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Â ïîì³÷ êîìóíàëüíèêàì
� «Êè¿âàâòîäîð» îòðèìàâ ïàðò³þ ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè äëÿ ïðèáèðàííÿ âóëèöü

Â³òàë³é Êëè÷êî 
ç äðóæèíîþ âçÿëè
ó÷àñòü ó çáîð³ 
ïîæåðòâ 
íà áëàãîä³éíó 
äîïîìîãó ä³òÿì

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî òà éî-

ãî äðóæèíà Íàòàëÿ âçÿëè ó÷àñòü

ó Áåðë³í³ â çáîð³ ïîæåðòâ í³ìåöü-

êèì ôîíäîì «Ñåðöå ä³òÿì». ×àñ-

òèíà ç³áðàíèõ êîøò³â ï³äå íà äî-

ïîìîãó óêðà¿íñüêèì ä³òÿì. «Âè

çíàºòå, ùî ìîÿ êðà¿íà ïåðåæè-

âàº ñüîãîäí³ ñêëàäí³ ÷àñè. Òîìó

ÿ äóæå ðàäèé ³ âäÿ÷íèé, ùî «EIN

HERZ FUR KINDER» íàäàº ¿é äî-

ïîìîãó. Ä³òÿì çîêðåìà íà cõîä³

Óêðà¿íè ïîòð³áí³ òåïëèé îäÿã, ìå-

äè÷íå îáëàäíàííÿ ³ ìåäèêàìåí-

òè. Íåîáõ³äíî öå ³ â ë³êàðíÿõ òà

ïðèòóëêàõ â ³íøèõ ðåã³îíàõ äåð-

æàâè. ß äÿêóþ çà âàøå âåëèêå

ñåðöå ³ çà âàøó äîïîìîãó»,— ñêà-

çàâ Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ä ÷àñ öåðå-

ìîí³¿ çáîðó êîøò³â.

Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ê³ëü-

êà ì³ñÿö³â òîìó äèòÿ÷à ë³êàðíÿ

«Îõìàòäèò» îòðèìàëà íîâå ìå-

äè÷íå îáëàäíàííÿ ç Í³ìå÷÷èíè.

Ùîðîêó í³ìåöüêà áëàãîä³éíà

îðãàí³çàö³ÿ «EIN HERZ FUR

KINDER» ïðîâîäèòü ãàëà-êîíöåðò,

ï³ä ÷àñ ÿêîãî çáèðàº ïîæåðòâè

íà áëàãîä³éí³ ö³ë³. Çà ô³íàíñóâàí-

íÿ îðãàí³çàö³¿ òà ñïðèÿííÿ Ôîí-

äó áðàò³â Êëè÷ê³â ó æîâòí³ öüîãî

ðîêó äèòÿ÷à ë³êàðíÿ «Îõìàòäèò»

îòðèìàëà êîìïëåêñ ñïåö³àë³çî-

âàíîãî ìåäîáëàäíàííÿ.

Ôàðìï³äïðèºìñòâî
â³äøêîäóâàëî ìàéæå
240 òèñ. ãðèâåíü
çà çàáðóäíåíå 
ïîâ³òðÿ

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ñòîëèö³ çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè Êè¿âñüêî¿

ïðîêóðàòóðè ç íàãëÿäó çà äîäåð-

æàííÿì çàêîí³â ó ïðèðîäîîõîðîí-

í³é ñôåð³ òà ñòÿãíóâ ç ïðèâàòíîãî

òîâàðèñòâà 240 òèñ.ãðí çáèòê³â,ùî

áóëè çàâäàí³ âíàñë³äîê íåçàêîí-

íèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷î-

âèí â àòìîñôåðó. Â õîä³ ïåðåâ³ð-

êè ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â Äåðæàâ-

íî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ â ì. Êè-

ºâ³ áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ïðèâàò-

íà êîìïàí³ÿ ç âèðîáíèöòâà ³íñóë³-

íó ìàéæå ï³âðîêó çä³éñíþâàëà âè-

êèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó àò-

ìîñôåðíå ïîâ³òðÿ áåç íåîáõ³äíî-

ãî äîçâîëó.ßê íàñë³äîê íàâêîëèø-

íüîìó ñåðåäîâèùó áóëî çàâäàíî

çáèòê³â íà ñóìóìàéæå 240 òèñ.ãðí.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ñòîëè÷-

íîþ ïðèðîäîîõîðîííîþ ïðîêóðà-

òóðîþ áóëî çàÿâëåíî ïîçîâ äî ôàð-

ìï³äïðèºìñòâà ïðî â³äøêîäóâàí-

íÿ çàâäàíèõ çáèòê³â.Íàðàç³ Ãîñïî-

äàðñüêèé ñóä Êèºâà ï³äòðèìàâ âè-

ìîãè ïðîêóðàòóðè òà â ïðèìóñîâî-

ìó ïîðÿäêó ñòÿãíóâ ç òîâàðèñòâà

çàçíà÷åí³ êîøòè.

íîâèíè

ÂÅÑÍßÍÈÉ ñí³ã ó áåðåçí³ 2013
ðîêó íàäîâãî çàïàì’ÿòàºòüñÿ ìåø-
êàíöÿì ñòîëèö³. Â³äòîä³ ùîñåçî-
íó êèÿíè ç ïåâíèì àçàðòîì ñïî-
ñòåð³ãàþòü, ÿê êîìóíàëüíèêè
ñïðàâëÿþòüñÿ ç çèìîâèìè óäàðà-
ìè ñòèõ³¿. Ñåçîí 2014—2015 ðîêó
ðîçïî÷àâñÿ äëÿ øëÿõîâèê³â ñïðè-
ÿòëèâî. Ïåðøèé ñí³ã ï³øîâ ³ç ñó-
áîòè íà íåä³ëþ, ³ äî ïî÷àòêó ðî-
áî÷îãî òèæíÿ ãîëîâí³ òà äðóãî-
ðÿäí³ äîðîãè ðîç÷èñòèëè. Íàðà-
ç³ ó Êèºâ³ òðèìàºòüñÿ ì³íóñîâà
òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ, ñí³ãó ìàé-
æå íåìàº, ïðîòå íà äîðîãàõ ïî-
ñò³éíî óòâîðþºòüñÿ îæåëåäü, ³,
àáè äîðîãè áóëè áåçïå÷íèìè, êî-

ìóíàëüíèêè ïîçì³ííî ó ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³ ïîñèïàþòü øëÿ-
õè ñ³ëëþ òà ñïåö³àëüíîþ ï³ùàíî-
ñîëÿíîþ ñóì³øøþ.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó
ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð», ðîáîòè ³ç çè-
ìîâîãî óòðèìàííÿ âóëèöü ñòîëè-
ö³ 6 ãðóäíÿ âèêîíóâàëè 30 áðèãàä,
à â íåä³ëþ — 29. Çà ö³ äâà äí³ øëÿ-
õîâèêè âèòðàòèëè 161,2 òîííè ñî-
ë³ òà 201,6 òîííè ï³ùàíî-ñîëÿíî¿
ñóì³ø³ äëÿ ïîäîëàííÿ îæåëåäèö³
òà âèâåçëè 127 òîíí ñí³ãó. Çàãàëîì
ç ïî÷àòêó çèìè áóëî ðîç÷èùåíî
1 249 êì äîð³ã ñòîëèö³ òà áëèçüêî
3 534 òèñ. êâ. ì òðîòóàð³â. Êð³ì òî-
ãî, äíÿìè êîðïîðàö³ÿ ïîïîâíèëà

çàïàñè ñîë³, îòðèìàâøè ùå 338
òîíí. Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ñåçîíó çà-
ãîòîâëåíî 32,9 òèñ. òîíí ñîë³.

Ïðîòå íàéá³ëüøå êîìóíàëüíè-
ê³â ò³øèòü òå, ùî âîíè íàðåøò³ îò-
ðèìàëè äîâãîî÷³êóâàíó òåõí³êó.
Çîêðåìà áóêâàëüíî äíÿìè ïðèáó-
ëî 15 îäèíèöü ñïåö³àëüíî¿ òåõí³-
êè. Öå äîðîæí³ ìàøèíè, êîìá³íî-
âàí³ íà áàç³ àâòîìîá³ëÿ ÌÀÇ, ÿê³
ïðèçíà÷åí³ äëÿ çèìîâîãî òà ë³ò-
íüîãî óòðèìàííÿ äîð³ã. Âçèìêó âî-
íè ðîçïîä³ëÿòèìóòü «³íåðòí³ ìà-
òåð³àëè» òà ðîç÷èùàòèìóòü
ìàã³ñòðàëè ñïåö³àëüíèì ïëóãîì
òà ìåõàí³÷íîþ ù³òêîþ, à â ë³òí³é
ñåçîí çìîæóòü ìèòè ïðî¿æäæó
÷àñòèíó òà òðîòóàðè. Îá’ºì ºìêî-
ñò³ äëÿ âîäè ñêëàäàº 8,8 êóá. ì, îá’-
ºì áóíêåðó äëÿ ³íåðòíèõ ìàòåð³-
àë³â — 6,3 êóá. ì. Âàæëèâî, ùî ö³ áà-
çîâ³ ìàøèíè â³äïîâ³äàþòü âèìî-
ãàì ºâðî-4.

«Íîâó òåõí³êó ìè óæå âèïðîáó-
âàëè ³ äóæå çàäîâîëåí³,— ðîçïî-
â³â «Õðåùàòèêó» ãîëîâíèé ³íæå-
íåð ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» Âàñèëü Ìåëü-
íè÷åíêî.— Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî âå-
ëè÷åçíèé ïëþñ öèõ àâòîìîá³ë³â ó
òîìó, ùî âîíè áàãàòîôóíêö³îíàëü-

í³ ³ ñëóæèòèìóòü çà áóäü-ÿêî¿ ïî-
ãîäè».

Íàãàäàºìî, íàïðèê³íö³ ëèñòî-
ïàäà øëÿõîâèêè âæå îòðèìàëè 11
íîâèõ òðàêòîð³â «Áåëàðóñü» ç â³ä-
âàëîì òà ù³òêîþ. Óñþ íîâó òåõí³-
êó ðîçïîä³ëèëè â³äïîâ³äíî äî ïî-
òðåá ì³æ 12 øëÿõîâî-åêñïëóàòà-
ö³éíèìè êîìóíàëüíèìè ï³äïðè-
ºìñòâàìè ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð». Êð³ì
òîãî, Êè¿â ïðèäáàâ ó Áåðë³í³ çà
ñèìâîë³÷íó ïëàòó äâ³ ñí³ãîïðèáè-
ðàëüí³ ìàøèíè. ßê çàçíà÷àâ ðàí³-
øå  Â³òàë³é Êëè÷êî, ³íø³ ºâðîïåé-
ñüê³ ì³ñòà-ïîáðàòèìè Êèºâà òà-
êîæ ãîòîâ³ äîïîìîãòè óêðà¿íñüê³é
ñòîëèö³ òåõí³êîþ.

«Ìè áóäåìî ðîáèòè âñå, ùîá
ñí³ã âçèìêó íå ñòâîðþâàâ îñîáëè-
âèõ íåçðó÷íîñòåé ³ ïåðåøêîä äëÿ
êèÿí ïðè ïåðåñóâàíí³ ì³ñòîì. Ïðè-
áèðàþ÷è ïåðøèé ñí³ã, âñ³ ñëóæáè
ñïðàöþâàëè îïåðàòèâíî. Öå áóëà,
òàê áè ìîâèòè, ãåíåðàëüíà ðåïåòè-
ö³ÿ ïåðåä ìîæëèâèì ñí³ãîïàäîì —
àáè â³í íå áóâ íåñïîä³âàíêîþ äëÿ
âñ³õ êîìóíàëüíèõ ñëóæá. Ðîáèòè-
ìåìî âñå, àáè Êè¿â áóâ êîìôîðò-
íèì ì³ñòîì»,— îö³íèâ ðîáîòó êî-
ìóíàëüíèê³â Â³òàë³é Êëè÷êî �

Êè¿â ïðîéøîâ âèïðîáóâàííÿ ïåðøèì ñí³ãîì, ³ íà-
ðàç³ êîìóíàëüíèêè äîñèòü óñï³øíî áîðþòüñÿ ç
îæåëåäèöåþ íà äîðîãàõ ì³ñòà. Ìèíóëîãî òèæíÿ àâ-
òîïàðê ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ïîïîâíèâñÿ ïàðò³ºþ íî-
âî¿ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè, ÿêà ïîëåãøóº öå
çàâäàííÿ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Îêð³ì 15 êîìá³íîâàíèõ äîðîæí³õ ñïåöìàøèí íà áàç³ àâòîìîá³ëÿ ÌÀÇ, ì³ñòî ïðèäáàëî äëÿ ðîç÷èùåííÿ äîð³ã ³ òðîòóàð³â 11 íîâèõ òðàêòîð³â "Áåëàðóñü" ç â³äâàëîì òà
ù³òêîþ, à ùå ðàí³øå — äâ³ îäèíèö³ ñí³ãîïðèáèðàëüíî¿ òåõí³êè ç Áåðë³íà
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Стаття�31.�Дисципліна�та�ети�а�в�діяль-

ності�Київради

1.�Деп�тати�Київради,�прис�тні�та�запроше-

ні�на�пленарне�засідання�Київради�не�повинні

вживати�образливі�висловлювання,�за�ли�ати

до�неза�онних�і�насильниць�их�дій.�Голов�-

ючий�на�пленарном��засіданні�Київради�має

право�попереджати�промовця�про�неприп�с-

тимість�та�их�висловлювань�і�за�ли�ів�та�піс-

ля�одно"о�попередження�припиняти�йо"о�вист�п.

2.�Під�час�пленарно"о�засідання�Київради

деп�тати�та�запрошені�на�пленарне�засідання

повинні��трим�ватись�від�дій,�я�і�переш�оджа-

ють�ви�ладенню�або�сприйняттю�вист�п��(ви-

"��и,�оплес�и�тощо).�Голов�ючий�на�пленар-

ном��засіданні�Київради�продовж�є�час�для�ви-

ст�п��промовця�на�стро�,�на�я�ий�йо"о�вист�п

б�ло�перервано.�Я�що�деп�тат,�або�запроше-

ний�на�пленарне�засідання�своєю�поведін�ою

заважає�проведенню�пленарно"о�засідання�Ки-

ївради,�"олов�ючий�попереджає�йо"о�персо-

нально�і�за�ли�ає�до�поряд��.�Після�одно"о�по-

передження�"олов�ючий�може�припинити�пле-

нарне�засідання�Київради�на�певний�час,�поста-

вити�на�роз"ляд�Київради�питання�щодо�по-

збавлення�промовця�слова�на�пленарном��за-

сіданні�Київради,�або�питання�щодо�видален-

ня�запрошено"о�з�зали�пленарних�засідань.

3.�Деп�тат�Київради�не�несе�відповідально-

сті�за�вист�пи�на�засіданнях�Київради�та�її�ор-

"анів,�за�винят�ом�відповідальності�за�образ�

чи�на�леп.

4.�У�разі�неви�онання�деп�татом�своїх�обо-

в’яз�ів���Київраді�та�її�ор"анах,�систематично-

"о�пор�шення�ним�встановлено"о�поряд���їх

роботи�Київрада,�за�попередніми�виснов�ами

�омісії,�до�ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої

відносяться�питання�деп�татсь�ої�ети�и,�може

прийняти�рішення�про�повідомлення�вибор-

цям�через�засоби�масової�інформації�про�не-

належне�ставлення�деп�тата�до�ви�онання�сво-

їх�обов’яз�ів.

