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Íîâîñ³ëëÿ íà Äðàãîìàíîâà
� Ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äêðèëè ñó÷àñíèé äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä

ÍÅ ÑÅÊÐÅÒ, ùî ó Êèºâ³ íå âèñòà-
÷àº äèòÿ÷èõ ñàäê³â, òîæ íå óñ³ì
áàòüêàì âäàºòüñÿ âëàøòóâàòè ñâîþ
äèòèíó äî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó.
Ïðîòå ì³ñüêà âëàäà êîíòðîëþº öþ
ïðîáëåìó ³ ïîñòóïîâî ¿¿ âèð³øóº.
Ðåçóëüòàòîì òàêî¿ ðîáîòè ñòàëî
â³äêðèòòÿ ñó÷àñíîãî ÄÍÇ íà âóëè-
ö³ Äðàãîìàíîâà, 6 ó Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³. Ó÷àñòü â óðî÷èñòîñòÿõ âçÿ-
ëè ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, à òà-
êîæ áàòüêè ç ìàëå÷åþ.

«ß ñüîãîäí³ äóæå ðàäèé â³äêðè-
òè íîâèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä —äè-
òÿ÷èé ñàäîê ¹ 270, â ÿêîìó 240 ä³-
òåé çìîæóòü ãðàòèñÿ, âèâ÷àòè ìî-
âè, ðîçâèâàòèñÿ â òîé ÷àñ, êîëè ¿õ-
í³ áàòüêè ïðàöþþòü. Íîâèé ñàäî-
÷îê — öå âç³ðåöü, îäèí ç íàéñó÷àñ-
í³øèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëà-
ä³â Êèºâà. Âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â

ìè â³äêðèâàºìî öüîãî ðîêó äâà ÄÍÇ
³ äâ³ øêîëè. Íàñòóïíîãî ðîêó ïëà-
íóºìî â³äêðèòè òðè íîâèõ äèòñàä-
êà»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà ñëîâàìè ìåðà, ì³ñüêà âëàäà
çá³ëüøèëà ³íâåñòóâàííÿ â îñâ³ò-
íþ ãàëóçü ³ çá³ëüøóâàòèìå é íà-
äàë³. Òàêîæ â³í ðîçïîâ³â, äå çíàé-
øëèñÿ êîøòè íà öå.

«Áàãàòî êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ çàâæäè áóëè çáèòêîâèìè,
àëå çàðàç âîíè çá³ëüøèëè íàäõî-
äæåííÿ äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. Íà-
ïðèêëàä, ÊÏ «Ôàðìàö³ÿ» áóëî çáèò-
êîâèì, à ñòàëî ïðèáóòêîâèì. Êè-
¿âñüêèé çîîïàðê ðàí³øå ìàâ âåëè-
÷åçí³ áîðãè, à òåïåð ïðèáóòêîâèé.
² òàêèõ ïðèêëàä³â äóæå áàãàòî. Êðîê
çà êðîêîì ìè çì³íþºìî Êè¿â, ³ â³í
ñòàíå ºâðîïåéñüêèì ì³ñòîì»,— ïî-
ÿñíèâ î÷³ëüíèê ñòîëèö³.

Çàçíà÷èìî, ùî áóä³âíèöòâî
ÄÍÇ òðèâàëî ïðîòÿãîì 2012—2015
ðîê³â, à âàðò³ñòü îá’ºêòà ñòàíî-
âèòü á³ëüøå 51 ìëí ãðí. Äèòñà-
äîê ðîçðàõîâàíèé íà 14 ãðóï òà
240 ì³ñöü. Â³í ìàº ÷îòèðè ãðóïî-
âèõ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ä³òåé ðàí-
íüîãî â³êó â³ä äâîõ äî òðüîõ ðî-
ê³â òà äåñÿòü ãðóïîâèõ ïðèì³ùåíü
äëÿ äîøê³ëüíÿò.

Òàêîæ òóò º áàñåéí, ñïîðòèâíà
çàëà, ìóçè÷íà çàëà, êîíôåðåíö-
çàëà. À ùå äîñë³äíèöüêà ëàáîðà-
òîð³ÿ, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ, ê³ìíàòà
³íòåëåêòóàëüíèõ ³ãîð, êàá³íåò ³íî-
çåìíî¿ ìîâè, êîìï’þòåðíèé êëàñ.

Äî ðå÷³, êîìï’þòåðè äëÿ íà-
â÷àííÿ ä³òåé ïîäàðóâàâ îñîáèñòî
ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó, íà äèòÿ-
÷èõ ìàéäàí÷èêàõ âñòàíîâëåí³ ò³-
íüîâ³ íàâ³ñè òà ñó÷àñí³ ìàë³ àðõ³-
òåêòóðí³ ôîðìè. Âñå âèêîíàíî ó
ÿñêðàâèõ êîëüîðàõ.

Ñàìà æ áóä³âëÿ îçäîáëåíà ñó-
÷àñíèìè ìàòåð³àëàìè, ³ ùî âàæ-
ëèâî, âèêîíàíî çîâí³øíº óòåïëåí-
íÿ, âñòàíîâëåí³ åíåðãîåôåêòèâí³
â³êíà òîùî.

Ñëîâîì, â çàêëàä³ ñòâîðåíî óñ³
óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî ðîçâèò-
êó äèòèíè.

Ïîçèòèâí³ åìîö³¿ ïåðåïîâíþ-
âàëè ³ áàòüê³â ä³òåé, ÿê³ çàâ³òàëè
íà óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ñàäî÷êà.

«ß ñüîãîäí³ ïðèéøëà ñþäè ³ç
ñâî¿ìè ä³òüìè. Ñåðåäí³é ñêîðî âè-
ïîâíèòüñÿ ø³ñòü ðîê³â, à íàéìåí-
ø³é — ùå íåìà äâîõ ðîê³â. Ìè
ñïîñòåð³ãàëè, ÿê áóäóâàâñÿ öåé
äèòñàäîê, ÿê éîãî ðîçôàðáîâóâà-
ëè ó ÿñêðàâ³ êîëüîðè, ÿê âèñàäæó-
âàëè êâ³òè. ß á äóæå õîò³ëà ñâîþ
ñåðåäíþ äîíüêó âëàøòóâàòè ñþ-
äè ó ñòàðøó ãðóïó. ² ìè âæå çàïè-
ñàëèñÿ ó ÷åðãó»,— ðîçïîâ³ëà «Õðå-
ùàòèêó» ìåøêàíêà Äàðíèöüêîãî
ðàéîíó Îêñàíà.

Ïàí³ Òåòÿíà — ìàòè ìàëåíüêî-
ãî Äàíèëà, ÿêîìó 1 ð³ê òà 9 ì³ñÿ-
ö³â. Æ³íêà òàêîæ ïëàíóº âëàøòó-
âàòè äèòèíó äî öüîãî äîøê³ëüíî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, âîíè 20-³ ó ÷åðç³, à îòæå, öå
çá³ëüøóº øàíñè äèòèíè ïîòðàïè-
òè ó öåé çàêëàä íà íàâ÷àííÿ.

Àëå íà â³äêðèòò³ îäíîãî äèòÿ-
÷îãî ñàäêà ì³ñüêà âëàäà íå çóïè-
íÿºòüñÿ. Âæå ñüîãîäí³ â ³íøîìó
êóòî÷êó ì³ñòà â³äêðèþòü ùå îäèí
äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.
ßê ïîä³ëèëàñÿ ïëàíàìè çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà Ñòàðîñ-
òåíêî, óðî÷èñòà ïîä³ÿ â³äáóäåòü-
ñÿ íà âóëèö³ Ãàðìàòí³é, 41 ó Ñî-
ëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³. Òóò çäàäóòü
â åêñïëóàòàö³þ ðåêîíñòðóéîâà-
íèé äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 373, ÿêèé
á³ëüøå 20 ðîê³â íå âèêîðèñòîâó-
âàâñÿ çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì �

Áóä³âíèöòâî ñó÷àñíîãî êîìóíàëüíîãî äèòñàäî÷êà
íà 240 ì³ñöü â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ òðèâà-
ëî òðè ðîêè. Îá’ºêò îá³éøîâñÿ ì³ñüêîìó áþäæåòó â
ïîíàä 51 ì³ëüéîí ãðèâåíü. Â÷îðà â³äáóëîñü óðî-
÷èñòå â³äêðèòòÿ ÄÍÇ, ó÷àñòü ó ÿêîìó âçÿëè ìåð Êè-
ºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, à òàêîæ áàòüêè þíèõ íîâîñå-
ë³â.

