåíèé âåäì³äü ó øàïö³-âóøàíö³ òà ç ðà-
äÿíñüêîþ ìåäàëëþ-ç³ðêîþ íà ãðóäÿõ. Éîãî «áîêñóº»
êåíãóðó. Ó ï³äâàë³ ñòîð³íêè — ôîòî ñàìîãî Ïóò³íà.
×èòàéòå òàêîæ: Ñàì³ò G20: ñâ³òîâ³ ë³äåðè ï³äòðèìó-
þòü Óêðà¿íó ³ âèð³øóþòü, ùî ðîáèòè ç Ðîñ³ºþ. À îñü
óñåðåäèí³ ãàçåòè çàêëèêó äî ïðåçèäåíòà Ðîñ³¿ â³ä-
âåëè ö³ëó ñòîð³íêó. Âåëèêèìè ë³òåðàìè àíãë³éñüêîþ
ìîâîþ òàì íàïèñàíî: «Äîðîãèé ì³ñòåð Ïóò³í, ìè
âäÿ÷í³ âàì çà òå, ùî ïðè¿õàëè íà G20 (ñàì³ò «Âåëè-
êî¿ äâàäöÿòêè») â Áð³ñáåí. Àëå äî òîãî ÷àñó, êîëè ñà-
ì³ò çàê³í÷èòüñÿ, º ëèøå îäíå ñëîâî, ÿêå ãðîìàäÿíè
Àâñòðàë³¿ õî÷óòü ïî÷óòè â³ä âàñ: «Sorry!». À íèæ÷å
öÿ æ ôðàçà ðîñ³éñüêîþ: «Ïðîñòèòå ìåíÿ!».

Íàãàäàºìî, Ïóò³í ïðèáóâ äî Áð³ñáåíó ç çàï³çíåí-
íÿì, à ç ñîáîþ ïðèâ³ç íàéá³ëüøèé øòàò ñóïðîâ³ä-
íèê³â òà îõîðîíè. Òèì ÷àñîì óêðà¿íö³ âëàøòóâàëè
éîìó «òåïëèé» ïðèéîì ³ âèìàãàëè çàáèðàòèñÿ ãåòü
ç Àâñòðàë³¿ �

Àâñòðàë³éñüêà ãàçåòà «çàòðîëèëà» Ïóò³íà
«áîºì» ì³æ âåäìåäåì òà êåíãóðó



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.000000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /UKR ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