5.�У�разі�проп�с���деп�татом�Київради�про-

тя"ом�ро���більше�половини�пленарних�засі-

дань�Київради�або�засідань�постійної��омісії,

членом�я�ої�він�є,�неви�онання�ним�без�поваж-

них�причин�рішень�і�дор�чень�Київради�та�її�ор-

"анів�Київрада�рада�може�зверн�тися�до�ви-

борців�з�пропозицією�про�від�ли�ання�та�о"о

деп�тата���встановленом��за�оном�поряд��.

Стаття�32.�Запобі�ання�пор�шенню�по-

ряд���на�пленарном��засіданні�Київради

1.�Я�що�на�пленарном��засіданні�Київради

пор�ш�ється�порядо��і�"олов�ючий�на�засідан-

ні�позбавлений�можливості�це�пор�шення�при-

пинити,�він�може�о"олосити�перерв��до�30�хви-

лин�для�проведення��онс�льтацій�з�відповід-

ними�деп�татсь�ими�фра�ціями,�"р�пами.

2.�Я�що�після�відновлення�пленарно"о�засі-

дання�Київради�пор�шення�поряд���продовж�-

ється�та�відновити�нормальн��робот��пленар-

но"о�засідання�Київради�неможливо,�"олов�-

ючий�має�право�за�рити�пленарне�засідання.

Стаття�33.�Права�та�обов’яз�и��олов�-

ючо�о�на�пленарном��засіданні�Київради

1.�Голов�ючий�на�пленарном��засіданні�Ки-

ївради�має�право:

1)�поставити�на�роз"ляд�Київради�питання

щодо�позбавлення�вист�паючо"о�слова�на�пле-

нарном��засіданні;

2)�припиняти�вист�п�промовця,�я�що�він�ви-

ст�пає�не�з�об"оворювано"о�питання,�не�з�тих

підстав,�з�я�их�йом��надано�слово,�або�пере-

вищ�є�встановлений�для�вист�п��час;

3)�звертатися�за�інформацією�до�деп�татів,

постійних��омісій�Київради�та�посадових�осіб;

4)�о"олош�вати�перерви���пленарном��засі-

данні;

5)�робити�офіційні�повідомлення;

6)�виправляти�помил�и,�доп�щені���вист�-

пах,�реда"�вати�озв�чені�пропозиції;

7)���першочер"овом��поряд���вносити�про-

позиції�з�процед�рних�питань�щодо�ор"аніза-

ції�пленарно"о�засідання.�Я�що�з�цих�питань

вносяться�альтернативні�пропозиції,�пропози-

ції�"олов�ючо"о�ставляться�на�"олос�вання�пер-

шими;

8)�надавати�прото�ольні�дор�чення.

2.�Голов�ючий�на�пленарном��засіданні�Ки-

ївради�зобов’язаний:

1)�дотрим�ватись�вимо"�цьо"о�Ре"ламент��і

забезпеч�вати�йо"о�дотримання�всіма��часни-

�ами�пленарно"о�засідання�Київради,�дотри-

м�ватися�поряд���денно"о;

2)�забезпеч�вати�дотримання�прав�деп�та-

тів�на�пленарном��засіданні;

3)�надавати�слово�для�реплі�и���випад���з"а-

д�вання�прізвища�вист�паючо"о;

4)�забезпеч�вати�порядо����сесійній�залі;

5)��онтролювати�час,�встановлений�цим�Ре"-

ламентом�для�вист�п�,�своєчасно�на"ад�вати

вист�паючом��про�за�інчення�встановлено"о

час�.

3.�У�разі�"р�бо"о�або�систематично"о�пор�-

шення�Ре"ламент��"олов�ючим�на�пленарно-

м��засіданні�Київради,�за�пропозицією,�внесе-

ною�не�менш�я��третиною�деп�татів�Київради

від�її�за"ально"о�с�лад�,�після�двох�попере-

джень��омісії,�до�ф�н�ціональної�спрямовано-

сті�я�ої�відносяться�питання�Ре"ламент�,�що

фі�с�ються�в�прото�олі,�Київрада�може�прий-

няти�рішення�більшістю�"олосів�деп�татів�від

за"ально"о�с�лад��Київради�про�відсторонен-

ня�"олов�ючо"о�від�ведення�пленарних�засі-

дань�до�двох�пленарних�засідань.

Стаття�34.�Оформлення�рішень�Київра-

ди,�прото�ол��та�стено�рами�пленарно�о

засідання�Київради

1.�На�пленарном��засіданні�Київради�пра-

цівни�и�се�ретаріат��Київради,�я�і�забезпеч�-

ють�робот��відповідних�постійних��омісій�Ки-

ївради,�фі�с�ють��сі�за�важення�до�прое�тів

рішень�Київради,�що�озв�чені�та�про"олосова-

ні�на�пленарном��засіданні�Київради.

2.�Те�ст�рішення,�прийнятий�Київрадою,��

стро��до�чотирнадцяти�днів�з�дня�пленарно"о

засідання�оформляється�для�підпис��Київсь�им

місь�им�"оловою,�а�саме:

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�Київсь�о"о�місь�о"о�"олови�та�заст�п-

ни�а�місь�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради,

оформляється�се�ретаріатом�Київради;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�постійної��омісії�Київради,�оформля-

ється�стр��т�рними�підрозділами�се�ретарі-

ат��Київради,�я�і�забезпеч�ють�діяльність�по-

стійних��омісій�Київради�відповідно�до�ф�н�-

ціональної�спрямованості;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�тимчасової��онтрольної��омісії�Київра-

ди,�оформляється�стр��т�рним�підрозділом

се�ретаріат��Київради,�на�я�ий�по�ладено�обо-

в’язо��сприяння�діяльності�відповідної�тимча-

сової��онтрольної��омісії�Київради;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�деп�татсь�ої�фра�ції,�"р�пи�Київради,

оформляється�стр��т�рним�підрозділом�се�-

ретаріат��Київради,�я�ий�є�відповідальним�за

здійснення�ор"анізаційно"о�та��онс�льтатив-

но —�методично"о�забезпечення�діяльності�де-

п�татсь�их�фра�цій�та�"р�п;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�деп�тата�Київради,�оформляється�де-

п�татом�Київради�за�сприянням�стр��т�рно"о

підрозділ��се�ретаріат��Київради,�я�ий�є�відпо-

відальним�за�здійснення�ор"анізаційно"о�та

�онс�льтативно-методично"о�забезпечення�ді-

яльності�деп�татсь�их�фра�цій�та�"р�п;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�ви�онавчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�оформляєть-

ся�стр��т�рним�підрозділом�се�ретаріат��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�я�ий�забезпеч�є�діяль-

ність�відповідної�профільної�постійної��омісії

Київради,�та�відповідними�стр��т�рними�під-

розділами�с�б’є�та�подання;

те�ст�рішення�Київради,�прийнятий�за�по-

данням�за"альних�зборів�"ромадян�в�поряд��,

визначеном��Стат�том�територіальної�"рома-

ди�міста�Києва,�оформляється�стр��т�рним

підрозділом�се�ретаріат��Київради�відповідно

до�ф�н�ціональної�спрямованості,�тотожної�з

прийнятим�рішенням�Київради.

Те�сти�рішень�Київради�оформлюються�від-

повідно�до�за�важень�та�змін,�я�і�б�ли�прий-

няті�на�пленарном��засіданні�Київради�та�зафі�-

совані���стено"рамі.

3.�Рішення�Київради�для�підпис��Київсь�им

місь�им�"оловою�"от�ється�на�номерном��блан-

���рішення�Київради.

4.�На�зворотном��боці�останньої�сторін�и�рі-

шення�Київради�др���ються�дані�про�віз�ван-

ня�рішення�Київради,�а�саме:�посада,�прізви-

ще�та�ініціали�осіб,�я�і�завіз�вали�рішення�Ки-

ївради.

5.�Рішення�Київради�віз�ють:

1)�заст�пни��місь�о"о�"олови —�се�ретар�Ки-

ївради;

2)��ер�ючий�справами;

3)�"олова�або�за�йо"о�відс�тності�чи�немож-

ливості�ви�онання�ним�своїх�обов’яз�ів�заст�п-

ни��"олови�або�се�ретар�профільної�постійної

�омісії�Київради�з�попередньо"о�роз"ляд��від-

повідно"о�прое�т��рішення�Київради;

4)�начальни���правління�ор"анізаційно"о�та

до��ментально"о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

5)�начальни���правління�правово"о�забезпе-

чення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради;

6)�"оловний�спеціаліст,�я�ий�здійснює�літе-

рат�рне�реда"�вання.

Додат�и�(я�що�вони�є)�до�рішення�Київради

на�зворотном��боці��ожно"о�ар��ша�додат�а

віз�ють:

1)�відповідальні�працівни�и�се�ретаріат��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�я�що�с�б’є�том�подання�про-

е�т��рішення�Київради�є�Київсь�ий�місь�ий�"о-

лова,�заст�пни��місь�о"о�"олови —�се�ретар

Київради,�постійні��омісії�Київради;

2)�деп�тат�Київради,�я�що�він�є�с�б’є�том

подання�прое�т��рішення�Київради;

3)�відповідальні�працівни�и�ви�онавчо"о�ор-

"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�я�що�с�б’є�том�подання�є�ви�о-

навчий�ор"ан�Київради�(Київсь�а�місь�а�дер-

жавна�адміністрація).

6.�Управління�ор"анізаційно"о�та�до��мен-

тально"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�не�пізніше�ніж�через�двадцять

п’ять�днів�з�дня�пленарно"о�засідання�Київра-

ди�передає�рішення�Київради,�оформлене�від-

повідно�до�вимо"�частин�др�"ої —�п’ятої�цієї

статті,�на�підпис�Київсь�ом��місь�ом��"олові.

Київсь�ий�місь�ий�"олова�підпис�є�оформ-

лене���відповідності�до�вимо"�цієї�статті�рішен-

ня�Київради�та�додат�и�до�ньо"о�не�пізніше�ніж

через�п’ять�днів�з�дня�йо"о�отримання.

7.�Після�пленарно"о�засідання�Київради��прав-

ління�ор"анізаційно"о�та�до��ментально"о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради

протя"ом�семи�робочих�днів�"от�є�прото�ол�та

стено"рам��пленарно"о�засідання�Київради,�я�і

підпис�є�"олов�ючий�на�пленарном��засідан-

ні�Київради.

8.�Після�підписання�рішення�Київради�Київ-

сь�им�місь�им�"оловою��правління�ор"анізацій-

но"о�та�до��ментально"о�забезпечення�діяль-

ності�Київсь�ої�місь�ої�ради�присвоює�номер.

9.�Ори"інали�рішень�Київради,�прото�оли

пленарних�засідань�та�стено"рами�пленарних

засідань�Київради,�дані�про�хід�"олос�вання�та

поіменна�реєстрація�деп�татів�Київради�(еле�-

тронна�система�для�"олос�вання),�прото�оли�за-

сідань�Президії�Київради�збері"аються�в��прав-

лінні�ор"анізаційно"о�та�до��ментально"о�за-

безпечення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради.

10.�Прото�ол�і�стено"рама�пленарно"о�засі-

дання�Київради�є�офіційними�до��ментами,�що

підтвердж�ють�процес�об"оворення�і�прийнят-

тя�рішення�Київрадою.�Ці�до��менти�надають-

ся�деп�татам�Київради,�фізичним�та�юридич-

ним�особам��правлінням�ор"анізаційно"о�та

до��ментально"о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�за�їх�письмовим�звернен-

ням.

11.�Прото�ол�та�стено"рама�пленарно"о�за-

сідання�Київради�розміщ�ються��правлінням

ор"анізаційно"о�та�до��ментально"о�забезпе-

чення�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�офі-

ційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

тя"ом�семи�робочих�днів�з�дня�пленарно"о�за-

сідання�Київради.

Управління�адміністративно-"осподарсь�о-

"о�забезпечення�се�ретаріат��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�на�наст�пний�день�після�пленарно"о

засідання�Київради�розміщ�є�на�офіційном�

веб-сайті�Київради�рез�льтати�поіменно"о�"о-

лос�вання�та�в�п’ятиденний�термін�передає

рез�льтати�поіменно"о�"олос�вання�в�паперо-

вом��ви"ляді�до��правління�ор"анізаційно"о�та

до��ментально"о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�для�дол�чення�до�прото-

�ол��пленарно"о�засідання�Київради.

12.�Засідання�Київради�прото�олюються

�правлінням�ор"анізаційно"о�та�до��менталь-

но"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.�У�прото�олі�фі�с�ються:

1)�дата,�час�проведення�пленарно"о�засідан-

ня�Київради,�тривалість�перерви;

2)�прізвище�та�ініціали�"олов�ючо"о�на�пле-

нарном��засіданні�Київради;

3)�прізвища�та�ініціали�відс�тніх�деп�татів

Київради�(я��додато��до�прото�ол�);

4)�прізвища�та�ініціали�запрошених�та�при-

с�тніх�на�пленарном��засіданні�Київради�осіб;

5)�питання�поряд���денно"о,�винесені�на�роз-

"ляд�(��ви"ляді�о�ремо"о�рішення),�а�та�ож��сі

подання,�питання�і�пропозиції�та�спосіб�їх�ви-

рішення;

6)�заяви,�щодо�я�их�прозв�чали�вимо"и�про

занесення�їх�до�прото�ол��(я��додат�и�до�про-

то�ол�);

7)�заходи�щодо�дисциплінарно"о�вплив��та

прізвища�тих,�до��о"о�вони�б�ли�вжиті;

8)�запити�та�запитання�деп�татів�Київради

та�відповіді�на�них�(я��додат�и�до�прото�ол�);

9)�повідомлення�(я��додат�и�до�прото�ол�);

10)�повні�рез�льтати�"олос�вання�з�прийня-

тих�рішень�Київради,�в�том��числі�рез�льтати

"олос�вань�з�процед�рних�рішень�та�поіменні

"олос�вання�(я��додат�и�до�прото�ол�);

11)�прото�ольні�дор�чення�(я��додат�и�до

прото�ол�).

13.�Пленарні�засідання�Київради�стено"ра-

ф�ються.�Ведення�стено"рами�та�розшифров-

���здійснює��правління�ор"анізаційно"о�та�до-

��ментально"о�забезпечення�діяльності�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради.�Стено"рама�повинна�пов-

ністю�і�точно�відображати�хід�об"оворень�та

містити�інформацію�про�день,�місце�і�час�про-

ведення�засідання,�порядо��денний�засідання,

прізвище�"олов�ючо"о�на�засіданні.

14.�Запис�пленарно"о�засідання�Київради

збері"ається�в��правлінні�ор"анізаційно"о�та

до��ментально"о�забезпечення�діяльності�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�на�стро��повноваження�Ки-

ївради.

15.�Кожен�ар��ш�стено"рами�підпис�є�із�за-

значенням�прізвища�і�дати�особа,�я�а�відпові-

дає�за�її�оформлення.