Ñâ³òëàíà ÌÀÆÓÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»

Â÷îðà â³äáóëîñü óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 270, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, à òàêîæ þí³ äàðíè÷àíè-íîâîñåëè
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Ç âåðåñíÿ çðîñòå
çàðîá³òíà ïëàòà
ñòîëè÷íèõ áþäæåòíèê³â

Ç âåðåñíÿ ì³ñüêà âëàäà çá³ëüøèòü

çàðîá³òíó ïëàòíþ ïðàö³âíèêàì áþ-

äæåòíî¿ ñôåðè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ ²ãîð

Í³êîíîâ ó åô³ð³ òåëåêàíàëó «Êè¿â».

Òàê, çàðïëàòà áóäå çá³ëüøåíà íà

ñóìó â³ä 160 äî 400 ãðí äëÿ áëèçü-

êî 170 òèñ. ïðàö³âíèê³â.

«Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè çà 7 ì³-

ñÿö³â öüîãî ðîêó ìè îòðèìàëè ìîæ-

ëèâ³ñòü çá³ëüøèòè äîõ³äíó ÷àñòèíó

áþäæåòó ì³ñòà íà ïîíàä 1,5 ìëðä

ãðí»,— ðîçïîâ³â ²ãîð Í³êîíîâ. Â³í çà-

çíà÷èâ, ùî äëÿ îáãîâîðåííÿ íà áþ-

äæåòí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè çàïðîïî-

íîâàíî ñòðóêòóðó çì³í äî áþäæåòó.

«Ó òîìó ÷èñë³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé

ãîëîâà íàïîëÿãàº íà çá³ëüøåíí³ ôîí-

äó îïëàòè ïðàö³ ó áþäæåòí³é ñôåð³

ì³ñòà íà 336,9 ìëí ãðèâåíü.Ïðè öüî-

ìó âèõîäèìî ç òîãî, ùî íà êîæíó

øòàòíó îäèíèöþ ç 1 âåðåñíÿ öüîãî ðî-

êó çàðîá³òíà ïëàòà áóäå çá³ëüøåíà

ùîíàéìåíøå íà 160 ãðí»,— ïîâ³äî-

ìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Íîâèé òèï ðîçì³òêè
äëÿ âåëîñèïåäèñò³â

Ó ðàìêàõ áóä³âíèöòâà âåëîñèïåäíèõ

äîð³æîê çà ñïðèÿííÿ ÊÏ ØÅÓÄåñíÿí-

ñüêîãî ðàéîíó íà âóë.Îíîðå äå Áàëü-

çàêà òà ïðîñï.Ãåíåðàëà Âàòóò³íà ó äâà-

íàäöÿòè ì³ñöÿõ áóëî íàíåñåíî íîâèé

òèï ðîçì³òêè — 1.15. Âîíà ïîçíà÷àº

ì³ñöÿ, äå ïðî¿æäæó ÷àñòèíó ïåðåòè-

íàº äîð³æêà äëÿ âåëîñèïåäèñò³â.Ðîç-

ì³òêó ÷åðâîíî-á³ëîãî êîëüîðó íàíåñ-

ëè ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíèõ âè-

ñîêîÿê³ñíèõ ôàðá â³ò÷èçíÿíîãî âè-

ðîáíèöòâà. Ðîáîòè âèêîíóâàëèñÿ çà

äîïîìîãîþ ñó÷àñíî¿ ìàðêóâàëüíî¿ ìà-

øèíè Line Lazer 5900 (ÑØÀ). Ó «Êè-

¿âàâòîäîð³» çàçíà÷àþòü, ùî ³ íàäàë³

ïðàöþâàòèìóòü íàä ï³äâèùåííÿì áåç-

ïåêè äîðîæíüîãî ðóõó íà âóëè÷íî-äî-

ðîæí³é ìåðåæ³ ñòîëèö³.

Êèÿíàì ïîâåðíóòî
ä³ëÿíêó íà Ëóê’ÿí³âö³

Çà âòðó÷àííÿ ïðîêóðàòóðè Øåâ÷åí-

ê³âñüêîãî ðàéîíó Ãîñïîäàðñüêèé ñóä

ì. Êèºâà çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíå ï³ä-

ïðèºìñòâî ïîâåðíóòè ó âëàñí³ñòü òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ä³ëÿíêó âàð-

ò³ñòþ ïîíàä 1 ìëí ãðí íà âóë. Îâ-

ðóöüê³é, ùî íà Ëóê’ÿí³âö³.

Âñòàíîâëåíî, ùî â 2004 ðîö³ Êè-

¿âðàäà ïåðåäàëà ñòîëè÷íîìó òîâà-

ðèñòâó íàä³ë ïëîùåþ ïîíàä 3 òèñ.

ì2. Ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó çàê³í÷èâñÿ òà

íå ïîíîâëþâàâñÿ, ïðîòå ï³äïðèºì-

ñòâî é íàäàë³ ïðîäîâæóâàëî êîðèñ-

òóâàòèñü çàçíà÷åíîþ ä³ëÿíêîþ.

Çâàæàþ÷è íà ïîðóøåííÿ, ïðîêó-

ðàòóðà çâåðíóëàñÿ ç ïîçîâîì äî Ãîñ-

ïîäàðñüêîãî ñóäó Êèºâà ç âèìîãîþ ïî-

âåðíóòè çåìëþ òåðèòîð³àëüí³é ãðî-

ìàä³.

Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàäîâîëü-

íèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ó

ïîâíîìó îáñÿç³.

íîâèíè
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1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальне�підприємство�«Місь�ий�ма�азин»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Підприємство)�засноване�на��ом�нальній

власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�віднесене�до�сфери��правління�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ор�ан��прав-

ління�майном).

1.2.�Підприємство�є�правонаст�пни�ом��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий�центр

розвит���рибно�о��осподарства»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро��

№ 378/6594�«Про�переймен�вання��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий�центр�роз-

вит���рибно�о��осподарства»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�та�дея�і�інші�питання�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності».

1.3.�Засновни�ом�та�власни�ом�Підприємства�є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�іме-

ні�я�ої�вист�пає�Київсь�а�місь�а�рада�(далі —�Власни�).

1.4.�Підприємство�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�пе-

чат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штампи,�блан�и.

1.5.�Підприємство�за�своєю�ор�анізаційною�формою�є��ом�нальним�підприємством�і�безпо-

середньо�підпоряд�ов�ється�Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Де-

партамент).

1.6.�Підприємство�провадить�свою�діяльність�на�підставі�цьо�о�Стат�т�,�я�ий�є��становчим�до-

��ментом,�що�затвердж�ється�рішенням�Власни�а,�та�на�підставі�за�онодавства�У�раїни.

1.7.�Підприємство���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�У�раїни�і�за�онами�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�роз-

порядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�азами�Департамент�,�цим�Стат�том�та�іншими�нор-

мативно-правовими�а�тами.

2.�НАЙМЕНУВАННЯ�ТА�МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

2.1.�Повне�наймен�вання�Підприємства —��ом�нальне�підприємство�«Місь�ий�ма�азин»�ви-

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

2.2.�С�орочене�наймен�вання —�КП�«Місь�ий�ма�азин».

2.3.�Місцезнаходження�Підприємства:�в�л.�Басейна,�1/2-а,�м.�Київ,�01004.

3.�МЕТА�І�ПРЕДМЕТ�ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.�Підприємство�створено�з�метою�ор�анізації�та�розвит���тор�овельної�мережі,�забезпе-

чення�споживачів�необхідними�товарами�і�посл��ами,�отримання�приб�т���та�сприяння�розвит-

���в�місті��ни�овидавничої�справи.

3.2.�Предметом�діяльності�Підприємства�є:

3.2.1.�Розроб�а�та�ви�отовлення�др��ованої�прод��ції,�полі�рафічна�діяльність,��ни�овидав-

нича�справа.

3.2.2.�Оптова�та�роздрібна�тор�івля��ни�ами,��азетами,�полі�рафічними�виданнями�та�інши-

ми�паперовими�товарами�в�спеціалізованом��ма�азині.

3.2.3.�Тор�івля��живаними�та�анти�варними��ни�ами.

3.2.4.�Оптова�та�роздрібна�тор�івля�блан�ами�до��ментів�с�ворої�звітності,�за�онодавчою�та

нормативною�до��ментацією.

3.2.5.�Оптова�та�роздрібна�тор�івля�прод��цією�промислово�о�призначення�та�товарами�на-

родно�о�споживання.

3.2.6.�Оптова�та�роздрібна�тор�івля��анцелярсь�ими�товарами.

3.2.7.�Діяльність�бібліоте�,�читаць�их�залів,�ле�торіїв,�архівів.

3.2.8.�Надання�посл���щодо�пош����рід�існих��ни�.

3.2.9.�Засн�вання�др��ованих�засобів�масової�інформації�з�метою�п�блічно�о�поширення�се-

ред�споживачів�др��ованої�інформаційної�прод��ції�без�обмеження�сфери�її�розповсюдження.

3.2.10.�Збирання,�творення,�реда��вання,�під�отов�а�інформації�до�др����для�подальшо�о�ви-

дання�др��ованих�засобів�масової�інформації.