16.�Управління�ор"анізаційно"о�та�до��мен-

тально"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�веде�справ��засідання,�я�а�в�лю-

чає:

1)�прото�ол�пленарно"о�засідання�Київради;

2)�стено"рам��пленарно"о�засідання�Київра-

ди;

3)�рез�льтати�поіменних�"олос�вань;

4)��опії�прое�тів�до��ментів�з�додат�ами,�я�і

роз"лядалися�на�пленарном��засіданні�Київра-

ди;

5)�інші�матеріали,�я�і�поширено��правлінням

ор"анізаційно"о�та�до��ментально"о�забезпе-

чення�діяльності�Київради�се�ретаріат��Київ-

ради�серед�деп�татів���зв’яз���з�роз"лядом�пи-

тань�на�цьом��засіданні;
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6)�заяви,�запити,�звернення;

7)�прото�ольні�дор�чення.

17.�В��правлінні�ор"анізаційно"о�та�до��мен-

тально"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради�збері"аються�архівні�до��менти,�що

на"ромадилися�за�час�діяльності�Київсь�ої�місь-

�ої�ради.

Стр��т�рні�підрозділи�се�ретаріат��Київра-

ди�відповідно�до�номен�лат�ри�справ�Київра-

ди,�що�с�ладається�щорічно,�забезпеч�ють

я�існе�та�своєчасне�оформлення�до��ментів,

я�і�підля"ають�збері"анню,�та�в��інці��ожно"о

ро���здають�до��менти�за�здавальними�описа-

ми�до��правління�ор"анізаційно"о�та�до��мен-

тально"о�забезпечення�діяльності�Київсь�ої

місь�ої�ради.

Стаття�35.�Набрання�чинності�рішення-

ми�Київради

1.�Рішення�Київради���п’ятиденний�стро��з�мо-

мент��йо"о�прийняття�може�б�ти�з�пинене�Ки-

ївсь�им�місь�им�"оловою�і�внесене�на�повтор-

ний�роз"ляд�Київради�із�обґр�нт�ванням�за-

�важень.�Київрада�зобов’язана�на�чер"овом�

пленарном��засіданні�повторно�роз"лян�ти�рі-

шення.�Я�що�рішення�Київради���п’ятиденний

стро��з�момент��йо"о�прийняття�не�з�пинено

Київсь�им�місь�им�"оловою,�то�Київсь�ий�місь-

�ий�"олова�зобов’язаний�йо"о�підписати���

30-денний�термін�з�дня�йо"о�прийняття�Київ-

радою.

2.�Я�що�Київрада�відхилила�за�важення�Ки-

ївсь�о"о�місь�о"о�"олови�і�підтвердила�попе-

реднє�рішення�двома�третинами�"олосів�де-

п�татів�Київради�від�за"ально"о�с�лад��Київ-

ради,�воно�набирає�чинності.

3.�Рішення�Київради�нормативно-правово"о

хара�тер��набирають�чинності�з�дня�їх�офіцій-

но"о�оприлюднення,�я�що�Київрадою�не�вста-

новлено�більш�пізній�стро��введення�цих�рі-

шень���дію.�Рішення�Київради�не�нормативно-

правово"о�хара�тер��та�рішення�індивід�альної

дії�набирають�чинності�з�момент��їх�прийнят-

тя,��рім�випад�ів,�передбачених�частиною�пер-

шою�цієї�статті.�Рішення�Київради�норматив-

но-правово"о�хара�тер��оприлюднюються�не�піз-

ніше�тридцяти�днів�з�момент��їх�прийняття.

Офіційне�оприлюднення�всіх�рішень�Київради

нормативно-правово"о�хара�тер��здійснюєть-

ся�шляхом�оп�блі��вання���"азеті�Київради

«Хрещати�».�Обов’язо��щодо�офіційно"о�опри-

люднення�рішень�Київради�по�ладається�на

се�ретаріат�Київради.

4.�Контроль�за�офіційним�оприлюдненням

рішень�Київради�по�ладається�на�заст�пни�а�місь-

�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради.

5.�Усі�підписані�Київсь�им�місь�им�"оловою

рішення,�прийняті�на�чер"овом��пленарном�

засіданні�Київради,�в�десятиденний�стро��з

дня�підписання�се�ретаріат�Київради�надає�до

постійних��омісій�відповідно�до�їх�ф�н�ціональ-

но"о�спрям�вання.

6.�Деп�тат�Київради�може�замовити�та�от-

римати�завірен��печат�ою�се�ретаріат��Київра-

ди��опію�рішення�Київради�в��правлінні�ор"а-

нізаційно"о�та�до��ментально"о�забезпечення

діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�для�чо"о�на-

правляється�відповідне�звернення�на�ім’я�Ки-

ївсь�о"о�місь�о"о�"олови�або�заст�пни�а�місь-

�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради.

На�письмове�звернення�"ромадянина,�під-

приємства,��станови�чи�ор"анізації�на�ім’я�Ки-

ївсь�о"о�місь�о"о�"олови�або�заст�пни�а�місь-

�о"о�"олови —�се�ретаря�Київради�їм�надає-

ться��опія�рішення�Київради.

Стаття�36.�Роз�ляд�та�прийняття�рішень

Київради�про�бюджет�міста�Києва�та�про

про�рам��соціально-е�ономічно�о�розвит-

���міста�Києва,�звіт��про�ви�онання�бю-

джет��та�звіт��про�ви�онання�про�рами

соціально-е�ономічно�о�розвит��

1.�Порядо��роз"ляд��та�прийняття�рішень

Київради�про�бюджет�міста�Києва�та�про�про-

"рам��соціально-е�ономічно"о�розвит���міста

Києва,�звіт��про�їх�ви�онання�ре"ламент�єть-

ся�Констит�цією�У�раїни,�Бюджетним��оде�-

сом�У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�столицю

У�раїни —�місто-"ерой�Київ»,�«Про�місцеве�са-

мовряд�вання�в�У�раїні»,�про�Державний�бю-

джет�У�раїни�на�відповідний�рі�,�іншими�за�о-

нами,�я�і�ре"ламент�ють�бюджетні�правовід-

носини,�та�цим�Ре"ламентом.

2.�Ор"анізація�роз"ляд��прое�т��бюджет��та

прое�т��про"рами�соціально-е�ономічно"о�роз-

вит���по�ладається�на�постійн���омісію�Київра-

ди,�до�ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої�на-

лежать�питання�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно"о�розвит��.

3.�Київрада�може�дати�дор�чення�ви�онав-

чом��ор"ан��Київради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації)�під"от�вати�прое�т�рішен-

ня�про�основні�пріоритети�бюджет��міста�Ки-

єва�на�наст�пний�рі�.�У�разі�надання�та�о"о�до-

р�чення�відповідний�прое�т�рішення�подаєть-

ся�не�пізніше�першо"о�жовтня�ро��,�що�пере-

д�є�плановом�.

4.�У�десятиденний�стро��після�представлен-

ня�прое�т��рішення�про�основні�пріоритети�бю-

джет��міста�Києва�на�наст�пний�рі��деп�тати�Ки-

ївради�подають�свої�пропозиції�до�цьо"о�про-

е�т��рішення�до�постійної��омісії,�до�ф�н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належать�питання

бюджет��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,

я�а��за"альнює�їх�та�направляє�до�ви�онавчо-

"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

5.�При�розробці�прое�тів�рішень�про�бюджет

міста�Києва�на�наст�пний�рі��та�про"рам��со-

ціально-е�ономічно"о�розвит���міста�Києва�на

наст�пний�рі��ви�онавчий�ор"ан�Київради�(Ки-

ївсь�а�місь�а�державна�адміністрація)�врахо-

в�є�рішення�Київради�про�основні�пріоритети

бюджет��міста�Києва�на�наст�пний�рі����разі

йо"о�прийняття.

6.�Прое�ти�рішень�про�бюджет�міста�Києва

та�про�про"рам��соціально-е�ономічно"о�роз-

вит���міста�Києва�"от�ються�та�виносяться�на

роз"ляд�Київради�ви�онавчим�ор"аном�Київ-

ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмініс-

трацією).

7.�Після�подання�ви�онавчим�ор"аном�Київ-

ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмініс-

трацією)�прое�т��рішення�Київради�про�бю-

джет�міста�Києва�на�наст�пний�бюджетний�рі�

та�прое�т��рішення�про�про"рам��соціально-

е�ономічно"о�розвит���міста�Києва�представ-

ни��с�б’є�та�подання�прое�тів�рішень�пред-

ставляє�їх�на�пленарном��засіданні�Київради.

Голова�постійної��омісії�Київради,�до�ф�н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належать�питання

бюджет��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,

доповідає�про�відповідність�поданих�прое�тів

рішень�вимо"ам�за�онодавства�та�висново�

профільної�постійної��омісії�щодо�цих�прое�-

тів�рішень.

8.�Представни��ви�онавчо"о�ор"ан��Київра-

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

відповідає�на�запитання�деп�татів,�після�чо"о

проводиться�об"оворення�поданих�прое�тів.

9.�Прое�ти�рішень�Київради�про�бюджет�міс-

та�Києва�та�про�про"рам��соціально-е�ономіч-

но"о�розвит���міста�Києва�приймаються�до

роз"ляд�.

10.�Після�прийняття�Київрадою�до�роз"ляд�

цих�прое�тів�рішень,�вони�роз"лядаються�де-

п�татами,�постійними��омісіями�Київради,�де-

п�татсь�ими�фра�ціями,�"р�пами.�Деп�тати�Ки-

ївради,�постійні��омісії�Київради,�деп�татсь�і

фра�ції,�"р�пи�форм�ють�свої�пропозиції�до

прое�тів�рішень�про�бюджет�міста�Києва�та

про�про"рам��соціально-е�ономічно"о�розвит-

���міста�Києва,�в�том��числі�в�частині�витрат�на

фінанс�вання�про"рам�та�сфер�місь�о"о�"ос-

подарства,�роз"ляд�я�их�віднесено�до�їх��ом-

петенції,�та�передають�їх�протя"ом�десяти�днів

з�час��прийняття�йо"о�до�роз"ляд��до�постій-

ної��омісії�Київради,�до�ф�н�ціональної�спрямо-

ваності�я�ої�належать�питання�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно"о�розвит��.�Пропозиції�по-

даються���паперовом��та�еле�тронном��ви"ля-

ді.�Постійна��омісія�Київради,�до�ф�н�ціональ-

ної�спрямованості�я�ої�належать�питання�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,��за-

"альнює�та�передає�їх�на�опрацювання�с�б’є�-

т��подання.

11.�Пропозиції�про�збільшення�видат�ів�бю-

джет��міста�Києва�мають�визначати�джерела

по�риття�та�их�видат�ів;�пропозиції�про�змен-

шення�доходів�бюджет��міста�Києва�мають�ви-

значати�джерела��омпенсації�втрат�доходів�бю-

джет��міста�Києва�або�види�та�обся"и�видат�ів,

що�підля"ають�відповідном��с�ороченню.�Жод-

на�з�та�их�пропозицій�не�повинна�призводити

до�створення�дефіцит��бюджет��міста�Києва

та�зміни�обся"��міжбюджетних�трансфертів.�Я�-

що�одна�із�зазначених�вимо"�не�ви�он�ється,

відповідна�пропозиція�до�роз"ляд��постійною

�омісією�Київради,�до�ф�н�ціональної�спрямо-

ваності�я�ої�належать�питання�бюджет��та�со-

ціально-е�ономічно"о�розвит��,�не�приймаєть-

ся.

12.�Постійна��омісія�Київради,�до�ф�н�ціо-

нальної�спрямованості�я�ої�належать�питання�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,�піс-

ля�опрацювання�ви�онавчим�ор"аном�Київради

(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)

наданих�пропозицій�протя"ом�десяти�днів�про-

водить�спільні�засідання�з�постійними��омісі-

ями�Київради,�деп�татсь�ими�фра�ціями,�"р�-

пами,�на�я�их�роз"лядає�подані�в��становле-

ном��поряд���пропозиції�до�прое�тів�рішень

про�бюджет�та�про"рам��соціально-е�ономіч-

но"о�розвит���і�приймає�по�них�відповідні�вис-

нов�и,�я�і�направляються�с�б’є�т��подання�цих

прое�тів�рішень.

13.�Доопрацьований�прое�т�рішення�Київра-

ди�про�бюджет�міста�Києва�повинен�містити

те�стові�статті�та�по�азни�и,��точнені�відповід-

но�до�виснов�ів�постійної��омісії�Київради,�до

ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої�належать

питання�бюджет��та�соціально-е�ономічно"о

розвит��,�а�саме:

1)�за"альн��с�м��доходів�і�видат�ів�бюджет�

міста�Києва�(з�розподілом�на�за"альний�та�спе-

ціальний�фонди),�в�лючаючи�міжбюджетні�транс-

ферти,�а�та�ож�розподіл�видат�ів�на�поточні�і��а-

пітальні;

2)�"раничний�обся"�річно"о�дефіцит��(профі-

цит�)�бюджет��міста�Києва�в�наст�пном��бюджет-

ном��періоді�і�бор"��бюджет��міста�Києва�на

�інець�наст�пно"о�бюджетно"о�період�;�повно-

важення�щодо�надання�"арантій�бюджет��міс-

та�Києва;

3)�бюджетні�призначення�"оловним�розпо-

рядни�ам��оштів�бюджет��міста�Києва�за�бю-

джетною��ласифі�ацією;

4)�доходи�бюджет��міста�Києва�за�бюджет-

ною��ласифі�ацією;

5)�бюджетні�призначення�міжбюджетних�транс-

фертів�бюджет��міста�Києва;

6)�додат�ові�положення,�що�ре"ламент�ють

процес�ви�онання�бюджет��міста�Києва.

14.�Доопрацьовані�прое�ти�рішень�Київради

про�бюджет�міста�Києва�та�про�про"рам��соці-

ально-е�ономічно"о�розвит���міста�Києва�вино-

сяться�на�пленарне�засідання�Київради,�де�за-

сл�хов�ється�доповідь�"олови�постійної��омісії

Київради,�до�ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої

належать�питання�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно"о�розвит��,�а�та�ож�доповіді��повнова-

жено"о�представни�а�ви�онавчо"о�ор"ан��Ки-

ївради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції).�Після�об"оворення�доповідей�приймають-

ся�рішення�щодо�взяття�відповідних�прое�тів

рішень�Київрадою�за�основ�.�Із�спірних�питань

та�питань,�я�і�не�враховані�при�доопрацюван-

ні�зазначених�прое�тів�рішень,�але�містяться��

пропозиціях�деп�татів,�постійних��омісій�Київ-

ради�та�деп�татсь�их�фра�цій,�"р�п,�і�на�я�их�во-

ни�наполя"ають,�відб�вається�о�реме�"олос�-

вання,�при�цьом��засл�хов�ються�д�м�и�"оло-

ви�постійної��омісії�Київради,�до�ф�н�ціональ-

ної�спрямованості�я�ої�належать�питання�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,�деп�та-

тів�Київради�та�представни�ів�с�б’є�та�подан-

ня�прое�тів�рішень.�Після�цьо"о�подані�прое�-

ти�рішень�мож�ть�б�ти�прийняті�в�цілом�.

15.�Бюджет�міста�Києва�затвердж�ється�рі-

шенням�Київради�не�пізніше�ніж���двотижне-

вий�стро��після�офіційно"о�оп�блі��вання�за-

�он��про�Державний�бюджет�У�раїни�на�відпо-

відний�рі�.

16.�В�о�ремих�випад�ах�за�рішенням�Київра-

ди�процед�ра�прийняття�бюджет��міста�Києва

та�про"рами�соціально-е�ономічно"о�розвит��

міста�Києва�може�б�ти�змінена,�але�в�межах,�ви-

значених�за�онодавством.