3.2.11.�Матеріально-технічне�забезпечення�видання�др��ованих�засобів�масової�інформації.

3.2.12.�Продаж,�надсилання�за�передплатою�або�розповсюдження�б�дь-я�им�іншим�спосо-

бом�др��ованих�засобів�масової�інформації.

3.2.13.�Ор�анізація�передплати�на�др��овані�засоби�масової�інформації.

3.2.14.�Створення,�виробництво,�відтворення,�оп�блі��вання,�трансляція,�ретрансляція,�пе-

рероб�а,�здача�в�найм,�п�блічний�по�аз,�п�блічне�ви�онання�та�п�блічна�трансляція�а�діовіз�-

альних�творів,�зо�рема�про�рам�мовлення,��інемато�рафічних,�м�зичних�і�літерат�рно-драма-

тичних�творів.

3.2.15.�Ре�ламна�діяльність���засобах�масової�інформації,�зо�рема�виробництво�та�розпов-

сюдження�ре�ламної�інформації���б�дь-я�ій�формі�та���б�дь-я�ий�спосіб�на�телебаченні�і�радіо

та�в�др��ованих�засобах�масової�інформації.

3.2.16.�Ор�анізація�зйомо��ре�ламних�про�рам,�а�та�ож��омпле�сних�ре�ламних��ампаній�з

ви�ористанням�засобів�масової�інформації�та�зовнішньої�ре�лами.

3.2.17.�Створення�власно�о�виробництва�та�мережі�розповсюдження�ре�ламної�прод��ції,

зо�рема�др��арень,�видавництв,�видавничих�ор�анізацій,�полі�рафічних�підприємств.

3.2.18.�Діяльність���сфері��інемато�рафії,�зо�рема�створення�та�розповсюдження�фільмів,

розроб�а�та�ви�отовлення�техноло�ічно�о�обладнання.

3.2.19.�Надання�інформаційно-�онс�льтаційних�посл�����раїнсь�им�та�іноземним�юридичним

і�фізичним�особам.

3.2.20.�Проведення�виставо�,�ярмаро�,�презентацій,��онференцій,�семінарів,�видовищних�за-

ходів�тощо.

3.2.21.�Діяльність�по�впровадженню�нових�про�ресивних�інформаційних�техноло�ій.

3.2.22.�Надання�поб�тових�та�інших�платних�посл��,�пов’язаних�із�діяльністю�Підприємства�на

замовлення�юридичних�та�фізичних�осіб.

3.2.23.�Ви�онання�ф�н�цій�замовни�а,�підрядни�а,�с�бпідрядни�а�робіт,�передбачених�цим�Ста-

т�том.

3.2.24.�Надання�фізичним�та�юридичним�особам�посл��,�пов’язаних�із�ви�ористанням�зе-

мельних�діляно��та�майна�(нежитлових�приміщень,�б�дин�ів,�тимчасових�спор�д�тор�овельно-

�о,�поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої

діяльності�тощо).

3.2.25.�Надання�на�до�овірних�засадах�посл���щодо�під�отов�и�па�ета�до��ментів,�необхід-

них�для�оформлення�паспортів�прив’яз�и�на�розміщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо�о�призначення�для�здійснення�підприємниць�ої�ді-

яльності.

3.2.26.�Прое�т�вання�та�ви�онання�робіт�з�бла�о�строю�територій.

3.2.27.�Вивезення�та�перероб�а�сміття�і�твердих�поб�тових�відходів.

3.2.28.�Ви�отовлення�та�продаж�столярних�виробів�та�елементів�бла�о�строю.

3.2.29.�Демонтаж,�перевезення�та�збері�ання�самовільно�розміщених�засобів�перес�вної

дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі,�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мере-

жі,�що�пор�ш�ють�правила�бла�о�строю�міста,�на�підставі�прийнятих���встановленом��поряд��

рішень��повноважених�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

3.2.30.�Систематизація,�автоматизація,��омп’ютерна�оброб�а,�збері�ання�інформації�з�пи-

тань�бла�о�строю.

3.2.31.�Реалізація�без�осподарно�о�майна���встановленом��поряд��.

3.2.32.�Надання�методичної,��онс�льтаційної�та�іншої�допомо�и�підприємствам,��становам,�ор-

�анізаціям�з�питань��тримання�територій,�б�дівель,�спор�д,�інженерних�мереж,�транспортних�ма-

�істралей,�забезпечення�бла�о�строю.

3.2.33.�Діяльність���сфері�зв’яз�ів�із��ромадсь�істю.

3.2.34.�Діяльність���сфері�права.

3.2.35.�Інша�професійна,�на��ова�та�технічна�діяльність.

3.2.36.�Здійснення�оптової�та�роздрібної�тор�івлі�продовольчими�та�промисловими�товара-

ми,�тор�овельно-за��півельна�та�посередниць�а�діяльність.

3.2.37.�Ор�анізація�та�діяльність����ал�зі�проведення�виставо�,�а��ціонів,�тор�ів,�фестивалів,

тематичних�виставо�-ярмаро�,�що�здійснюються�на��омерційній�основі.

3.2.38.�Монтажні�і�б�дівельні�роботи,�в�лючаючи��апітальне�б�дівництво�та�ре�онстр��цію

промислових�спор�д,�б�дівель.

3.2.39.�Реалізація�прод��ції�виробничо-технічно�о�призначення,�товарів�народно�о�спожи-

вання�та�прод��тів�харч�вання.

3.2.40.�Надання�юридичним�та�фізичним�особам�посл��,�в�том��числі�транспортно-е�спеди-

ційних,��онс�льтаційних,�мар�етин�ових,�посередниць�их,�а�ентсь�их,��онси�наційних,��прав-

лінсь�их,�облі�ових,�а�диторсь�их,�юридичних,�т�ристичних,�ре�ламних,�с�ладсь�их,�видавни-

чих�та�полі�рафічних.

3.2.41.�Ви�онання�ф�н�цій�замовни�а�робіт�з�облашт�вання�та��тримання�місць�для�розміщен-

ня�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�на�території�міста�Києва.

3.2.42.�Ор�анізація�тор�ів�на�право�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор�о-

вельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

3.2.43.�У�ладання�за�рез�льтатами�тор�ів�на�право�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі�до�ово-

рів�із�с�б’є�тами��осподарювання�щодо�розміщення�засобів�перес�вної�дрібнороздрібної�тор-

�овельної�мережі�та�об’є�тів�сезонної�дрібнороздрібної�тор�овельної�мережі.

3.2.44.�Провадження�інших�видів�діяльності,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни.

3.3.�Види��осподарсь�ої�діяльності,�я�і�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�потреб�ють�ліцен-

зій,�дозволів�тощо,�провадяться�Підприємством�після�їх�отримання���встановленом��поряд��.

4.�ЮРИДИЧНИЙ�СТАТУС�ПІДПРИЄМСТВА

4.1.�Права�і�обов’яз�и�Підприємство�наб�ває�з�момент��йо�о�державної�реєстрації.

4.2.�Підприємство�провадить�діяльність�на�засадах�повної��осподарсь�ої�самостійності,�пов-

но�о��осподарсь�о�о�розрах�н��.�Підприємство�може�мати�зна�и�для�товарів�і�посл��,�я�і�ре-

єстр�ються�відповідно�до�за�онодавства.

Підприємство�від�риває�розрах�н�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів.
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4.3.�Підприємство�має�право���ладати�правочини,�наб�вати�майнові�та�особисті�немайнові

права,�вист�пати����осподарсь�их,�цивільних�та�адміністративних�правовідносинах�з�юридич-

ними�та�фізичними�особами,�наб�вати�майнових�прав�та�нести�обов’яз�и,�вист�пати�позива-

чем,�відповідачем,�третьою�особою�в�с�дах�за�альної�юрисди�ції�та�нести�відповідальність�за

рез�льтати�своєї��осподарсь�ої�діяльності.

4.4.�Підприємство�самостійно�несе�відповідальність�за�своїми�зобов’язаннями�в�межах�на-

лежно�о�йом��майна�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.�Підприємство�не�несе�відповідальності

за�зобов’язаннями�Власни�а�та�Ор�ан���правління�майном,�а�Власни��та�Ор�ан��правління�май-

ном�не�нес�ть�відповідальності�за�зобов’язаннями�Підприємства.

5.�СТАТУТНИЙ�КАПІТАЛ,�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ПІДПРИЄМСТВА

5.1.�Стат�тний��апітал�Підприємства�становить�1�700�000,00�(один�мільйон�сімсот�тисяч��рн

00��оп.)��ривень�відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�27�жовтня�2011�ро���№ 378/6594

«Про�переймен�вання��ом�нально�о�підприємства�«Київсь�ий�місь�ий�центр�розвит���рибно�о

�осподарства»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�де-

я�і�інші�питання�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності».