17.�Я�що�до�почат���ново"о�бюджетно"о�пе-

ріод��не�прийнято�рішення�про�бюджет�міста�Ки-

єва,�ви�онавчий�ор"ан�Київради�(Київсь�а�місь-

�а�державна�адміністрація)�та�районні�в�місті

Києві�державні�адміністрації�мають�право�здій-

снювати�видат�и�з�бюджет��міста�Києва�з"ід-

но�з�вимо"ами�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни.

18.�Прое�ти�рішень�щодо�внесення�змін�до

бюджет��міста�Києва�та�про"рами�соціально-е�о-

номічно"о�розвит���міста�Києва�"от�ються�та

подаються�до�Київсь�ої�місь�ої�ради���відпо-

відності�до�статті�21�цьо"о�Ре"ламент�.

19.�Річні�звіти�про�ви�онання�бюджет��міста

Києва�та�про"рами�соціально-е�ономічно"о�роз-

вит���міста�Києва�подаються�ви�онавчим�ор-

"аном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією)���двомісячний�стро��після

завершення�відповідно"о�бюджетно"о�період�.

До�звітів�додаються�аналітичні�матеріали���ви-

"ляді�порівняльних�таблиць.�Форми�порівняль-

них�таблиць�затвердж�ються�постійною��омі-

сією,�до�ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої�на-

лежать�питання�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но"о�розвит��.

20.�Перевір�а�річних�звітів�здійснюється�по-

стійною��омісією�Київради,�до�ф�н�ціональної

спрямованості�я�ої�належать�питання�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно"о�розвит��,���ви-

значеній�нею�формі�(проведення�а�диторсь�их

перевіро�,�звернення�до��онтрольно-ревізій-

но"о��правління�про�проведення�перевіро��то-

що),�після�чо"о�Київрада�на�пленарном��засідан-

ні�затвердж�є�звіт�про�ви�онання�бюджет��міс-

та�Києва�та�звіт�про�ви�онання�про"рами�соці-

ально-е�ономічно"о�розвит���міста�Києва�або

приймає�інше�рішення�з�цьо"о�привод�.

Звіт�про�ви�онання�бюджет��міста�Києва�та

звіт�про�ви�онання�про"рами�соціально-е�оно-

мічно"о�розвит���міста�Києва�п�блі��ється�на

офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�(www.

kmr.�gov.�ua).

21.�Інформація�про�хід�ви�онання�бюджет�

міста�Києва�за��вартал,�півріччя�та�9�місяців�по-

дається�до�Київради�ви�онавчим�ор"аном�Ки-

ївради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адмі-

ністрацією)�протя"ом�соро�а�п’яти�днів�після

за�інчення�звітно"о�період�.�Отримана�інфор-

мація�роз"лядається�на�засіданні�постійної��о-

місії,�до�ф�н�ціональної�спрямованості�я�ої

належать�питання�бюджет��та�соціально-е�о-

номічно"о�розвит��,�надається�всім�деп�та-

там�для�ознайомлення�та�п�блі��ється�на�офі-

ційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради

(www.kmr.gov.ua).

Стаття�37.�Роз�ляд�і�прийняття�Київрадою

ре��ляторних�а�тів

1.�Порядо��роз"ляд��і�прийняття�Київрадою

ре"�ляторних�а�тів�ре"ламент�ється�за�оном

У�раїни�«Про�засади�державної�ре"�ляторної

політи�и���сфері�"осподарсь�ої�діяльності»�та�цим

Ре"ламентом.�Відповідно�до�цієї�статті�Київра-

дою�роз"лядаються�і�приймаються�ре"�лятор-

ні�а�ти,�о�ремі�положення�я�их�спрямовані�на

правове�ре"�лювання�"осподарсь�их�відносин,

а�та�ож�адміністративних�відносин�між�Київра-

дою,�ви�онавчим�ор"аном�Київради�(Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією)�та�с�б’є�-

тами�"осподарювання.

2.�Київрада�"от�є�та�затвердж�є�план�діяль-

ності�з�під"отов�и�прое�тів�ре"�ляторних�а�тів

на�наст�пний��алендарний�рі��не�пізніше�15 "р�д-

ня�поточно"о�ро��.

3.�Затверджений�план�діяльності�Київради�з

під"отов�и�прое�тів�ре"�ляторних�а�тів,�а�та-

�ож�зміни�до�ньо"о�оприлюднюються���"азеті

Київради�«Хрещати�»�та�на�офіційном��веб-сай-

ті�Київсь�ої�місь�ої�влади�(www.kievcity.gov.ua)

не�пізніш�я����десятиденний�стро��після�їх�за-

твердження.

4.�С�б’є�т�подання�прое�т��ре"�ляторно"о

а�та���формі�прое�т��рішення�Київради,�перед

поданням�йо"о�на�роз"ляд�Київради,���встанов-

лені�За�оном�У�раїни�«Про�засади�державної

ре"�ляторної�політи�и���сфері�"осподарсь�ої

діяльності»�стро�и�(не�менше�ніж�один�місяць

та�більшим�ніж�три�місяці�з�дня�оприлюднення

прое�т��ре"�ляторно"о�а�та�та�відповідно"о

аналіз��ре"�ляторно"о�вплив�),�розміщ�є�на

офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�влади

(www.kievcity.gov.ua)�відповідний�прое�т�рішен-

ня,�пояснювальн��запис���до�ньо"о,�аналіз�ре-

"�ляторно"о�вплив��та�повідомлення�про�опри-

люднення�з�метою�одержання�за�важень�і�про-

позицій.

5.�Кожен�прое�т�ре"�ляторно"о�а�та,�внесе-

ний�на�роз"ляд�Київради,�направляється�по-

стійній��омісії�Київради,�до�ф�н�ціональної�спря-

мованості�я�ої�належить�питання�реалізації�дер-

жавної�ре"�ляторної�політи�и�(далі —�відповідаль-

на�постійна��омісія),�для�надання�е�спертно"о

виснов���про�відповідність�прое�т��ре"�лятор-

но"о�а�та�положенням�За�он��У�раїни�«Про�за-



сади�державної�ре"�ляторної�політи�и���сфе-

рі�"осподарсь�ої�діяльності»,�зо�рема�принци-

пам�державної�ре"�ляторної�політи�и�і�вимо-

"ам�щодо�під"отов�и�аналіз��ре"�ляторно"о

вплив�,�я�ий�разом�з�прое�том�рішення�та�під-

писаним�аналізом�ре"�ляторно"о�вплив��на-

правляється�відповідальною�постійною��омі-

сією�до��повноважено"о�ор"ан��щодо�здійс-

нення�державної�ре"�ляторної�політи�и�для�під-

"отов�и�пропозицій�щодо��дос�оналення�про-

е�т��відповідно�до�принципів�державної�ре"�-

ляторної�політи�и.

6.�Виснов�и�відповідальної�постійної��омісії�та

пропозиції��повноважено"о�ор"ан��щодо�здійс-

нення�державної�ре"�ляторної�політи�и�пере-

даються�до�профільної�постійної��омісії�Київ-

ради,�за�винят�ом�випад�ів,��оли�відповідаль-

на�постійна��омісія�є�профільною��омісією.

7.�На�роз"ляд�пленарно"о�засідання�Київра-

ди�не�вносяться�прое�ти�ре"�ляторних�а�тів,

я�і�не�б�ли�в�лючені�до�План��діяльності�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�під"отов�и�прое�-

тів�ре"�ляторних�а�тів�на�поточний�рі�,�не�прой-

шли�ре"�ляторної�процед�ри,�визначеної�За-

�оном�У�раїни�«Про�засади�державної�ре"�ля-

торної�політи�и���сфері�"осподарсь�ої�діяль-

ності»,�не�б�ли�роз"лян�ті�відповідальною�по-

стійною��омісією�Київради.

8.�У�разі�внесення�на�роз"ляд�Київради�про-

е�т��ре"�ляторно"о�а�та�без�аналіз��ре"�ля-

торно"о�вплив��відповідальна�постійна��омісія

Київради�може�ініціювати�питання�про�направ-

лення�прое�т��ре"�ляторно"о�а�та�на�доопра-

цювання�с�б’є�т��йо"о�подання.

9.�Надання�відповідальною�постійною��омі-

сією�Київради�не"ативно"о�е�спертно"о�вис-

нов���не�позбавляє�с�б’є�та�подання�прое�т�

ре"�ляторно"о�а�та�можливості�винесення�про-

е�т��на�роз"ляд�пленарно"о�засідання�Київра-

ди�разом�з�доданим�до�ньо"о�не"ативним�е�с-

пертним�виснов�ом.

10.�При�представленні�на�пленарном��засі-

данні�Київради�прое�т��ре"�ляторно"о�а�та�"о-

лова�відповідальної�постійної��омісії�доповідає

е�спертний�висново��цієї�постійної��омісії�про

відповідність�прое�т��ре"�ляторно"о�а�та�ви-

мо"ам�За�он��У�раїни�«Про�засади�державної

ре"�ляторної�політи�и���сфері�"осподарсь�ої

діяльності».

11.�За�важення�і�пропозиції�щодо�оприлюд-

нено"о�прое�т��ре"�ляторно"о�а�та,�внесено-

"о�на�роз"ляд�Київради,�та�щодо�відповідно"о

аналіз��ре"�ляторно"о�вплив��надаються�фі-

зичними�та�юридичними�особами�розробни-

�ові�цьо"о�прое�т��рішення�та�профільній�по-

стійній��омісії�Київради.

12.�Ре"�ляторний�а�т�не�може�б�ти�прийня-

тий�Київрадою,�я�що�він�не�б�в�в�лючений�до

План��діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

тань�під"отов�и�прое�тів�ре"�ляторних�а�тів�на

поточний�рі�,�відс�тній�аналіз�ре"�ляторно"о

вплив��та�я�що�прое�т�ре"�ляторно"о�а�та�не

б�в�оприлюднений.�У�разі�виявлення�б�дь-я�ої

з�цих�обставин���прийнятом��рішенні�Київсь�ий

місь�ий�"олова�вживає�заходів�до��с�нення�цих

пор�шень�відповідно�до�вимо"�За�он��У�раїни

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

13.�Ре"�ляторний�а�т,�прийнятий�Київрадою,

офіційно�оприлюднюється���"азеті�Київради

«Хрещати�»�та�на�офіційном��веб-сайті�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(www.kmr.gov.ua)�не�пізні-

ше�ніж���десятиденний�стро��після�йо"о�під-

писання�Київсь�им�місь�им�"оловою.

14.�Ви�онання�заходів�щодо�відстеження�ре-

з�льтативності�ре"�ляторних�а�тів,�прийнятих

Київрадою,�забезпеч�ється�ви�онавчим�ор"а-

ном�Київради�(Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією).�Звіт�про�відстеження�рез�ль-

тативності�ре"�ляторних�а�тів�оприлюднюєть-

ся���"азеті�Київради�«Хрещати�»�та�на�офіцій-

ном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�влади�(www.�kiev-

city.gov.ua)�не�пізніше�ніж���десятиденний�стро�

з�дня�підписання�звіт�.

15.�Не�пізніше�наст�пно"о�робочо"о�дня�з

дня�оприлюднення�звіт��про�відстеження�рез�ль-

тативності�ре"�ляторно"о�а�та�звіт�подається

ви�онавчим�ор"аном�Київради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією)�до�профіль-

ної�постійної��омісії�Київради.

16.�Рішення�про�необхідність�пере"ляд��ре-

"�ляторно"о�а�та�на�підставі�аналіз��звіт��про

відстеження�йо"о�рез�льтативності�приймає

відповідальна�постійна��омісія�Київради�або

розробни��прое�т��ре"�ляторно"о�а�та.

17.�Київрада�засл�хов�є�щорічний�звіт�ви�о-

навчо"о�ор"ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�про�здійснення�держав-

ної�ре"�ляторної�політи�и.

Заступник міського голови — 
секретар Київської міської ради 

О. Резніков

Про розробку регламенту та положення 
про проведення громадських слухань 

на території міста Києва
Рішення Київської міської ради № 375/375 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805 (із зміна&
ми та доповненнями), розпорядження голови Київської міської державної адміністрації «Про проведення у
місті Києві загальноміських громадських слухань» від 03 липня 2006 року № 995 та зважаючи на постанову
Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 травня 2012 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Дор�чити�ви�онавчом��ор"ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адмі-

ністрації)�розробити�і�по"одити�в��становле-

ном��поряд���до�01�люто"о�2015�ро��,�широ-

�о�об"оворити�з�"ромадсь�істю�та�винести�на

пленарне�засідання�Київсь�ої�місь�ої�ради�про-

е�т�рішення�щодо�ре"ламент��та�положення

про�проведення�"ромадсь�их�сл�хань�на�тери-

торії�міста�Києва.

2.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в�"а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�»

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�місцево"о�самовряд�вання,�ре"іональних

та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн���омісію�Ки-

ївради�з�питань�ре"ламент��та�деп�татсь�ої

ети�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про повторне звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо невідкладного внесення змін до Бюджетного кодексу
України (стосовно зарахування до доходів бюджету міста Києва

податку на доходи фізичних осіб)
Рішення Київської міської ради № 354/354 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто&герой Київ», Бюджетного кодексу України, у зв’язку із необхідністю збільшення доходу бю&
джету міста Києва та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової частин бюджету міста Києва, з метою
забезпечення виконання соціальних програм у місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�повторне�звернення�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�що-

до�невід�ладно"о�внесення�змін�до�Бюджет-

но"о��оде�с��У�раїни�(стосовно�зарах�вання

до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат���на

доходи�фізичних�осіб)�з"ідно�з�додат�ом�1.

2.�Направити�повторне�звернення�Київсь�ої

місь�ої�ради�до�Верховної�Ради�У�раїни�щодо

невід�ладно"о�внесення�змін�до�Бюджетно"о

�оде�с��У�раїни�(стосовно�зарах�вання�до�до-

ходів�бюджет��міста�Києва�подат���на�доходи

фізичних�осіб)�з"ідно�з�додат�ом�2.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення�в�"а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�цьо"о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�бюджет��та�соціально-е�ономічно"о�роз-

вит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2014�№ 354/354

Повторне звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України щодо невідкладного внесення змін 

до Бюджетного кодексу України 
(стосовно зарахування до доходів бюджету міста Києва податку 

на доходи фізичних осіб)

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�інших�за�о-

нодавчих�а�тів�У�раїни»�№ 2856-VI�від�23�"р�дня�2010�ро���передбачається�відрах�вання�50�від-

сот�ів�подат���на�доходи�фізичних�осіб,�сплачених�на�території�міста�Києва,�до�Державно"о�бю-

джет��У�раїни.

У�Верховній�Раді�У�раїни�реєстр�валися�за�онопрое�ти�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно-

"о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�вання�подат���на�доходи�фізичних�осіб�до�доход��бюджет�

міста�Києва)»�(№ 1090�від�13.12.2012),�«Про�внесення�змін�до�статті�65�Бюджетно"о��оде�с�

У�раїни�(щодо�доходів�бюджет��міста�Києва)»�(№ 1090-1�від�19.12.2012)�та�«Про�внесення

змін�до�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�вання�до�доходів�бюджет��міста�Києва�по-

дат���на�доходи�фізичних�осіб)»�(№ 1090-2�від�25.12.2012),�я�і�не�б�ли�підтримані�з�о"ляд�

на�позицію�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�цьо"о�питання.�В�азаними�за�онопрое�тами�перед-

бачалося�с�ас�вати�вил�чення�подат���на�доходи�фізичних�осіб,�що�сплач�ється�(перерахо-

в�ється)�на�території�міста�Києва,�до�доходів�за"ально"о�фонд��Державно"о�бюджет��У�ра-

їни.

В��мовах�2014�ро���с�ма�вил�чення�в�та�ий�спосіб�з�бюджет��міста�Києва�становить�8�млрд.

"рн.,�що�зв�ж�є�можливості�територіальної�"ромади�в�питаннях�місцево"о�самовряд�вання,�"а-

рантовані�Констит�цією�У�раїни.�Нинішній�стан�справ�має�наслід�ом�"остр��потреб��в��оштах

на��тримання�соціально-��льт�рної�сфери,�в�том��числі�й�на�ви�онання�містом�Києвом�ф�н�цій

столиці�У�раїни,�реалізацію�ефе�тивної�політи�и�соціально"о�захист��населення�та���видат�ах

на�поліпшення�та�розвито��інфрастр��т�ри�міста,�що�впливає�на�я�ість�життя�меш�анців�та�"ос-

тей�столиці.

За�оном�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-"ерой�Київ»�прямо�передбачено�існ�вання

трансфертів�до�бюджет��міста�з�Державно"о�бюджет��У�раїни�на�ви�онання�столичних�ф�н�цій,

що�доцільно��поряд��вати�нормами�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�"либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва�всі

зароблені�територіальною�"ромадою��ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��політи���пом’я�-

шити�наслід�и�підвищення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл�"и,�проїзд���"ромадсь�ом��транспор-

ті,�прод��ти�харч�вання�тощо.

Київсь�а�місь�а�рада,�схваливши�рішення�від�03.07.2014�№ 20/20,�вже�зверталась�із�пор�ше-

но"о�питання�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�проте�зміни�до�за�онодавства�та��і�не�б�ли�внесе-

ні.

Врахов�ючи�вищев�азане,�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�до�Кабінет��Міністрів�У�раїни�я�

с�б’є�та�за�онодавчої�ініціативи�з�вимо"ою�невід�ладно"о�внесення�на�роз"ляд�Верховної�Ра-

ди�У�раїни�прое�т��За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни»�стосов-

но�зарах�вання�до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат���на�доходи�фізичних�осіб���повном��об-

сязі.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков

Додато��2
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2014�№ 354/354

Повторне звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо невідкладного внесення змін 

до Бюджетного кодексу України (стосовно зарахування до доходів 
бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб)

За�оном�У�раїни�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни�та�дея�их�інших�за�о-

нодавчих�а�тів�У�раїни»�№ 2856-VI�від�23�"р�дня�2010�ро���передбачається�відрах�вання�50�від-

сот�ів�подат���на�доходи�фізичних�осіб,�сплачених�на�території�міста�Києва,�до�Державно"о�бю-

джет��У�раїни.

У�Верховній�Раді�У�раїни�реєстр�валися�за�онопрое�ти�«Про�внесення�змін�до�Бюджетно"о

�оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�вання�подат���на�доходи�фізичних�осіб�до�доход��бюджет��міста

Києва)»�(№ 1090�від�13.12.2012),�«Про�внесення�змін�до�статті�65�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни

(щодо�доходів�бюджет��міста�Києва)»�(№ 1090-1�від�19.12.2012)�та�«Про�внесення�змін�до�Бю-

джетно"о��оде�с��У�раїни�(щодо�зарах�вання�до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат���на�до-

ходи�фізичних�осіб)»�(№ 1090-2�від�25.12.2012),�я�і�не�б�ли�підтримані�з�о"ляд��на�позицію�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�з�цьо"о�питання.�В�азаними�за�онопрое�тами�передбачалося�с�ас�ва-

ти�вил�чення�подат���на�доходи�фізичних�осіб,�що�сплач�ється�(перерахов�ється)�на�території

міста�Києва,�до�доходів�за"ально"о�фонд��Державно"о�бюджет��У�раїни.

В��мовах�2014�ро���с�ма�вил�чення�в�та�ий�спосіб�з�бюджет��міста�Києва�становить�8�млрд.

"рн.,�що�зв�ж�є�можливості�територіальної�"ромади�в�питаннях�місцево"о�самовряд�вання,�"а-

рантовані�Констит�цією�У�раїни.�Нинішній�стан�справ�має�наслід�ом�"остр��потреб��в��оштах

на��тримання�соціально-��льт�рної�сфери,�в�том��числі�й�на�ви�онання�містом�Києвом�ф�н�цій

столиці�У�раїни,�реалізацію�ефе�тивної�політи�и�соціально"о�захист��населення�та���видат�ах

на�поліпшення�та�розвито��інфрастр��т�ри�міста,�що�впливає�на�я�ість�життя�меш�анців�та�"ос-

тей�столиці.

За�оном�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-"ерой�Київ»�прямо�передбачено�існ�вання

трансфертів�до�бюджет��міста�з�Державно"о�бюджет��У�раїни�на�ви�онання�столичних�ф�н�цій,

що�доцільно��поряд��вати�нормами�Бюджетно"о��оде�с��У�раїни.

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради��либо�о�впевнені,�що,�лише�маючи���бюджеті�міста�Києва

всі�зароблені�територіальною��ромадою��ошти,�можна�через�соціально�орієнтован��політи��

пом’я�шити�наслід�и�підвищення�цін�на�житлово-�ом�нальні�посл��и,�проїзд����ромадсь�ом��транс-

порті,�прод��ти�харч�вання�тощо.

Київсь�а�місь�а�рада,�схваливши�рішення�від�03.07.2014�№ 20/20,�вже�зверталась�із�пор�-

шено�о�питання�до�Верховної�ради�У�раїни,�проте�зміни�до�за�онодавства�та��і�не�б�ли�внесе-

ні.

Врахов�ючи�вищев�азане,�Київсь�а�місь�а�рада�повторно�звертається�до�Верховної�Ради

У�раїни�з�пропозицією�невід�ладних�змін�до�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни�стосовно�зарах�ван-

ня�до�доходів�бюджет��міста�Києва�подат���на�доходи�фізичних�осіб���повном��обсязі.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков

Про звернення Київської міської ради 
до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України
Рішення Київської міської ради № 356/356 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до статей 43, 46, 53, 64 Конституції України, статті 25 Закону України «Про місцеве самовряду%
вання в Україні», статті 4 Закону України «Про освіту», з метою недопущення звуження трудових та соціаль%
но%економічних прав науково%педагогічних працівників та інших працівників навчальних закладів та уста%
нов освіти, враховуючи звернення Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки Укра%
їни від 11.11.2014 № 02/441, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Направити�Президент��У�раїни,�Верховній

Раді�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни�звер-

нення�Київсь�ої�місь�ої�ради�щодо�недоп�щен-

ня�за�онодавчо�о�зв�ження�прав�освітян�з�ід-

но�з�додат�ом.

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійс-

нити�ор�анізаційні�заходи�щодо�ви�онання�п�н�-

т��1�цьо�о�рішення.

3.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

по�ласти�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�-

ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Резні�ова�О.�Ю.

Київський міський голова
В. Кличко

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

від�13.11.2014�№ 356/356

Звернення
Київської міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо недопущення законодавчого звуження прав освітян

Київсь�а�місь�а�рада�висловлює�ст�рбованість�антисоціальними�ініціативами,�запропонова-

ними���прое�ті�За�он��У�раїни�«Про��дос�оналення�норм�за�онів�з�метою�забезпечення�фінан-

сово-е�ономічної�стабілізації�в�У�раїні».�Більшість�норм�за�онопрое�т��вс�переч�статті�22�Кон-

стит�ції�У�раїни�зв�ж�є,�порівняно�з�чинним�за�онодавством,�зміст�та�обся��прав�працівни�ів,

пенсіонерів,�ст�дентсь�ої�молоді,�малозахищених��ате�орій�населення.

Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�поділяють�занепо�оєння�освітянсь�ої��ромади�столиці�та��а-

те�орично�не�сприймають�пропозиції,�ви�ладені���за�онопрое�ті�«Про��дос�оналення�норм�за-

�онів�з�метою�забезпечення�фінансово-е�ономічної�стабілізації�в�У�раїні»�щодо:

— збільшення�норми�навчально�о�навантаження�вчителів�з�18�до�20—22��один�на�став��,�ви-

хователів�дош�ільних�навчальних�за�ладів�з�30�до�36��один�на�став��;

— внесення�змін�до�нещодавно�прийнято�о�Верховною�Радою�У�раїни�За�он��У�раїни�«Про

вищ��освіт�»,�я�і�спрямовані�на�по�іршення��мов�праці�на��ово-педа�о�ічних�працівни�ів,�ма-

теріально�о�та�стипендіально�о�забезпечення�ст�дентів;

— ре��лювання�Кабінетом�Міністрів�У�раїни�виплати�надбаво��за�висл����ро�ів,�допомо�и�на

оздоровлення,�щорічної��рошової�вина�ороди�за�с�млінн��працю,�зраз�ове�ви�онання�посадо-

вих�обов’яз�ів,�доплат�за��ласне��ерівництво,�перевір���зошитів,�завід�вання��абінетами;

— по�іршення�пенсійно�о�забезпечення�педа�о�ічних�працівни�ів�шляхом�підвищення�стра-

хово�о�стаж�,�зниження�розмір��пенсій,�збільшення�стаж��для�призначення�пенсій�за�висл���

ро�ів;

— с�ас�вання�норми�про�відрах�вання��оштів�на�оздоровлення�та�на�охорон��праці;

— зв�ження�соціально-е�ономічних�прав�та��арантій�працівни�ів�освіти.

Попри�підтрим���місь�ою�владою�освітян���ви�ляді�20�%�м�ніципальної�надбав�и�за�с�лад-

ність�та�напр�женість���роботі,�я�а�є�своєрідною�«соціальною�под�ш�ою»,�впровадження�за�о-

нопрое�т��призведе�до�з�божіння�працівни�ів��ал�зі,�падіння�авторитет��і�престижності�педа-

�о�ічної�праці.

Зазначені�заходи�не�сприяють�дотриманню�принципів�соціальної�справедливості,�с�пере-

чать�положенням�У�оди�про�асоціацію�між�У�раїною,�з�однієї�сторони,�та�Європейсь�им�со-

юзом,�Європейсь�им�співтовариством�з�атомної�енер�ії�та�їхніми�державами-членами,�з�іншої

сторони,�я�ими�передбачено�пост�пове�наближення�нашої��раїни�до�стандартів�ЄС���сфері

зайнятості,�соціальної�політи�и,�я�найповніше�врах�вання�соціальних�та�е�ономічних�інтересів

населення.

Під�час�під�отов�и�за�онопрое�тів�не�дотримано�вимо��За�он��У�раїни�«Про�соціальний�діа-

ло��в�У�раїні»,�метою�я�о�о�є�напрацювання�разом�із�соціальними�партнерами�державної�со-

ціальної�і�е�ономічної�політи�и,�ре��лювання�тр�дових,�соціальних,�е�ономічних�відносин,�за-

безпечення�підвищення�рівня�та�я�ості�життя��ромадян,�соціальної�стабільності�в�с�спільстві.

Прийняття�за�онопрое�т��«Про��дос�оналення�норм�за�онів�з�метою�забезпечення�фінансо-

во-е�ономічної�стабілізації�в�У�раїні»���запропонованій�реда�ції�призведе�до�непоправних�на-

слід�ів —�р�йн�вання�освітньої��ал�зі,�пор�шення�тр�дових�прав�працівни�ів�навчальних�за�ла-

дів,�інтенсифі�ації�їхньої�праці,�по�іршення��мов�для�здоб�ття�я�існої�освіти,�за�риття�навчаль-

них�за�ладів.

У�цей�с�ладний�час�в�рай�важливим�є�пріоритетне�визнання�ролі�освіти���розб�дові���раїн-

сь�ої�державності,�зосередження�стало�о�розвит���й��он��рентоспроможності�держави.

Разом�із�тим,���зв’яз���з�недос�оналою�ор�анізацією�системи��правління�фінансовими�пото-

�ами,�сьо�одні�столиця��атастрофічно�потреб�є��оштів�для�вирішення�ба�атьох�на�альних�проб-

лем:�відновлення�інфрастр��т�ри�міста,�зал�чення�інвестицій,�запровадження�енер�озбері�а-

ючих�техноло�ій�та,�перш�з�все,�вре��лювання�соціальних�питань,�зо�рема�в�освітній��ал�зі.

Дра�онівсь�і�вил�чення�з�бюджет��Києва�не��з�одж�ються�з�положеннями�«Страте�ії�реформ —

2020»�стосовно�децентралізації�влади.

Врахов�ючи�вищенаведене,�за�ли�аємо�Вас�не�доп�стити�прийняття�за�он��«Про��дос�она-

лення�норм�за�онів�з�метою�забезпечення�фінансово-е�ономічної�стабілізації�в�У�раїні».

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков
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1.�Передати�в�оренд��без�проведення��он-

��рс��цілісний�майновий��омпле�с�«Кінотеатр

«Жовтень»�(�олишньо�о�цілісно�о�майново�о

�омпле�с��ДКП�«Кінотеатр�«Жовтень»)�з�ідно�з

додат�ом.�Звільнити�орендаря�від�сплати�оренд-

ної�плати�на�період�проведення�ремонтно-від-

новлювальних�робіт�цілісно�о�майново�о��ом-

пле�с��«Кінотеатр�«Жовтень».�Нарах�вання�та

сплата�за�оренд��здійснюється�з�дати�віднов-

лення�роботи��інотеатр�.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�м.

Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

��ласти�в��становленом��поряд���до�овір�орен-

ди�цілісно�о�майново�о��омпле�с��«Кінотеатр

«Жовтень»�(�олишньо�о�цілісно�о�майново�о

�омпле�с��ДКП�«Кінотеатр�«Жовтень»)�з�ідно�з

п�н�том�1�цьо�о�рішення,�в�я�ом��передбачи-

ти��мови�щодо�заборони�на�змін��стилістич-

но�о�рішення�архіте�т�ри�фасад��та�зовнішніх

�еометричних�параметрів�б�дівлі�в�цілом�,�а

та�ож�щодо�збереження�ф�н�ціонально�о�при-

значення�б�дівлі��інотеатр�.

3.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)

визначити�в��становленом��поряд���замовни-

�ом�ви�онання�робіт,�необхідних�для�віднов-

лення�б�дівлі�цілісно�о�майново�о��омпле�с�

«Кінотеатр�«Жовтень»,��ом�нальне�підприєм-

ство,�підпоряд�оване�Департамент��б�дівниц-

тва�та�житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації).

4.�Дор�чити�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�зарах�вати�до��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�вар-

тість�ремонтно-відновлювальних�робіт�цілісно-

�о�майново�о��омпле�с��«Кінотеатр�«Жовтень»

в��становленом��поряд��.

5.�Встановити,�що�цілісний�майновий��ом-

пле�с�«Кінотеатр�«Жовтень»�не�підля�ає�при-

ватизації.