Стат�тний��апітал�Підприємства�може�форм�ватись�за�рах�но���рошово�о�та�майново�о�внес-

���Власни�а.

5.2.�Майно�Підприємства�становлять�виробничі�і�невиробничі�фонди,�а�та�ож�інші�цінності,

вартість�я�их�відображається�в�самостійном��балансі�Підприємства.

5.3.�Майно�Підприємства�належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста

Києва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

5.4.�Джерелами�форм�вання�майна�Підприємства�є:

�рошові�та�матеріальні�внес�и�засновни�ів;

доходи,�одержані�від�реалізації�прод��ції,�посл��,�інших�видів��осподарсь�ої�діяльності;

доходи�від�цінних�паперів;

�редити�бан�ів�та�інших��редиторів;

�апітальні�в�ладення�і�дотації�з�бюджетів;

майно,�придбане�в�інших�с�б’є�тів��осподарювання,�ор�анізацій�та��ромадян���встановлено-

м��за�онодавством�поряд��;

інші�джерела,�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

Усі��ошти�Підприємства�зарахов�ються�на�йо�о�рах�н�и�в��становах�бан�ів�У�раїни.�Обі�ові

�ошти�Підприємства�переб�вають���йо�о�повном��розпорядженні.

5.5.�Підприємство�має�право�ви�лючно�за�з�одою�Власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�а-

н��відч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(по-

зич��),�передавати�під�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож

спис�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

5.6.�Списання�майна,�за�ріплено�о�за�Підприємством,�здійснюється�в��становленом��поряд-

��.

5.7.�Збит�и,�завдані�Підприємств��внаслідо��пор�шення�йо�о�майнових�прав��ромадянами,

юридичними�особами,�ор�анами�державної�влади�чи�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�від-

ш�одов�ються�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

6.�ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�ПІДПРИЄМСТВА

6.1.�Права�Підприємства:

6.1.1.�Самостійно�проводити�б�дь-я����осподарсь���діяльність,�дозволен��за�онодавством,

в�межах�повноважень,�передбачених�цим�Стат�том.

6.1.2.�Вст�пати���взаємовідносини�з�юридичними�та�фізичними�особами,�в�том��числі�інозем-

ними,�на�до�овірних�засадах�щодо�дося�нення�мети�своєї�діяльності.

6.1.3.�Самостійно�план�вати�основні�напрями�сво�о�розвит���і�визначати�страте�ію�відповід-

но�до��ал�зевих,�на��ово-технічних�про�нозів�та�пріоритетів,��он’юн�т�ри�рин���прод��ції,�то-

варів,�робіт,�посл���та�е�ономічної�сит�ації.

6.1.4.�За�з�одою�Власни�а�зал�чати��ошти,�інші�фінансові�та�майнові�рес�рси���ви�ляді��ре-

дитів�і�пози��або�шляхом�вип�с���та�розміщення�в��становленом��за�онодавством�поряд���цін-

них�паперів,�а�та�ож�на�підставі�інших�відповідних���од.

6.1.5.�Придбавати���підприємств,��станов,�ор�анізацій,�незалежно�від�їхньої�форми�власно-

сті,�а�та�ож���фізичних�осіб�необхідні�матеріальні�рес�рси�без�обмеження�за�обся�ом�та�но-

мен�лат�рою,�отрим�вати�в��орист�вання�б�дь-я�е�майно.

6.1.6.�Ор�анізов�вати�прямі��осподарсь�і,�інформаційні�зв’яз�и�з�підприємствами,��станова-

ми,�ор�анізаціями,���ладати�відповідні�до�овори�за�основними�напрямами�діяльності�Підпри-

ємства.

6.1.7.�Вист�пати�с�б’є�том�інвестиційної�діяльності.

6.1.8.�Об’єдн�вати�на�добровільних�засадах�за�рішенням�Власни�а�свою�виробнич�,�на��о-

в�,��омерційн��та�інші�види�діяльності�з�діяльністю�інших�підприємств�і�входити�до�с�лад���ор-

порацій�та��онцернів�за��ал�зевими,�територіальними�та�іншими�озна�ами�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни.

6.1.9.�Встановлювати�з�ідно�із�за�онодавством�вільні�ціни�на�товари,�роботи�і�посл��и,�я�що

інше�не�визначене�за�онодавством�У�раїни�та�рішеннями�Власни�а,�розпорядженнями�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

6.1.10.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій�інформацію,�до��менти,�інші�матеріали,�а�від�місцевих�ор�анів

державної�статисти�и —�статистичні�дані,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань.

6.1.11.�Брати��часть����он��рсах�інвестиційних�прое�тів,�спрямованих�на�розвито��інфра-

стр��т�ри�міста,�в�поряд���і�на�підставах,�визначених�за�онодавством�У�раїни.

6.1.12.�Визначати�ор�анізаційн��стр��т�р�,�встановлювати�чисельність�працівни�ів�і�штатний

розпис�в�межах�витрат�на�оплат��праці,�визначених�фінансовим�планом�Підприємства.

6.1.13.�Створювати�в��становленом��за�онодавством�поряд���філії,�представництва,�відді-

лення�та�інші�відо�ремлені�підрозділи�без�створення�юридичної�особи�з�правом�від�риття�по-

точних�і�розрах�н�ових�рах�н�ів�та�затвердж�вати�положення�про�них.

6.1.14.�Зал�чати�до�роботи�на�до�овірних�засадах�необхідних�спеціалістів.

6.1.15.�К�п�вати,�оренд�вати�в�юридичних�та�фізичних�осіб�спор�ди�та�інші�об’є�ти.

6.1.16.�Визначати���встановленом��поряд���форми,�системи�і�розміри�оплати�праці�(але�не

менше�мінімально�о�розмір�,�визначено�о�за�онодавством).

6.1.17.�Здійснювати�інші�дії,�що�не�с�перечать�цьом��Стат�т�,�не�заборонені�за�онодавством

та�сприяють�вирішенню�поставлених�під�час�створення�Підприємства�завдань.

6.2.�Обов’яз�и�Підприємства:

6.2.1.�Забезпеч�вати�цільове�ви�ористання��ом�нально�о�майна,�за�ріплено�о�за�Підприєм-

ством�Власни�ом�або�Ор�аном��правління�майном.

6.2.2.�У�належном��стані��трим�вати�і�збері�ати��ом�нальне�майно,�що�за�ріплене�за�Підпри-

ємством�на�праві��осподарсь�о�о�відання.

6.2.3.�Під�час�визначення�страте�ії��осподарсь�ої�діяльності�Підприємство�має�по�одж�вати

з�Власни�ом�або�Ор�аном��правління�майном�заходи,�що�мож�ть�вплин�ти�на�інтереси�насе-

лення�міста,�забезпеч�вати�ви�онання�ф�н�цій�і�завдань,�по�ладених�на�Підприємство�Власни-

�ом.

6.2.4.�Забезпеч�вати�своєчасн��сплат��подат�ів�та�інших�обов’яз�ових�платежів�з�ідно�із�за-

�онодавством�У�раїни.

6.2.5.�Ви�он�вати��апітальний�ремонт�і�оновлення�основних�фондів,�забезпеч�вати�своєчас-

не�введення�в�дію�придбано�о�обладнання.

6.2.6.�Проводити�оперативн��діяльність�з�матеріально-технічно�о�забезпечення�виробниц-

тва.

6.2.7.�Під�час�визначення�напрямів�діяльності�врахов�вати�державні�та��ом�нальні��онтра�-

ти,�замовлення�та�інші�до�овірні�зобов’язання;�доведені���встановленом��поряд���державні�та

�ом�нальні��онтра�ти�і�замовлення�є�обов’яз�овими�до�ви�онання.

6.2.8.�Створювати�належні��мови�для�висо�опрод��тивної�роботи�своїх�працівни�ів,�забез-

печ�вати�додержання�вимо��за�онодавства�У�раїни�про�працю,�соціальне�страх�вання,�правил

і�норм�охорони�праці,�техні�и�безпе�и.

6.2.9.�Здійснювати�заходи�щодо�підвищення�заробітної�плати�працівни�ів�з�метою�посилен-

ня�їхньої�матеріальної�заці�авленості�я����рез�льтатах�особистої�праці,�та��і�в�за�альних�підс�м-

�ах�роботи�Підприємства.

6.2.10.�Забезпеч�вати�е�ономне�і�раціональне�ви�ористання�фонд��споживання,�своєчасн��ви-

плат��заробітної�плати�та�розрах�н�и�з�працівни�ами�Підприємства.

7.�УПРАВЛІННЯ�ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1.�Власни��здійснює�свої�права�щодо��правління�Підприємством�безпосередньо�або�через

�повноважений�ним�ор�ан.

7.2.�Управління�підприємством�здійснюється�дире�тором.�Дире�тор�Підприємства�призна-

чається�на�посад��та�звільняється�з�посади�Київсь�им�місь�им��оловою�на��онтра�тній�основі

за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до�розпо-

діл��обов’яз�ів,�по�одженим�з�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації,�я�е��от�ється�Департаментом.