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

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

ради�з�питань�власності,�постійн���омісію�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�ар-

хіте�т�ри�та�земле�орист�вання�та�постійн���о-

місію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань���льт�ри

та�т�ризм�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу в оренду без проведення конкурсу цілісного
майнового комплексу «Кінотеатр «Жовтень» (колишнього

цілісного майнового комплексу ДКП «Кінотеатр «Жовтень») 
та відновлення його діяльності

Рішення Київської міської ради № 357/357 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статей 760—763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 7, 8 та 9 Закону України «Про оренду державного та комуналь%
ного майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 34/6250, з метою забезпечення ефективного використан%
ня нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи прото%
коли засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 29 липня 2014 року № 5 та від 25
вересня 2014 року № 9, а також резолюцію зборів депутатів Київської міської ради від 31 жовтня 2014 року
щодо термінових заходів з приводу поновлення діяльності кінотеатру «Жовтень», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

від�13.11.2014�№ 357/357

Цілісний майновий комплекс комунальної власності територіальної
громади міста Києва, який передається в оренду без проведення конкурсу

№
з/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та
характеристика об'єкта
нерухомості

Призначення,
характеристика об'єкта
оренди

Орендна
ставка

Строк, на який
укладається
договір
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ) ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М.КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

1 ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КІНОМАН"

Форма власності ) приватна

Форма господарювання )
госпрозрахункова

КОСТЯНТИНІВСЬКА, 26
Подільський район,
ЦМК "Кінотеатр
"Жовтень" (колишній
ДКП "Кінотеатр
"Жовтень")
Загальна площа ) 
2787,70 кв. м

КІНОПОКАЗ

Цілісний майновий
комплекс "Кінотеатр
"Жовтень" (колишній
ДКП "Кінотеатр
"Жовтень")

3 % до 01.04.2020

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков

1.�Зверн�тися�до�Верховної�Ради�У�раїни�із

зверненням�щодо�необхідності�вдос�онален-

ня�чинно�о�за�онодавства�У�раїни�шляхом

�хвалення�нової�реда�ції�або�внесення�змін

до�За�он��У�раїни�«Про�реабілітацію�жертв

політичних�репресій�на�У�раїні»�з�ідно�з�до-

дат�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�рішення����а-

зеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�ре�ламент��та�деп�татсь�ої�ети�и.

Київський міський голова В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України

Рішення Київської міської ради № 358/358 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статей 3, 24, 40, 46 Конституції України, статті 34 Закону України «Про місцеве самовряду%

вання в Україні», пункту 3 Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілі%
тованих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, з метою визначення ста%
тусу осіб, які потерпіли від політичних репресій у дитинстві, та закріплення гарантії їх соціального захисту
Київська міська рада

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

від�13.11.2014�№ 358/358

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо необхідності

вдосконалення чинного законодавства України шляхом ухвалення нової
редакції або внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні»

Упродовж�радянсь�ої�доби��ом�ністичний�тоталітарний�режим�проводив�в�У�раїні�політи��

державно�о�терор�,�наслід�ом�я�ої�стали�фізичне�винищення�сотень�тисяч�людей���тюрмах�і

�онцтаборах,�на�лісоповалах,�б�дівництвах,�масові�розстріли,�депортації,�моральні�та�фізичні�страж-

дання�в�рез�льтаті�ви�ористання�психіатрії�в�політичних�цілях,�смерть�мільйонів���раїнців�від

шт�чно�ор�анізованих��олодоморів.

Київсь�а�місь�а�рада�відмежов�ється�від�нелюдсь�ої�пра�ти�и�державно�о�терор��щодо�влас-

но�о�народ��і�зас�дж�є�тоталітарні�методи��ерівництва�с�спільством�я��нес�місні�з�ідеєю�пра-

ва�і�справедливості,��валіфі��є�їх�я��злочини�проти�мир�,�людства�і�людяності,�що�не�підля�а-

ють�термін��давності.

Київсь�а�місь�а�рада�визнає�право�на�захист��ромадянсь�их,�політичних,�соціально-е�оно-

мічних�та���льт�рно-д�ховних�прав�особи,�відзначає�м�жність�і�відва���синів�і�доньо��У�раїни,

я�і�вст�пили�в�нерівн��боротьб��з�тоталітаризмом�за�свобод����раїнсь�о�о�народ�.�Їхній��еро-

їзм�і�відданість�ідеї�незалежності�У�раїни�є�взірцем�для�прийдешніх�по�олінь,�їхні�імена�мають

б�ти�наві�и�ви�арб�вані�в�історії�У�раїни.

Київсь�а�місь�а�рада���чер�овий�раз�звертається�з�привод��необхідності��хвалення�нової�ре-

да�ції�за�он��про�реабілітацію�жертв�політичних�репресій�в�У�раїні�або�внесення�змін�до�За�о-

н��У�раїни�«Про�реабілітацію�жертв�політичних�репресій�в�У�раїні»�від�17��вітня�1991�ро��.

На�сьо�однішній�день�залишаються�невизначеними�правовий�стат�с�осіб,�я�і�в�дитинстві�по-

терпіли�від�політичних�репресій,�та��арантії�їх�соціально�о�захист�.�За�он�не�надає�стат�с��по-

терпілих�від�політичних�репресій�дітям,�я�і�залишились�в�неповнолітньом��віці�без�опі�и�бать-

�а�(бать�ів),�репресованих�і�з�одом�реабілітованих,�дітям,�я�і�народилися�в�місцях�позбавлен-

ня�волі�або���висланні,�засланні,�де�переб�вали�бать�и,�безпідставно�з�політичних�мотивів�ре-

пресовані�та�з�одом�реабілітовані.

Чинний�за�он�та�ож�потреб�є�вдос�оналення���сфері�відш�од�вання�матеріальної�ш�оди�ре-

абілітованим��ромадянам.

Все�це�спричиняє�обґр�нтовані�с�ар�и��ромадян�до�ор�анів�влади.

З�о�ляд��на�вище�ви�ладене,�просимо�поверн�тись�до�роз�ляд��та�прис�орити��хвалення�но-

вої�реда�ції�за�он��про�реабілітацію�жертв�політичних�репресій�в�У�раїні�та��арантії�їх�соціаль-

но�о�захист�,�зо�рема�тих�за�онопрое�тів,�я�і�б�ли�під�отовлені�народними�деп�татами�К�ль-

чинсь�им�М.�Г.—�«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�реабілітацію�жертв�політичних�ре-

пресій�в�У�раїні»�(щодо�вдос�оналення�за�онодавства���сфері�відш�од�вання�матеріальної�ш�о-

ди�реабілітованим��ромадянам)»�№ 2677�від�08.09.2008,�Ю.�В.�Гнат�евичем —�«Про�реабіліта-

цію�жертв�політичних�репресій�та�державн��допомо���реабілітованим»�№ 3656�від�26.01.2009,

та�внесено�о�Президентом�У�раїни —�«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�реабілітацію

жертв�політичних�репресій�в�У�раїні»�(щодо�стат�с��осіб,�я�і�в�дитинстві�потерпіли�від�політич-

них�репресій)»�№ 5040�від�31.07.2009.

Київсь�а�місь�а�рада�просить�та�ож�роз�лян�ти�і�новий�прое�т�За�он��У�раїни�«Про�реабілі-

тацію�жертв�політичних�репресій�радянсь�ої�доби�в�У�раїні»,�під�отовлений�авторсь�им��оле�-

тивом���с�ладі�Амонса�А.�І.,�Лапчинсь�ої�Н.�В.,�Под��ра�Р.�Ю.

Цей�прое�т�за�он��визначає�правовий�механізм�для�завершення�процес��відновлення�істо-

ричної�справедливості,�вре��лювання�с�спільних�відносин,�пов’язаних�з�поновленням��ромадян-

сь�их,�соціально-е�ономічних,�політичних,���льт�рно-д�ховних�прав�і�свобод��ромадян,�прав�та

інтересів�соціальних,�релі�ійних�і�національних��р�п,�я�і�стали�жертвами�свавілля�та�безза�оння.

Метою�цьо�о�прое�т��за�он��є�реабілітація��ромадян�У�раїни —�жертв�політичних�репресій,

що�мали�місце�в�період�з�7�листопада�1917�ро���до�24�серпня�1991�ро���на�території��олишньо-

�о�СРСР,���том��числі�на�території�У�раїни,�в�лючаючи�Автономн��Респ�блі���Крим,�а�та�ож�на

територіях�держав,�де�під�час�і�після�Др��ої�світової�війни�б�ли�тимчасово�розташовані�радян-

сь�і�війсь�а,�поновлення�цих�осіб����ромадянсь�их�правах,�відш�од�вання�завданої�їм�мораль-

ної�і�матеріальної�ш�оди�та��с�нення�інших�соціальних�наслід�ів�сваволі�тоталітарно�о�режим�.

Прийняття�за�он�,�я�ий�відповідатиме�вимо�ам�сьо�одення,�сприятиме�вирішенню�життєво

важливих�проблем��олишніх�політичних�в’язнів�і�репресованих.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради О. Резніков

Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради 
у сфері освіти

Рішення Київської міської ради № 365/365 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до пунктів 30, 31 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», пункту 2 рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повно%
важень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та район%
ним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою приведення у відповідність до вимог за%
конодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Підп�н�т�4.2�п�н�т��4�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�02�жовтня�2013�ро���№ 28/9616

«Про�дея�і�питання�діяльності�навчальних�за-

�ладів,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�передаю-

ться�до�сфери��правління�Дарниць�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації»�ви-

�ласти���та�ій�реда�ції:�

«4.2.�Затвердити�стат�ти�навчальних�за�ла-

дів,�зазначених���п�н�ті�3�цьо�о�рішення.».

2.�Підп�н�т�4.2�п�н�т��4�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�02�жовтня�2013�ро���№ 54/9642

«Про�дея�і�питання�діяльності�навчальних�за-

�ладів,�що�належать�до��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва�та�передаю-

ться�до�сфери��правління�Шевчен�івсь�ої�район-

ної�в�місті�Києві�державної�адміністрації»�ви-

�ласти���та�ій�реда�ції:�

«4.2.�Затвердити�стат�ти�навчальних�за�ладів,

зазначених���п�н�тах�1,�2�та�3�цьо�о�рішення.».

3.�Підп�н�т�3.2�п�н�т��3�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�13�листопада�2013�ро��

№ 489/9977�«Про�дея�і�питання�діяльності�на-

вчальних�за�ладів,�що�належать�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�та�передаються�до�сфери��правління�Обо-

лонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�ад-

міністрації»�ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«3.2.�Затвердити�стат�ти�навчальних�за�ла-

дів,�зазначених���п�н�ті�2�цьо�о�рішення.».

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

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

ради�з�питань�освіти,�на��и�та�інноваційної�по-

літи�и.
Київський міський голова

В. Кличко

Про використання коштів, отриманих від оренди нежитлових
приміщень, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та розташовані у житлових
будинках, які передані до сфери управління районних 

в місті Києві державних адміністрацій
Рішення Київської міської ради № 366/366 від 13 листопада 2014 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 319, 327 Цивіль%
ного кодексу України, з метою ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення належного ут%
римання житлового фонду Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Ком�нальним�підприємствам,��становам,

ор�анізаціям,�за�я�ими�на�праві��осподарсь�о-

�о�відання�або�праві�оперативно�о��правління

за�ріплено�нежитлові�приміщення,�що�нале-

жать�до��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва�та�розташовані���житло-

вих�б�дин�ах,�я�і�передані�до�сфери��правлін-

ня�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,�після�перерах�вання�визначено�о�з�ід-

но�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�відсот��

с�ми�надходжень�від�оренди�зазначених�при-

міщень�ре�оменд�вати�спрям�вання�залиш��

та�их��оштів�на�проведення��апітально�о�ре-

монт�,�здійснення�заходів�з�енер�озбережен-

ня,�енер�оефе�тивності�та�встановлення�б�-

дин�ових�засобів�облі����ом�нальних�посл����

житлових�б�дин�ах.

2.�Рішення�набирає�чинності�з�дня�йо�о�опри-

люднення.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 25 травня 2011 року № 201/5588 «Про створення комісії 

Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків»

Рішення Київської міської ради № 367/367 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статей 18, 26, пункту 6 прикінцевих положень Закону України «Про забезпечення реалізації

житлових прав мешканців гуртожитків» та з метою забезпечення реалізації конституційних прав мешканців
гуртожитків міста Києва на житло Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�25�травня�2011�ро���№ 201/5588�«Про�ство-

рення��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�із�забез-

печення�реалізації�житлових�прав�меш�анців

��ртожит�ів»�та�і�зміни:

1.1.�П�н�т�1�рішення�ви�ласти�в�та�ій�реда�-

ції:

«1.�Утворити��омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради

із�забезпечення�реалізації�житлових�прав�меш-

�анців���ртожит�ів�та�затвердити�її�посадовий

с�лад�(додато��1)».

1.2.�Додато��1�до�рішення�(��реда�ції�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�02�жовтня�2013

ро���№ 50/9638)�ви�ласти�в�новій�реда�ції,�що

додається.

1.3.�П�н�т�8�додат�а�2�до�рішення�ви�ласти

в�та�ій�реда�ції:

«8.�Посадовий�с�лад�Комісії�затвердж�єть-

ся�Київсь�ою�місь�ою�радою.

Персональний�с�лад�Комісії�затвердж�ється

розпорядженням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови

за�по�одженням�із�постійною��омісією�Київра-

ди�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Голова�Комісії�має�право�в�разі�потреби�іні-

ціювати�внесення�змін�до�її�персонально�о�с�ла-

д�».

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

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства�та�паливно-енер�етично�о��омпле�с�.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

25.05.2011�№ 201/5588
(��реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�13.11.2014�№ 367/367)

Посадовий склад комісії
Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків
Голова��омісії —�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�я�ий�забезпеч�є

здійснення�повноваження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)���сфері�житлово-�ом�нально�о��осподарства�(з�ідно�з�розподілом�обов’яз-

�ів);

заст�пни���олови��омісії —�дире�тор�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподар-

ства;

заст�пни���олови��омісії —�дире�тор�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�б�дівництва�та�житлово�о�забез-

печення;

се�ретар��омісії —�посадова�особа�стр��т�рно�о�підрозділ��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�житлово-�ом�нально�о��оспо-

дарства;

члени��омісії:

представни�и��ромадсь�их�ор�анізацій�(за�з�одою);

представни�и�Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�майна�У�раїни�по�м.�Києв��(за

з�одою);

деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою);

представни�и�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

�олови�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

відповідні�фахівці�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства,�б�дівництва�та�містоб�д�-

вання,�права,�захист��прав�людини�(за�з�одою�з�їх��ерівни�ами).

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
8 ãðóäíÿ 2014 ð.

¹181(4581)

7

П А В Л И Ч К О Л

А Л І О М Е Л Ю Х

Х Р Е Щ А Т И К К У М

А Г У Т І О С А П А

Д О Н А Т О Р П Е

Г О Р Ш М А Д О Н Н А

К І Б Е Л А А З А К

А С Я Р Е Н Е Г А Т

Відповіді на сканворд 

Про затвердження Положення про здійснення органами 
самоорганізації населення контролю за якістю проведення 

ремонтів у житлових будинках, переданих до сфери управління
районних в місті Києві державних адміністрацій

Рішення Київської міської ради № 372/372 від 13 листопада 2014 року
Відповідно до статті 36 та частини шостої статті 140 Конституції України, статей 21, 23 Житлового кодексу

Української РСР, частини першої статті 5, статті 14 та пункту 20 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 7 Закону України «Про столицю України — місто%
герой Київ», Закону України «Про органи самоорганізації населення», статті 11 Закону України «Про житло%
во%комунальні послуги», статті 14 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Ки%
ївської міської ради від 28 березня 2002 року № 371/1805, частини третьої статті 3 та пункту 6 частини пер%
шої статті 14 Типового положення про органи самоорганізації населення, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 26 вересня 2002 року № 10/170, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 09 березня 2011 року № 307 «Про впорядкування надання по%
слуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Києві» та з метою здійснення контролю
за якістю виконання ремонту житлових будинків органами самоорганізації населення Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Положення�про�здійснення

ор�анами�самоор�анізації�населення��онтро-

лю�за�я�істю�проведення�ремонтів���житлових

б�дин�ах,�переданих�до�сфери��правління

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

ції,�що�додається.