7.3.�З�дире�тором�Підприємства���ладається��онтра�т,�в�я�ом��визначається�стро��найм�,�пра-

ва,�обов’яз�и�і�відповідальність�дире�тора,��мови�йо�о�матеріально�о�забезпечення,��мови

звільнення�йо�о�з�посади,�інші��мови�найм��за�по�одженням�сторін.

7.4.�Дире�тор�Підприємства�має�заст�пни�ів,�я�і�призначаються�на�посад��та�звільняються�з

посади�дире�тором�Підприємства.

7.5.�Дире�тор�Підприємства:

7.5.1.�Несе�персональн��відповідальність�за�діяльність�Підприємства�та�за�ви�онання�по�ла-

дених�на�Підприємство�завдань,�за�додержання�поряд���ор�анізації�та�ведення�б�х�алтерсь�о-

�о�облі��,�достовірність�фінансової�звітності�та�статистичної�інформації.

7.5.2.�Забезпеч�є�ви�онання�а�тів�Власни�а�та�Ор�ан���правління�майном.

7.5.3.�Забезпеч�є�ви�онання�планів�діяльності�Підприємства,�відповідає�за�йо�о�приб�т�о-

вість,�дотримання�державної�фінансової�дисципліни.

7.5.4.�Зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�онання�річно�о�фінансово-

�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�приб�т��,�не�прип�с�аючись

при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

7.5.5.�Діє�без�дор�чення�від�імені�Підприємства,�представляє�йо�о���відносинах�з�іншими

юридичними�особами�і��ромадянами,���ладає�до�овори,�видає�дор�чення,�від�риває�рах�н�и

��бан�івсь�их��становах.

7.5.6.�Видає���межах�своєї��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�та�перевіряє�їх�ви�онання.

7.5.7.�Розпоряджається���встановленом��поряд���майном�та��оштами�Підприємства.

7.5.8.�Забезпеч�є�ефе�тивне�ви�ористання�та�збереження��ом�нально�о�майна,�за�ріплено-

�о�за�Підприємством.

7.5.9.�Ор�анізов�є�ви�онання�поточних�і�перспе�тивних�про�рам�Підприємства.

7.5.10.�Ор�анізов�є�робот��Підприємства,�йо�о�стр��т�рних�підрозділів.

7.5.11.�Затвердж�є�ор�анізаційн��стр��т�р�,�чисельність�працівни�ів�та�штатний�розпис�Під-

приємства.

7.5.12.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�заст�пни�ів�дире�тора,��оловно�о�б�х�алте-

ра�та�інших�працівни�ів�Підприємства.

7.5.13.�Розробляє�і�затвердж�є�ф�н�ціональні�обов’яз�и�працівни�ів�Підприємства,�положен-

ня�про�йо�о�стр��т�рні�підрозділи.

7.5.14.�Обирає�форми�і�системи�оплати�праці,�встановлює�працівни�ам�розміри�тарифних

ставо�,�відрядних�розціно�,�посадових�о�ладів,�премій,�вина�ород,�надбаво��і�доплат�на��мо-

вах,�передбачених��оле�тивним�до�овором.

7.5.15.�Забезпеч�є�дотримання�за�онодавства�У�раїни.

7.5.16.�Здійснює�інші�повноваження�з�оперативно�о��правління�Підприємством,�я�і�не�нале-

жать�до�ви�лючної��омпетенції�Власни�а�і�встановлюються�за�онодавством�У�раїни,�а�та�ож

цим�Стат�том�і��онтра�том.

7.6.�Тр�довий��оле�тив�Підприємства�становлять��сі��ромадяни,�я�і�своєю�працею�бер�ть

�часть���йо�о�діяльності�на�основі�тр�дово�о�до�овор�.

7.7.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та�здоров’я�чле-

нів�тр�дово�о��оле�тив��виріш�є�тр�довий��оле�тив�за��частю�дире�тора�Підприємства�відпо-

відно�до��мов��оле�тивно�о�до�овор�,�я�що�інше�не�передбачено�за�онодавством.

7.8.�Коле�тивний�до�овір���ладається�між�дире�тором�Підприємства�і�профспіл�овим�чи�ін-

шим��повноваженим�на�представництво�тр�довим��оле�тивом�ор�аном�і�не�може�с�перечити

за�онодавств��У�раїни.

7.9.�Коле�тивним�до�овором�ре��люються�виробничі,�тр�дові�та�соціально-е�ономічні�відно-

сини�тр�дово�о��оле�тив��з�адміністрацією�Підприємства,�питання�охорони�праці,�соціально�о

розвит��,��часть�працівни�ів���ви�ористанні�приб�т���Підприємства.

7.10.�Коле�тивний�до�овір�реєстр�ється���встановленом��поряд��.

7.11.�Інтереси�тр�дово�о��оле�тив��представляє�профспіл�овий��омітет�Підприємства.�Пов-

новаження�тр�дово�о��оле�тив��Підприємства�реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�вибор-

ним�ор�аном —�профспіл�овим��омітетом,�члени�я�о�о�обираються�відповідно�до�стат�т��проф-

спіл�и�на�зборах�або��онференціях�тр�дово�о��оле�тив�.

7.12.�Профспіл�овий��омітет:

7.12.1.�Гот�є�матеріали�для�роз�ляд��на�за�альних�зборах�або��онференціях.

7.12.2.�Контролює�ви�онання�рішень,�прийнятих�на�за�альних�зборах,��онференціях.

7.12.3.�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�деле�овані�йом��за�альними�зборами.

8.�ПОВНОВАЖЕННЯ�ВЛАСНИКА�АБО�ОРГАНУ�УПРАВЛІННЯ�МАЙНОМ�У�ВІДНОСИНАХ�З�ПІД-

ПРИЄМСТВОМ

8.1.�Компетенцією�Власни�а�або�Ор�ан���правління�майном�є:

8.1.1.�Затвердження�Стат�т��Підприємства�та�внесення�змін�до�ньо�о.

8.1.2.�Визначення�основних�напрямів�діяльності�Підприємства.

8.1.3.�Здійснення��онтролю�за�станом�фінансової�дисципліни,�облі���та�звітності,�р�хом�та

збереженням��ом�нально�о�майна.

8.1.4.�Входження�Підприємства�до��осподарсь�их�об’єднань.
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8.1.5.�Прийняття�рішення�щодо�припинення�Підприємства,�призначення��омісії�з�припинен-

ня,�затвердження�лі�відаційно�о�баланс�,�передавально�о�а�та�або�розподільчо�о�баланс�.

8.2.�Власни��або�Ор�ан��правління�майном�здійснює�інші�повноваження�з�ідно�із�за�онодав-

ством�та�положеннями�цьо�о�Стат�т�.

8.3.�Для�забезпечення�ефе�тивності�ви�ористання��ом�нально�о�майна�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�та�для�створення��мов�повноцінно�о�ф�н�ціон�вання�Підприємства�Власни�

має�право�передавати�Підприємств��майно�та�вил�чати�йо�о���випад�ах,��оли�воно�не�ви�орис-

тов�ється�або�ви�ористов�ється�не�за�призначенням.

8.4.�Власни��та�Ор�ан��правління�майном�не�мають�права�втр�чатись�в�оперативн��і��оспо-

дарсь���діяльність�Підприємства.

9.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА�ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Підприємство�здійснює�шляхом�с�ла-

дання���поряд���та�за�формою,�що�визначає�Ор�ан��правління�майном,�річних�фінансових�пла-

нів,�я�і�затвердж�є�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

9.2.�Дире�тор�Підприємства�зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�Підприємства�на�ви�о-

нання�річно�о�фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�чисто�о�при-

б�т��,�не�прип�с�аючись�при�цьом��витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним

фінансовим�планом.

9.3.�Приб�то��Підприємства,�після�сплати�подат�ів�та�інших�платежів�до�бюджет�,�ви�орис-

тов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.�Відрах�вання�частини�приб�т���до�бю-

джет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,�визначеном��Власни�ом.

9.4.�Підприємство�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�фор-

мою,�що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

9.5.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�діяльності

Підприємства�є�приб�то�.

9.6.�Джерелом��оштів�на�оплат��праці�працівни�ів�Підприємства�є�дохід,�одержаний�в�ре-

з�льтаті�йо�о��осподарсь�ої�діяльності.

9.7.�Відносини�Підприємства�з�іншими�підприємствами,�ор�анізаціями�і��ромадянами�в��сіх

сферах��осподарсь�ої�діяльності�здійснюються�на�до�овірних�засадах.

9.8.�Питання�соціально�о�розвит��,�зо�рема�поліпшення��мов�праці,�життя�та��арантії�обо-

в’яз�ово�о�медично�о�страх�вання�членів�тр�дово�о��оле�тив��та�їх�сімей,�виріш�є�дире�тор�за

�частю�тр�дово�о��оле�тив��та��повноважених�ним�ор�анів.

9.9.�Підприємство�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльно-

сті�і�надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.�Фінансова�звітність�Підприємства�надається�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

9.10.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�додержання

поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�статистичної�звітності.

9.11.�Контроль�за�діяльністю�Підприємства�та�ревізія�йо�о�фінансово-�осподарсь�ої�діяльно-

сті�здійснюється�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

10.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ПІДПРИЄМСТВА

10.1.�Підприємство�є�самостійним�с�б’є�том�зовнішньое�ономічної�діяльності,�я�а�прово-

диться�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�зовнішньое�ономічн��діяльність».

11.�ПРИПИНЕННЯ�ПІДПРИЄМСТВА

11.1.�Припинення�Підприємства�здійснюється�шляхом�йо�о�лі�відації�або�реор�анізації�(злит-

тя,�приєднання,�поділ,�перетворення)�відповідно�до�рішення�Власни�а�або�рішення�с�д����ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

11.2.�Лі�відацію�Підприємства�проводить�лі�відаційна��омісія,��творена�Власни�ом�або�Ор-

�аном��правління�майном.

11.3.�Порядо��і�стро�и�проведення�лі�відації,�а�та�ож�стро��для�заяви�претензій��редиторів

визначає�Власни��або�Ор�ан��правління�майном,�с�д�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни.

11.4.�Лі�відаційна��омісія�с�ладає�проміжний�лі�відаційний�баланс�та�лі�відаційний�баланс

Підприємства�і�подає�на�затвердження�Власни���або�ор�ан�,�я�ий��творив�лі�відаційн���омі-

сію.�З�момент��призначення�лі�відаційної��омісії�до�неї�переходять�повноваження�щодо��прав-

ління�справами�Підприємства.

11.5.�Працівни�ам�Підприємства,�я�і�звільняються���рез�льтаті�реор�анізації�чи�лі�відації�Під-

приємства,��арант�ється�додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно�до�тр�дово�о�за�онодав-

ства�У�раїни.

11.6.�Майно�Підприємства,�що�залишилося�після�задоволення�вимо���редиторів�(��том��чис-

лі�за�подат�ами,�зборами,�єдиним�внес�ом�на�за�альнообов’яз�ове�державне�соціальне�стра-

х�вання�та�іншими��оштами,�що�належить�сплатити�до�державно�о�або�місцево�о�бюджет�,

Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�фондів�соціально�о�страх�вання),�ви�ористов�ється�за�рішенням

Власни�а�або�Ор�ан���правління�майном.

11.7.�У�разі�реор�анізації�Підприємства�йо�о�права�та�обов’яз�и�переходять�до�йо�о�право-

наст�пни�а.

11.8.�Підприємство�припиняється�з�дня�внесення�запис��про�йо�о�припинення�до�Єдино�о�дер-

жавно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фізичних�осіб —�підприємців.

12.�ВНЕСЕННЯ�ЗМІН�ДО�СТАТУТУ

12.1.�Зміни�до�Стат�т��вносяться�в�том��ж�поряд��,�в�я�ом��він�б�в�затверджений.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження Комплексної міської цільової програми
«Електронна столиця» на 2015 � 2018 роки

Рішення Київської міської ради № 654/1518 від 2 липня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 � 2015 роки»,
Закону України «Про захист інформації в інформаційно�телекомунікаційних системах», указу Президента України
від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні», враховуючи
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250�р «Про схвалення Концепції розвитку
електронного урядування в Україні» та від 15 травня 2013 року № 386�р «Про схвалення Стратегії розвитку
інформаційного суспільства в Україні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589
«Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», з метою
надання широкого спектра послуг передачі даних, забезпечення цілісності інформаційних ресурсів територіальної
громади м. Києва, впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Компле�сн��місь���цільов�

про�рам��«Еле�тронна�столиця»�на�2015�-�2018

ро�и,�що�додається.

2.�Дор�чити�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації)�при�форм�ванні�прое�тів�бюджетів

на�2015�-�2018�ро�и�врахов�вати�потреб���

фінанс�ванні�Компле�сної�місь�ої�цільової

про�рами�«Еле�тронна�столиця»�на�2015�-�2018

ро�и�відповідно�до�вимо��п�н�т��2�статті�85

Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

ради�з�питань�транспорт��та�зв’яз���та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет�

та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.07.2015�№�654/1518

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» 
на 2015 � 2018 роки

ПАСПОРТ

(за�альна�хара�теристи�а�про�рами)

Компле�сна�місь�а�цільова�про�рама�«Еле�тронна�столиця»�на�2015�-�2018�ро�и

1. Ініціатор розроблення
програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 "Про
затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року" ("Великі ставки" '
Головні стратегічні ініціативи. Ініціатива 4: Впровадження сучасних технологій
міського управління "Електронний уряд")

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4. Співрозробники
програми

Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5. Замовник
(відповідальний
виконавець) програми

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

6. Учасники
(співвиконавці)
програми

СКП "Київтелесервіс", КП "Головний інформаційно'обчислювальний центр"

7. Строк виконання
програми

2015 ' 2018 роки

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

Бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми

Всього у тому числі, за роками

2015 2016 2017 2018

всього, у тому числі:

9.1. коштів державного
бюджету

' ' ' ' '

9.2. коштів бюджету 
м. Києва

84901,5 18150,0 33164,5 22543,5 11043,5

9.3. коштів інших джерел ' ' ' ' '

1.�За�альні�положення

Компле�сна�місь�а�цільова�про�рама�"Еле�тронна�столиця"�на�2015�-�2018�ро�и�(далі�-�Про�-

рама)�розроблена�з�врах�ванням�вимо�и�за�онів�У�раїни�"Про�Національн��про�рам��інформа-

тизації"�та�"Про�Концепцію�Національної�про�рами�інформатизації",�Поряд���форм�вання�та�ви-

�онання�ре�іональної�про�рами�і�прое�т��інформатизації,�затверджено�о�постановою�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�12��вітня�2000�ро���№�644,�постанов�Кабінет��міністрів�У�раїни�від�04�лю-

то�о�1998�ро���№�121�"Про�затвердження�перелі���обов'яз�ових�етапів�робіт�під�час�прое�т�-

вання,�впровадження�та�е�спл�атації�засобів�інформатизації",�від�16�люто�о�1998�ро���№�160

"Про�заходи�щодо�посилення��онтролю�за�обґр�нтованістю�прое�тів�інформатизації�діяльності

центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади",�розпорядження�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�13��р�д-

ня�2010�ро���№�2250-р�"Про�схвалення�Концепції�розвит���еле�тронно�о��ряд�вання�в�У�раїні",

рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�29.10.2009�№�520/2589�"Про�Порядо��розроблення,�затве-

рдження�та�ви�онання�місь�их�цільових�про�рам���місті�Києві".

Про�рам��розроблено�в�зв'яз���із�за�інченням�термін��дії�Місь�ої�цільової�про�рами�розвит-

���еле�тронно�о��ряд�вання�в�місті�Києві�на�2012�-�2014�ро�и�та�Місь�ої�цільової�про�рами�з�технічно-

�о�захист��інформації�в�місті�Києві�на�2012�-�2014�ро�и,�затверджених�рішеннями�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�10�листопада�2011�ро���№�602/6838�та�№�601/6837�відповідно,�та�з��рах�ванням

рез�льтатів�прое�тів,�я�і�ви�он�валися�протя�ом�2012�-�2014�ро�ів���межах�реалізації�зазначе-

них�місь�их�цільових�про�рам.

Про�рама�розробляється�апаратом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�по�одж�ється�Генеральним�державним�замовни�ом�Національної

про�рами�інформатизації�та�подається�на�затвердження�Київсь�ій�місь�ій�раді.

Про�рама�відповідає�пріоритетним�напрямам�розвит���м.�Києва.�Розроб�а�Про�рами�прово-

дилась�з��рах�ванням�Страте�ії�розвит���Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь-

�ої�місь�ої�ради�від�15��р�дня�2011�ро���№�824/7060.

2.�Аналіз�поточної�сит�ації

В��мовах��лобалізації�та�розб�дови�інформаційно�о�с�спільства�традиційні�засоби�взаємодії

ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання�з��ромадянами�стають�недостатньо�ефе�-

тивними�та�потреб�ють�реформ�вання.�Для�створення�нових,�більш�зр�чних�методів�дост�п�

до�інформації�та�надання�адміністративних�посл��,�все�частіше�застосов�ються�с�часні�інфор-

маційно-�ом�ні�аційні�техноло�ії.�Громадяни�часто�сти�аються�із�с�ладністю�та�непрозорістю

процед�р�отримання�адміністративних�посл��,�з�низь�им�рівнем�я�ості�їх�надання,�бюро�ратич-

ними�зволі�аннями,�затя��ванням�термінів�роз�ляд��питань�з�бо���чиновни�ів.�Пра�ти�а�надан-

ня�адміністративних�посл���в�У�раїні�виявляє�чимало�проблем�на�шлях��отримання�та�их�пос-

л���споживачами.