2.�Це�рішення�Київради�офіційно�оприлюд-

нити�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хреща-

ти�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�місцево�о�самовряд�вання,�ре�іо-

нальних�та�міжнародних�зв’яз�ів�та�постійн���о-

місію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�житлово-

�ом�нально�о��осподарства�та�паливно-енер�е-

тично�о��омпле�с�.
Київський міський голова

В. Кличко

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

від�13.11.2014�№ 372/372

Положення
про здійснення органами самоорганізації населення контролю за якістю

проведення ремонтів у житлових будинках міста Києва, переданих 
до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій

I.�За�альні�положення

1.1.�Положення�про�здійснення�ор�анами�самоор�анізації�населення��онтролю�за�я�істю�про-

ведення�ремонтів���житлових�б�дин�ах,�переданих�до�сфери��правління�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій�(далі —�Положення),�визначає�механізм�реалізації�власних�повнова-

жень�ор�анів�самоор�анізації�населення�(далі —�ОСН)�щодо��онтролю�за�я�істю�проведення��а-

пітальних�та�поточних�ремонтів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва,�переданих�до�сфери��прав-

ління�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�(далі —�житлові�б�дин�и).

1.2.�У�цьом��Положенні�терміни�вживаються���значеннях,�наведених���За�оні�У�раїни�«Про

житлово-�ом�нальні�посл��и»,�постанові�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�27��р�дня�2001�ро��

№ 1764�«Про�затвердження�Поряд���державно�о�фінанс�вання��апітально�о�б�дівництва»,�на-

�азах�Державно�о��омітет��У�раїни�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�від�10�серп-

ня�2004�ро���№ 150�«Про�затвердження�Примірно�о�перелі���посл���з��тримання�б�дин�ів�і

спор�д�та�приб�дин�ових�територій�та�посл���з�ремонт��приміщень,�б�дин�ів,�спор�д»,�заре-

єстрованом��в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�21�серпня�2004�ро���за�№ 198,�та�від�17�травня

2005�ро���№ 76�«Про�затвердження�Правил��тримання�жилих�б�дин�ів�та�приб�дин�ових�тери-

торій»,�зареєстрованом��в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�25�серпня�2005�ро���за�№ 927/11207,

на�азі�Міністерства�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни�від�02�люто�о�2009

ро���№ 13�«Про�затвердження�Правил��правління�б�дин�ом,�спор�дою,�житловим��омпле�сом

або��омпле�сом�б�дин�ів�і�спор�д»,�зареєстрованом��в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�27��вітня

2009�ро���за�№ 377/16393.

1.3.�Поточний�та��апітальний�ремонти���житлових�б�дин�ах�ви�он�ються�з�ідно�з�планами

проведення�зазначених�робіт�та�відповідно�до�вимо��нормативно-правових�та�нормативно-тех-

нічних�до��ментів.

Поточний�ремонт���житлових�б�дин�ах�ви�он�ється�з�ідно�з�річним�планом�поточних�ремон-

тів,��рім�б�дин�ів,�відносно�я�их�не�заплановані�витрати�на�ви�онання�та�их�робіт�в�с�ладі�та-

риф��на�посл��и�з��тримання�б�дин���та�приб�дин�ової�території.

1.4.�ОСН�письмово�інформ�є�відповідн��районн��в�місті�Києві�державн��адміністрацію�про

наміри�щодо�реалізації�власних�повноважень�з��онтролю�за�я�істю�ремонтів���житлових�б�дин-

�ах�на�території,�в�межах�я�ої�діє�ОСН,�із�зазначенням�адрес�відповідних�б�дин�ів.

II.�Під�отов�а,�форм�вання,��ори��вання�та�оприлюднення�планів�поточних�та��апітальних�ре-

монтів���житлових�б�дин�ах

2.1.�У�процесі�під�отов�и�прое�тів�планів�поточно�о�і��апітально�о�ремонтів�замовни��(балан-

со�трим�вач�б�дин��,�відповідна�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація�тощо)�врахов�є

наявні�в�ньо�о�відомості�про�стан�житлово�о�фонд�,�що�визначаються�за�рез�льтатами�за�альних

о�лядів�житлових�б�дин�ів,�звернень�та�заяво��споживачів�житлово-�ом�нальних�посл���з��рах�-

ванням�необхідності�підтрим�и�та�поновлення�е�спл�атаційних�хара�теристи��житлово�о�фонд�.

2.2.�При�форм�ванні�план��поточних�ремонтів�протя�ом�першо�о-третьо�о��варталів�поточ-

но�о�ро���балансо�трим�вачі�житлових�б�дин�ів�надають�ОСН,�зазначеним���п�н�ті�1.4�цьо�о

Положення,�прое�ти�планів�поточних�ремонтів���житлових�б�дин�ах�на�території,�в�межах�я�ої

діє�ОСН,�із�запланованими�витратами�на�їх�проведення�на�наст�пний�рі�.

ОСН�вивчає�надані�балансо�трим�вачами�б�дин�ів�прое�ти�планів�поточних�ремонтних�ро-

біт�та���разі�необхідності�надає�їм���письмовом��ви�ляді�пропозиції�або�по�одж�є�плани�не�піз-

ніше�ніж�через�30��алендарних�днів�з�дня�отримання.

Спірні�питання�між�балансо�трим�вачами�б�дин�ів�та�ОСН�я��під�час�опрацювання�прое�тів

планів�ремонтів,�та��і�внесення�до�них�змін��ре��льов�ються�шляхом�проведення�пере�оворів

між�балансо�трим�вачами�б�дин�ів�та�ОСН.

Рез�льтати�пере�оворів�оформлюються�відповідним�прото�олом�розбіжностей,�я�ий�підпи-

с�ється��ерівни�ами�балансо�трим�вачів�б�дин�ів�та�ОСН.

У�разі�своєї�нез�оди�з�прийнятими�балансо�трим�вачами�б�дин�ів�рішеннями�ОСН���тижне-

вий�термін�після�завершення�пере�оворів�звертається�до�відповідної�районної�в�місті�Києві�дер-

жавної�адміністрації�з�наданням��опії�прото�ол��розбіжностей.

Рішення�відповідної�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�є�остаточним�і���тижневий

термін�доводиться�до�відповідних�балансо�трим�вачів�б�дин�ів�та�ОСН.

2.3.�При�форм�ванні�план���апітальних�ремонтів�протя�ом�першо�о��вартал��поточно�о�ро-

���відповідна�районна�в�місті�Києві�державна�адміністрація�надає�ОСН,�зазначеним���п�н�ті�1.4

цьо�о�Положення,�прое�т�план���апітальних�ремонтів���житлових�б�дин�ах�на�території,�в�ме-

жах�я�ої�діє�ОСН,�із�запланованими�витратами�на�їх�проведення�на�наст�пний�рі�.

ОСН�вивчає�наданий�відповідною�районною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�прое�т

план���апітальних�ремонтів�та���разі�необхідності�надає�до�ньо�о���письмовом��ви�ляді�пропо-

зиції�або�по�одж�є�йо�о�не�пізніше�ніж�через�30��алендарних�днів�з�дня�отримання.

Після�отримання�в�азаних�пропозицій�і�їх�опрацювання�відповідна�районна�в�місті�Києві�держав-

на�адміністрація�форм�є�адресні�перелі�и�об’є�тів,�я�і�в�лючаються���план��апітальних�ремонтів.

Спірні�питання�між�відповідною�районною�в�місті�Києві�державною�адміністрацією�та�ОСН�я�

під�час�опрацювання�прое�т��план���апітальних�ремонтів,�та��і�внесення�до�ньо�о�змін�вирі-

ш�ються�шляхом�проведення�пере�оворів�між�відповідною�районною�в�місті�Києві�державною

адміністрацією�та�ОСН�за��частю�представни�а�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��-

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

Рез�льтати�пере�оворів�оформлюються�відповідним�прото�олом�розбіжностей,�я�ий�підпи-

с�ється��ерівни�ами�ОСН�та�відповідної�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

У�разі�своєї�нез�оди�з�прийнятим�відповідною�районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією�рішенням�ОСН���тижневий�термін�після�завершення�пере�оворів�звертається�до�Департа-

мент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�наданням��опії�прото�ол��розбіжностей.

Рішення�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�є�остаточним�і���тижневий�термін�дово-

диться�до�відповідної�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�та�ОСН.

2.4.�Підставами�для��ори��вання�планів�поточних�або��апітальних�ремонтів�мож�ть�б�ти:

звернення�споживачів�(фізичних�та�юридичних�осіб),�народних�деп�татів�У�раїни,�деп�татів�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради;

відомості�про�стан�житлово�о�б�дин��,�що�визначається�за�рез�льтатами�планово�о�обсте-

ження,�здійснено�о�підприємством,�я�е�обсл��ов�є�йо�о,�та�врах�вання�необхідності�підтрим-

�и�та�поновлення�е�спл�атаційних�хара�теристи��б�дин��;

зміна�вартості�робіт���зв’яз���із�підвищенням�встановлено�о�державою�рівня�мінімальної�за-

робітної�плати,�вартості�енер�оносіїв,�матеріалів�тощо;

зміна�обся�ів�ремонтних�робіт;

внесення�змін�до�бюджет��міста�на�поточний�рі�,�я�ими�збільш�ється�чи�зменш�ється�с�ма

аси�н�вань,�я�а�виділяється�на�проведення�ремонт�;

в�інших�випад�ах,�я�і�вима�ають�позачер�ово�о�(невід�ладно�о)�проведення�ремонт�.

2.5.�При�вини�ненні�підстав�для��ори��вання�планів�поточних�або��апітальних�ремонтів�за-

мовни��надає�на�роз�ляд�ОСН�під�отовлені�замовни�ом�зміни�та�доповнення�до�планів�поточ-

но�о�і��апітально�о�ремонтів�житлових�б�дин�ів�на�території,�в�межах�я�ої�діє�ОСН.

Уз�одження�змін�та�доповнень�до�в�азаних�планів�проводиться�в�поряд��,�передбаченом�

цим�Положенням�для��з�одження�прое�тів�планів�ремонтів.

2.6.�Плани�поточно�о�і��апітально�о�ремонтів�підля�ають�оприлюдненню�шляхом�оп�блі��ван-

ня�на�офіційних�веб-порталах�відповідних�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та

розміщення�на�дош�ах�для�о�олошень�в�дост�пних�для�відвід�вачів�місцях���приміщеннях�ба-

лансо�трим�вачів�житлових�б�дин�ів.

III.�Контроль�за�ви�онанням�ремонтних�робіт

3.1.�Контроль�за�ви�онанням�поточних�та��апітальних�ремонтів���житлових�б�дин�ах�здійсню-

ється�ОСН�відповідно�до�план��проведення�зазначених�робіт.

Для�здійснення��онтролю�представни�и�ОСН�мож�ть�отримати���замовни�а�інформацію�про

обся�и�запланованих�до�ви�онання�ремонтів�та��ошторисн��до��ментацію�по��ожном��запла-

нованом��об’є�т�.�В�азана�інформація�має�б�ти�надана�в��становленом��поряд��.

3.2.�У�разі�виявлення�ОСН�з�бо���ви�онавця�та/або�підрядни�а�пор�шень�при�проведенні�ре-

монтів�або�стро�ів�їх�ви�онання�ОСН�письмово�повідомляє�про�це�замовни���та�відповідній

районній�в�місті�Києві�державній�адміністрації.

Замовни��інформ�є�про�вжиті�заходи�щодо��с�нення�за�важень�ОСН�та�відповідн��районн�

в�місті�Києві�державн��адміністрацію.

3.3.�За�рез�льтатами��онтролю�я�ості�ви�онання�поточно�о�і��апітально�о�ремонт��до�підпи-

сання�а�та�прийняття�ви�онаних�ремонтних�робіт�ОСН�приймається�рішення�про�оцін���я�ості

ви�онаних�робіт�за��ожним�житловим�б�дин�ом�о�ремо,�я�е�надається�замовни��.

3.4.�Замовни��врахов�є�надане�ОСН�рішення�про�оцін���я�ості�ви�онаних�робіт�при�підпи-

санні�а�та�прийняття�ви�онаних�ремонтних�робіт.

3.5.�При�наявності�не��с�н�тих�письмових�за�важень,�що�б�ли�висловлені�ОСН�відповідно�до

п�н�т��3.3�цьо�о�Положення,�житлово-�ом�нальна�посл��а�з��тримання�б�дин�ів�і�спор�д�та

приб�дин�ових�територій�за��ожним�о�ремим�житловим�б�дин�ом�вважається�та�ою,�що�нада-

на�без�дотримання�вимо��щодо�її�я�ості,�і�розмір�плати�за�та���посл����підля�ає�перерах�ван-

ню���встановленом��Кабінетом�Міністрів�У�раїни�поряд��.

3.6.�ОСН,�зал�чений�до�здійснення��онтролю�за�я�істю�проведення�поточних�і��апітальних�ре-

монтів���житлових�б�дин�ах�міста�Києва�на�території�йо�о�діяльності,�в�рам�ах�звіт��про�свою

діяльність�з�реалізації�власних�повноважень�на�чер�ових�зборах�(�онференції)�жителів�за�міс-

цем�проживання�інформ�є�про�здійснення�ним��онтролю�за�я�істю�ви�онаних�робіт�на�терито-

рії�діяльності�ОСН�і�щодо�оціно��я�ості�ви�онаних�робіт.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

О. Резніков
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ïè ðóéíóþòüñÿ, âè äîðîñë³øàºòå íà

î÷àõ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ìóäðå-

öÿ. Íå ñòðèìóéòå ³äåéíèé ôîíòàí,

âàø³ çàäóìêè ÷óäîâ³, ïåðñïåêòèâ-

í³ ³ ìàþòü ïðàâî íà æèòòÿ, âò³ëþé-

òå ¿õ ðàçîì ç ä³ëîâèìè, øëþáíèìè

ïàðòíåðàìè.

ÒÅËÜÖ², ÿê äîñÿãòè ãàðìî-

í³¿ ì³æ «õî÷ó» ³ «òðåáà»?

Ïèòàííÿ ñòàíå ðóáà, çìó-

ñèâøè ðîçêóðêóëþâàòè áëàãîâ³ð-

íèõ,äîìî÷àäö³â (³ âîíè äîñèòü ùåä-

ð³). Íå ïåðåãí³òü ïàëèöþ àïåòèò³â,

íà ÷àøó òåðåç³â ïîêëàäåíî ëþáîâ

òà ãðîø³,òîæ ÿêùî õî÷åòå áóòè óëþá-

ëåíèìè òà æàäàíèìè â ïàð³,ïîñòàâ-

òå âèìîãè ïàðòíåð³â íà ÷³ëüíå ì³ñ-

öå.

ÁËÈÇÍÞÊÈ — íîñ³é ùàñ-

òÿ òà äîáðà, ÿêîãî ïóáë³-

êà âñþäè çóñòð³÷àº ç ðà-

ä³ñòþ òà ùèðîþ ëþáîâ’þ, ãîëîâíå—

â êëîïîòàõ çà ÷óæèìè ïðîáëåìà-

ìè íå çàíåäáàòè îñîáèñòå áóòòÿ.