За�рез�льтатами�дослідження�Національно�о�центр��еле�тронно�о��ряд�вання�У�раїни�в�У�-

раїні�майже�половина�(46�%)�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�чверть�(25�%)�обласних

державних�адміністрацій�мають�веб-сторін�и�для�надання�он-лайн�посл��.�З��станов,�я�і�мають

та�і�сторін�и,�лише�19�%�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�30�%�обласних�державних

адміністрацій�надають�посл��и�в�еле�тронній�формі.�При�цьом��я�ість�та�их�посл���залишаєть-

ся�низь�ою.�За�рез�льтатами�дослідження�розвит���еле�тронно�о��ряд�вання�ООН,�інде�с�он-

лайн�посл���в�У�раїні���2014�р.�становить�0,2677,�що�є�нижчим�за�середньосвітовий�по�азни�

(0,3919).�При�цьом��за�два�останні�ро�и�цей�по�азни��знизився�майже�вдвічі.

Отже,�в�рай�а�т�альним�є�питання�створення�соціальної�сервіс-орієнтованої�єдиної�системи

надання�посл���для�населення�в�еле�тронном��ви�ляді�та�створення�і�розвито��Smart-сервісів
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для��ромадян,�що�дасть�можливість�підвищити�я�ість�та�забезпечити�від�ритість�і�прозорість

надання�посл���для�населення,�знизити�можливість�для�проявів��ор�пції�та�підвищити�взаємо-

роз�міння�влади�із��ромадсь�істю.

На�сьо�однішній�день�не�завершено�процес�інте�рації�інформаційних�систем�ор�анів�ви�онав-

чої�влади,�не�створено�систем��еле�тронної�взаємодії�державних�еле�тронних�інформаційних�ре-

с�рсів,�а�та�ож�систем��еле�тронної�взаємодії�ор�анів�державної�влади�та�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання,�що�с�ттєво��повільнює�розвито��еле�тронних�адміністративних�посл��.

Еле�тронний��ряд�— це�ви�ористання�інформаційних�техноло�ій�з�метою�підвищення�я�ості

посл��,�я�і�надає�влада�(державна,�м�ніципальна)�для�всіх��ате�орій��ромадян�та�с�б'є�тів��ос-

подарювання,�забезпечення�прозорості�та�ефе�тивності�вн�трішніх��ом�ні�ацій�в�ор�анах�вла-

ди�міста.

Впровадження�еле�тронно�о��ряд�вання�є�с�ладним�процесом,�що�вима�ає�значних�фінан-

сових�витрат�і�вирішення�ціло�о��омпле�с��взаємозалежних�політичних,�правових,�адміністра-

тивних�і�техноло�ічних�проблем.

3.�Визначення�проблем,�на�розв'язання�я�их�спрямована�Про�рама

Про�рама�спрямована�на�розв'язання�та�их�проблем:

1.�Масштабні�роботи�з�інформатизації,�що�проводяться�в�місті�Києві,�недостатньо�с�оорди-

новані.

Щорічно�приймаються�про�рами,�плани�і�прое�ти�інформатизації.�В�різних�місь�их�цільових

про�рамах�є�розділи,�пов'язані�з�інформатизацією.�Не�з�одженість�і�нес�оординованість�цих

робіт�призводить�до�то�о,�що�залишається�низь�им�рівень�інте�рації�існ�ючих�систем�місь�о�о

�правління�та�місцево�о�самовряд�вання;�відб�вається�невиправдане�д�блювання�ф�н�цій��

різних�підсистемах;�немає�за�альномісь�о�о��омпле�с��стандартів,��ласифі�аторів,�наборів�ме-

таданих�та�іншо�о,�що�дозволяє��ніфі��вати�подання�даних�і�забезпечити��з�оджене�ф�н�ціон�-

вання�цих�підсистем���рам�ах�за�альномісь�ої�інформаційної�системи.�Київ�потреб�є�розроб�и

єдиної�страте�ії�інформатизації�міста,�нових�дієвих�механізмів��оординації�цієї�діяльності,�ре-

алізації�заходів�із�забезпечення�місь�ої�інформаційно-�ом�ні�аційної�інфрастр��т�ри.

2.�Інтенсивний�розвито��інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій,�їх�впровадження�в��сі�сфе-

ри�життєдіяльності�міста�спричинили�нові�проблеми�— проблеми�забезпечення�інформаційної

безпе�и�міста.�Кібертероризм�і��іберзлочинність�— нові�явища,�що�вима�ають��оординації�та

об'єднання�з�силь��сіх�заці�авлених���протидії�їм�осіб.�Забезпечення�інформаційної�безпе�и�я�

вид�діяльності�хара�териз�ється��омпле�сністю�технічних�і�ор�анізаційно-адміністративних�за-

ходів.�Київ�потреб�є�розроб�и�с�часної�системи�інформаційної�безпе�и�міста,�що�врахов�є

світовий�досвід.

3.�Незважаючи�на�помітний�про�рес����ал�зі�за�онодавчо�о�ре��лювання�процесів�інформа-

тизації,���раїнсь�е�за�онодавство�відстає�від�світових�процесів�розвит���інформаційно�о

с�спільства.�В�рам�ах�про�рами�"Еле�тронна�столиця"�має�б�ти�розроблений�і�реалізований

план�заходів�щодо�створення�повноцінної�нормативно-правової�бази�розвит���інформаційно�о

с�спільства�світово�о�рівня.

4.�Інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло�ії�(далі�— ІКТ)�сьо�одні�є�пот�жним�інстр�ментом�онов-

лення�та�підвищення�ефе�тивності�всіх�сфер�діяльності.�Рівень�інформатизації�ш�іл,�м�зеїв,

бібліоте��та�інших�за�ладів���льт�ри,�освіти�і�на��и,�що�належать�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва,�залишається�низь�им.�На�новом��етапі�я��страте�ічні�напря-

ми�р�х��міста�до�інформаційно�о�с�спільства�повинні�б�ти�розроблені�і�реалізовані�заходи�з

інформатизації�всіх�сфер�місь�о�о�життя.

5.�Соціальна�диференціація�по�дост�п��до�можливостей�ІКТ�є�спільною�проблемою�для�всіх

міст�і��раїн,�що�вст�пили�на�шлях�до�інформаційно�о�с�спільства.�Ця�проблема,�а�т�альна�і�для

У�раїни,�отримала�назв��проблеми�інформаційної�нерівності.�Важливість�її�визнається�всіма

державами�та�міжнародними�ор�анізаціями.�Дост�п�до�базових�інформаційно-�ом�ні�аційних

посл���та�соціально�знач�щої�інформації�має�б�ти�забезпечений�всім��ромадянам�незалежно

від�місця�їх�проживання�та�соціально-е�ономічно�о�становища.�Без�вирішення�цієї�с�ладної�проб-

леми,�пов'язаної�з�технічними,�е�ономічними,���льт�рними�та�соціально-психоло�ічними�бар'єра-

ми�на�шлях��масово�о�ви�ористання�ІКТ,��спішне�прос�вання�до�інформаційно�о�с�спільства

неможливе.

4.�Мета�Про�рами

Метою�Про�рами�є:

-�підвищення�рівня�і�я�ості�життя��ромадян�міста�Києва;

-�розвито��демо�ратичних�інстит�тів;

-�створення�сприятливих��мов�для�підприємниць�ої�діяльності�та�підвищення��он��рентоспро-

можності�підприємств�міста;

-�підвищення�ефе�тивності�та�від�ритості�місь�о�о��правління;

-�поліпшення�роботи�місь�о�о��осподарства�та�е�оло�ії�міста.

"Еле�тронізація"�міста�Києва�має�стати�підмо�ою���проведенні�адміністративної�реформи,�ба-

зисом�постійно�о�вдос�оналення�державно�о�і�м�ніципально�о��правління.

Разом�з�цим�на�сьо�одні���місті�с�лалася�с�перечлива�сит�ація:�з�одно�о�бо���вини�ли�нові

важливі�завдання�інформатизації,�а�з�іншо�о�— їх�вирішення�б�ло�неможливо�ор�аніз�вати�в

рам�ах�традиційно�о�формат���правління�інформатизацією,�орієнтовано�о�на�створення�розрізне-

них��ал�зевих�інформаційних�систем.

У�зв'яз���з�цим�вини�ла�необхідність�створення�про�рами�інформатизації�ново�о�тип�,�орієнто-

ваної�на�реалізацію�важливих�пріоритетів�с�часно�о�етап��р�х��до�інформаційно�о�с�спільства.