Ïîäðóæí³ ñòîñóíêè íàáèðàþòü äè-

íàì³÷íèõ îáåðò³â, êîæíà ìèòü íà

âàãó çîëîòà: äàéòå îáðàíöþ â³ä÷ó-

òè ñåáå ñèëüíîþ ñàìîäîñòàòíüîþ

îñîáèñò³ñòþ.

ÐÀÊÈ, òðóäîâèé ìàðàôîí

ó ðîçïàë³, ÿê ôàõ³âåöü âè

ñàìà äîñêîíàë³ñòü, ìàé-

ñòåð íà âñ³ ðóêè.Äàéòå ôîðè ëåäà-

ðÿì òà íåïðîôåñ³îíàëàì, âçÿâøè

øòóðìîì îë³ìï ä³ëîâèõ äîñÿãíåíü

ÿê ê³ëüê³ñòþ,òàê ³ ÿê³ñòþ. Âò³ì ³ ïëà-

òà ìàº áóòè åêâ³âàëåíòíîþ,òîðãóé-

òåñÿ ç ïðàöåäàâöÿìè ³ íå ïðîäà-

âàéòåñÿ çà ì³çåðí³ êîøòè. Çàðàç

âàì ïîòð³áåí ÿê ïîñàäîâèé ïîðò-

ôåëü, òàê ³ òîâñòèé ãàìàíåöü, âè öå

çàñëóæèëè.

ËÅÂÈ, ÿêùî ñåðöþ õî-

÷åòüñÿ ñâÿòà, íå ñòðèìóé-

òå òîé ôåºðè÷íèé ïîðèâ,

ï³ðí³òü ó âèð ðîìàíòè÷íèõ ðîç-

âàã ³ êàéôóéòå! Âè òàê³ âåëè÷í³,

³ìïîçàíòí³, òîæ ðîçáèòè ÷èºñü ñåð-

öå òðóäíîù³â íå ñêëàäå, õî÷åòü-

ñÿ êîõàòèñÿ — çàïóñêàéòå àìóðí³

ñòð³ëè ³ äåðçàéòå, ÿíãîëè äîïî-

ìîæóòü!

Ä²ÂÈ, ñ³ì’ÿ — öå êîëèñêà

äóõîâíîñò³ òà æèòòºäàé-

íèé ãåíåðàòîð, òóò âè ðîç-

âèâàºòåñÿ, ÷åðïàºòå çåðíà íåáåñ-

íî¿ ìóäðîñò³. Â ñòîñóíêàõ «áàòüêè-

ä³òè», «íà÷àëüíèê-ï³äëåãëèé» òðè-

âàþòü ùàñëèâ³ ÷àñè ïðåîáðàæåí-

íÿ, ò³ëüêè íå àô³øóéòå ïðî çäîáóò-

êè, áî â³äëÿêàºòå ôîðòóíó. Óñàì³ò-

íåííÿ â äîì³ çö³ëèòü äóøó, çàðÿ-

äèòü æèòòºâèé àêóìóëÿòîð.

ÒÅÐÅÇÈ çäàòí³ äî àäàïòà-

ö³¿ â áóäü-ÿêèõ îáñòàâè-

íàõ! Â³ðòóîçíî çìóñèòè

òàíöþâàòè ïóáë³êó ï³ä ñâîþ äóäêó,

çàã³òóâàòè çà âèñîêó ³äåþ — ìàñòàê

íà âñ³ ñòî. Æèòòºâà ìóäð³ñòü, ïðàê-

òèöèçì ïëþñ âèñîêà åðóäèö³ÿ, ä³-

ëîâà îá³çíàí³ñòü çäàòí³ òâîðèòè ÷ó-

äåñà óñï³õó òàì, äå ïðîöâ³òàº íå-

õëþéñòâî òà áåçãðàìîòí³ñòü.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ — ïðàöåëþáè

í³âðîêó,òîæ ëîâ³òü âèã³äíó

ä³ëîâó ïðîïîçèö³þ ÷è ðåí-

òàáåëüíå çàìîâëåííÿ, àáè äîëó÷è-

òèñÿ äî ô³íàíñîâèõ äæåðåë, ÿê³ äëÿ

âàñ ùåäðî ñòðóìåíÿòü, ³ ìîë³òüñÿ

íà øåôà! Êàð’ºðíå ìàéáóòíº â éî-

ãî ðóêàõ. Îäíàê ñë³ä òðèìàòè ðóêó

íà ìàòåð³àëüíîìó ïóëüñ³, çáàëàí-

ñóâàòè ïðèáóòêè òà âèòðàòè, àáè

íàäõîäæåííÿ äî ãàìàíöÿ (ùî îá³-

öÿþòü áóòè âèñîêèìè!) íå ïåðåâè-

ùóâàëè òðàòè.

ÑÒÐ²ËÜÖßÌ õî÷ ðîç³ðâèñü:

òî ñë³ä âîþâàòè íà ïåðåäî-

â³é,òî «ïàðòèçàíèòè» íà òà-

ºìíîìó ôðîíò³,äîãîäæàþ÷è íà÷àëü-

ñòâó.×àðóéòå ïóáë³êóåðîòèçìîì,³íòå-

ëåêòîì, ïðåçåíòàáåëüí³ñòþ, óñï³øíî

âò³ëþéòå íåîðäèíàðí³ ³äå¿ ïîêè âàñ

ëþáëÿòü òà ö³íóþòü, áî öÿ ìàííà ïî-

ïóëÿðíîñò³, âåç³ííÿ íå â³÷íà.

ÊÎÇÎÐÎÃÈ,îïòèìàëüíà ñà-

ìîðåàë³çàö³ÿ âèçíà÷åíà

âäàëèí³ â³ä ñóñï³ëüíî¿ ìå-

òóøí³. Îïàíîâóéòå ä³àëåêòèêó ï³ç-

íàííÿ âèùî¿ ³ñòèíè,â³äâ³äóéòå õðà-

ìè, áîãîñëóæ³ííÿ, âèâ÷àéòå ô³ëî-

ñîôñüêó ë³òåðàòóðó,÷èòàéòå Á³áë³þ,

äîëó÷àéòåñÿ äî ñâÿòèõ ñêàðáíèöü.

² í³êîãî íå ñóä³òü, à ìîë³òüñÿ.

ÂÎÄÎË²̄ ,êëþ÷ äî ùàñòÿ ïî-

äðóææÿ ó âàøèõ ðóêàõ.Ãîä³

ñèðîò³òè,îáðàíö³ âàñ êîõà-

þòü âñ³ì ñåðöåì! ² æîäí³ ñóìí³âè íå

ïîâèíí³ çàòüìàðèòè ñÿéâî íàñîëîäè

âçàºìíèõ ïî÷óòò³â.Äðóæáà ³ êîõàííÿ

ç³ëëþòüñÿ âîºäèíî,ï³äíÿâøèñüäî åêñ-

òàòè÷íèõâåðøèí ³äèë³¿ â ïàðòíåðñòâ³.

Â÷³òüñÿ â³ääàâàòè íàâ³òü ñîá³ â çáè-

òîê, ïðèáîðêàâøè åãî¿çì,òîä³ äð³áí³

ïîñòóïêè ñòàíóòüòðàìïë³íîì äî ìàñ-

øòàáíèõ çâåðøåíü.

ÐÈÁÈ, ðåïåðòóàð òðóäîâèõ

îáîâ’ÿçê³â øèðîêèé (ùî â

ðàä³ñòü), ó ðîáîòîäàâö³â âè

â ôàâîð³, ïëþñ íèí³øíÿ ä³ÿëüí³ñòü

â³äïîâ³äàº ôàõîâîìó ïîêëèêàííþ.

Âïåâíåíî íàòèñêàéòå íà ïðîôåñ³é-

í³ ïåäàë³ é çàâçÿòî ðóõàéòåñüäî êàð’-

ºðíîãî îë³ìïó,îìð³ÿíà ïîñàäà—öå

ðåàëüíî. ßêùî â ä³ëîâ³é êîìàíä³ º

êîíêóðåíòè,ïîäðóæ³òüñÿ ç íèìè,îá’-

ºäíóþ÷èì ñòèìóëîì ñòàíå ñï³ëüíà

ìàòåð³àëüíà çàö³êàâëåí³ñòü,äå ³íòå-

ðåñè ñóïåðíèê³â ìàþòü áóòè íà ïåð-

øîìó ì³ñö³.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: - 6o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 84 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: -3o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 2 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 72 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: - 4o

Àòì. òèñê: 758 ìì ðò. ñò.
Â³òåð: 5 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 85 %

ãîðîñêîï
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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
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(ÂÒ, ÑÐ, ×Ò, ÏÒ) 61308
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Óëüòèìàòóì «Âîëèí³»: ïåðåãðàòè ìàò÷ ³ç «Ìåòàë³ñòîì» 
³ ïîæèòòºâî äèñêâàë³ô³êóâàòè àðá³òðà — àáî çí³ìàºìîñÿ 
ç ÷åìï³îíàòó
ÏÎªÄÈÍÎÊ 10-ãî òóðó ì³æ «Âî-
ëèííþ» òà «Ìåòàë³ñòîì» áóëî ïå-
ðåðâàíî íà 88-é õâèëèí³ çà ðà-
õóíêó 1:2 ï³ñëÿ òîãî, ÿê óáîë³âàëü-
íèêè âèá³ãëè íà ïîëå ñòàä³îíó
«Àâàíãàðä». Ç öüîãî ïðèâîäó ôóò-
áîëüíèé êëóá «Âîëèíü» âèñòóïèâ
³ç çàÿâîþ, â ÿê³é çàêëèêàº ïîêàðà-
òè àðá³òðà òà ïåðåãðàòè ìàò÷,
ïîâ³äîìëÿº îô³ö³éíèé ñàéò êëó-
áó. «Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ä³¿
âáîë³âàëüíèê³â «Âîëèí³» áóëè íå-
ïðàâîì³ðíèìè ³ çíàºìî, ùî âîíè
ï³äïàäóòü ï³ä ñàíêö³¿ ç áîêó îðãàí³â
ôóòáîëüíîãî ïðàâîñóääÿ Óêðà¿íè.

Àëå ó êëóá³ âïåâíåí³, ùî òàêà ïî-
âåä³íêà ïðèõèëüíèê³â êëóáó áó-
ëà ñïðîâîêîâàíà íàäçâè÷àéíî
óïåðåäæåíèì ñóää³âñòâîì àðá³òðà
Êóòàêîâà. Âîíî ðîáèòü ìàðíèìè
âñ³ ñòàðàííÿ òðåíåð³â, ôóòáîë³ñò³â
òà ³íâåñòîð³â êëóáó çàäëÿ ÿêîìî-
ãà êðàùîãî âèñòóïó êîìàíäè â
÷åìï³îíàò³. Ïîìèëêè àðá³òð³â
òðàïëÿþòüñÿ ÷àñòî, àëå ÔÊ «Âî-
ëèíü» íàïîëÿãàº, ùî àðá³òðàæ ó
ìàò÷³ íàøî¿ êîìàíäè ç «Ìå-
òàë³ñòîì» áóâ ñàìå óïåðåäæåíèì
³ òàêèì, ùî ³ñòîòíî âïëèíóâ íà
ðåçóëüòàò ìàò÷ó. Â³äòàê ìè âèìà-

ãàºìî ïîêàðàòè ãîëîâíîãî àðá³òðà
ìàò÷ó, à ñàìå: ïîæèòòºâî äèñê-
âàë³ô³êóâàòè àðá³òðà Êóòàêîâà. Â
³íøîìó âèïàäêó ôóòáîëüíèé êëóá
«Âîëèíü» çí³ìåòüñÿ ³ç çìàãàíü ï³ä
åã³äîþ ÎÏÔÊÓ «Ïðåì’ºð-ë³ãà», —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. «Êð³ì òî-
ãî, çâåðòàþ÷èñü äî Ôåäåðàö³¿ ôóò-
áîëó Óêðà¿íè ñòîñîâíî ñàíêö³é äî
àðá³òðà Êóòàêîâà, ìè âèìàãàòè-
ìåìî ïåðåãðàâàííÿ ïîºäèíêó «Âî-
ëèíü» — «Ìåòàë³ñò», îñê³ëüêè íå
ââàæàºìî, ùî â³í â³äáóâñÿ çà ÷åñ-
íîãî ñóää³âñòâà», — íàãîëîøóþòü
ó ôóòáîëüíîìó êëóá³ �

1863 — ó äåíü ñâÿòêóâàííÿ Íåïîðî÷íîãî Çà÷àòòÿ â

ºçó¿òñüê³é öåðêâ³ Òîâàðèñòâà ²ñóñà â öåíòð³ Ñàíòüÿãî

â³ä ãàñîâî¿ ëàìïè ñïàëàõíóëà çàâ³ñà, ùî ïðèêðàøàëà

ñò³íè öåðêâè, ³ öå ïðèçâåëî äî ïîæåæ³, â ÿê³é çàãèíó-

ëî â³ä äâîõ äî òðüîõ òèñÿ÷ ëþäåé. Öå íàéá³ëüøà ïîæå-

æà â ³ñòîð³¿ ×èë³ ³ îäíà ç íàéá³ëüøèõ â ³ñòîð³¿ ëþäñòâà.

1919 — êîàë³ö³ÿ ñîþçíèê³â (÷ëåíè Àíòàíòè) âèçíàëà

ñõ³äíèì êîðäîíîì Ïîëüù³ «ë³í³þ Êåðçîíà», þðèäè÷íî

çàòâåðäèâøè îêóïàö³þ Ïîëüùåþ åòí³÷íèõ óêðà¿íñü-

êèõ çåìåëü—Õîëìùèíè,Ëåìê³âùèíè,Ïîñÿííÿ ³ Ï³äëÿø-

øÿ.

1999 — â Ìîñêâ³ ï³äïèñàíî äîãîâ³ð ïðî ñòâîðåííÿ ñî-

þçíî¿ äåðæàâè Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿ ³ ïðèéíÿòà Ïðîãðàìà

ä³é Ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ïî ðå-

àë³çàö³¿ ïîëîæåíü öüîãî äîãîâîðó. Â³í íàáóâ ÷èííîñò³

26 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó, ï³ñëÿ ðàòèô³êàö³¿ äîãîâîðó ïàðëà-

ìåíòàìè äâîõ êðà¿í ³ îáì³íó ðàòèô³êàö³éíèìè ãðàìî-

òàìè ì³æ â. î. ïðåçèäåíòà ÐÔ Âîëîäèìèðîì Ïóò³íèì ³

ïðåçèäåíòîì ÐÁ Îëåêñàíäðîì Ëóêàøåíêîì.

2004 — Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðîãîëîñóâàëà çà «âå-

ëèêèé ïàêåò» — âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ â ÷àñòèí³

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà Çàêîí «Ïðî îñîáëèâîñò³

çàñòîñóâàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âèáîðè Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè» ïðè ïåðåãîëîñóâàíí³ ïîâòîðíîãî ãîëîñóâàí-

íÿ ó ãðóäí³ 2004 ðîêó».

2013 — ÿïîíñüê³ â÷åí³ çàô³êñóâàëè â Àíòàðêòèä³ ðå-

êîðäíî íèçüêó òåìïåðàòóðó äëÿ ïîâåðõí³ Çåìë³: -91,2°C.
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