Одним�з�важливих�принципів�форм�вання�та�ої�Про�рами�є��онцентрація�рес�рсів���найваж-

ливіших�напрямах�інформатизації.�У�зв'яз���з�цим�можна�визначити�та�і�пріоритетні�прое�ти

Про�рами,�до�я�их�відносяться:

1.�Інте�раційні�прое�ти,�по�ли�ані�підвищити�ефе�тивність�створення�нових�та�інте�рацію�існ�-

ючих�інформаційних�систем:

-�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширення�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�"Єди-

ний�веб-портал�територіальної��ромади�міста�Києва";

-�модернізація�інформаційно-теле�ом�ні�аційних�систем�єдино�о�інформаційно�о�простор�

територіальної��ромади�міста�Києва;

-�створення�мережевої�інфрастр��т�ри�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста;

-�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширення�про�рамно-технічно�о��омпле�с��інформаційно-

довід�ової�сл�жби�Call-центр,�с�проводження�про�рамно-апаратно�о��омпле�с��інформаційно-

довід�ової�сл�жби�Call-центр,�забезпечення�безперервно�о�дост�п��стр��т�рних�підрозділів�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�та��ом�нальних�підприємств�до�інформаційно-довід�ової

сл�жби�Call-центр;

-�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширення�апаратних��омпле�сів�для�поточних�та�перспе�-

тивних�завдань.

2.�Прое�ти,�спрямовані�на�забезпечення�інформаційної�безпе�и�міста:

-�форм�вання�єдиної�політи�и�безпе�и�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційном��середовищі�міста

шляхом�впровадження�та�их�механізмів��правління�технічним�захистом�інформації:�правово�о,

ор�анізаційно�о,�ор�анізаційно-правово�о,�рес�рсно�о,�інформаційно-аналітично�о�та�інших;

-�за�риття�можливих��аналів�вито���інформації�на�об'є�тах�інформаційної�діяльності�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

-�створення��омпле�сних�систем�захист��інформації�з�підтвердженою�відповідністю�в�інфор-

маційно-теле�ом�ні�аційних�системах,�в�я�их�здійснюється�(передбачається)�оброб�а�держав-

них�інформаційних�рес�рсів�та�інформації,�вимо�а�щодо�захист��я�ої�встановлена�за�оном�(зо�-

рема�сл�жбової�інформації�стр��т�рних�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій,��онфіденційної�інформації�про�особ��(персональні�дані)�тощо);

-�створення��омпле�сів�технічно�о�захист��інформації�на�об'є�тах�інформаційної�діяльності,

в�я�их�цир��лює�(передбачається�цир��ляція)�мовна�інформація�з�обмеженим�дост�пом;

-�забезпечення�належно�о�стан��впроваджених�систем�захист��інформації�на�об'є�тах�інфор-

маційної�діяльності�та�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційних�системах,�що�е�спл�ат�ються�в�стр��-

т�рних�підрозділах�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�підприємствах,��ста-

новах�та�ор�анізаціях,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

-�впровадження�заходів�щодо�технічно�о�захист��від�модифі�ації,�бло��вання�та�спотворен-

ня�від�ритої�інформації,�я�а�належить�до�державних�інформаційних�рес�рсів,�а�та�ож�від�ри-

тої�інформації�про�діяльність�с�б'є�тів�владних�повноважень,�я�а�оприлюднюється�в�Інтернеті,

інших��лобальних�інформаційних�мережах�і�системах�або�передається�теле�ом�ні�аційними

мережами�(далі�— від�рита�інформація),�зо�рема�інформації�про�діяльність�підрозділів,�я�а

розміщ�ється�на�офіційном��веб-сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

-�забезпечення�ф�н�ціон�вання�впровадженої�системи�під�отов�и�осіб,�я�і�безпосередньо

відповідають�за�захист�інформації�на�об'є�тах�інформаційної�діяльності,�та�підвищення�їхньої��валіфі�ації.

3.�Масштабні��ал�зеві�прое�ти:

-�створення�та�впровадження��омпле�сної�інформаційно-аналітичної�системи��правління

фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�в�м.�Києві;

-�створення�веб-портал��"Єдиний�освітній�простір�міста�Києва";

-�створення�інформаційно-аналітичної�системи�"Еле�тронна�медицина";

-�створення�веб-портал��надання�адміністративних�посл��;

-�створення�єдиної�інформаційно-аналітичної�системи�фінансово�о�план�вання�м.�Києва.

5.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�розв'язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фінан-

с�вання

Останні�ро�и�хара�териз�ються�підвищеною��ва�ою,�я����ряди�різних��раїн�і�ре�іонів�приділя-

ють�більш�оперативній�і�ефе�тивній�взаємодії�з��ромадянами�та�ор�анізаціями�на�основі�широ-

�омасштабно�о�застос�вання�ІКТ,�триває�процес�створення�та��званих�"еле�тронних��рядів".

Проведені�в�місті�Києві�роботи�з�інформатизації�б�ли�в�основном��спрямовані�на�інформаційне

забезпечення��правлінсь�их�завдань�і�діловодство.�Взаємодії�ор�анів�влади�з��ромадянами�та

�осподарюючими�с�б'є�тами�на�основі�нових�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�не�приділя-

лося�належної��ва�и.�Про�рама�інформатизації�місь�о�о��правління�повинна�б�д�ватися�відповідно

до�за�альної��онцепції�"еле�тронно�о��ряд�",�містити�систем��ор�анізаційних,�нормативно-мето-

дичних�і�технічних�заходів,�що�забезпеч�ють�перехід�на�еле�тронн��форм��взаємодії�ор�анів�вла-

ди�з�населенням�та�ор�анізаціями.�Реалізація��онцепції�"еле�тронно�о��ряд�"�спрямована�на

підвищення�я�ості�надання�адміністративних�посл��,�постійне�зростання�ефе�тивності�діяльності

ор�анів�влади,�зо�рема�за�рах�но��вб�дов�вання��спішних��орпоративних�методів��правління.

Реалізація��онцепції�"еле�тронно�о��ряд�"�забезпечить�більш��інформаційн��від�ритість�влади,

дотримання�за�онодавства���сфері�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис��і�підвищення�довіри��рома-

дян�до�еле�тронних�до��ментів,�стим�люватиме�широ�омасштабне�ви�ористання�ІКТ���всіх�сфе-

рах�діяльності,�забезпечить�важливий��анал�зворотно�о�зв'яз���для�ор�анів�влади�та�ор�анізацій

міста�і�повинна�стати�одним�з�першочер�ових�напрямів�про�рами�"Еле�тронна�столиця".

Термін�ви�онання�Про�рами�на�2015�-�2018�ро�и

Рес�рсне�забезпечення�Про�рами:

тис.��рн

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на
виконання Програми2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому
числі:

18150,0 33164,5 22543,5 11043,5 84901,5

Бюджет м. Києва 18150,0 33164,5 22543,5 11043,5 84901,5

Кошти інших джерел ' ' ' '

Обся��фінанс�вання��точнюється�щоро���під�час�під�отов�и�прое�т��бюджет��міста�Києва�на

відповідний�рі����межах�видат�ів,�передбачених��оловном��розпорядни���бюджетних��оштів,

відповідальном��за�ви�онання�завдань�і�заходів�Про�рами.

6.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань�і�заходів�Про�рами�та�рез�льтативні�по�азни�и

Рез�льтатом��спішно�о�ви�онання�Про�рами�стане:

-�зростання�прозорості�та�ефе�тивності�влади;

-�зростання�ефе�тивності�роботи��ом�нальних�інформаційних�систем;

-�зростання�швид�ості�прийняття��правлінсь�их�рішень;

-�розширення�можливостей�ви�ористання�еле�тронних�до��ментів;

-�оперативне�та�висо�оя�існе�надання�адміністративних�і�соціальних�посл���населенню,

наближення�їх�до�вимо��меш�анців�та�європейсь�их�стандартів;

-�збільшення��іль�ості�еле�тронних�сервісів�та�online-посл���для��ромадян;

-��арант�вання�безпе�и��ромадян;

-�зменшення�бюджетних�витрат.

Паспорт�Про�рами

Перелі��завдань�і�заходів�Про�рами�наведений���додат���1.

Рез�льтативні�по�азни�и�Про�рами�наведені���додат���2.

7.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви�онання�Про�рами

Координатором�Про�рами�вист�пає�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�адміністрації�відповідно

до�розподіл��обов'яз�ів.

Звіт�про�ви�онання�Про�рами�здійснюється�відповідальним�ви�онавцем�постійній��омісії

Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт��та�зв'яз��,�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��,�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

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

що�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періодом,�та�Генеральном�

державном��замовни���Національної�про�рами�інформатизації�що�вартальні�та�щорічні�зведені

звіти�про�хід�ви�онання�завдань�(робіт)�Про�рами.

Київський міський голова В. Кличко
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Додато��1

до�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами�

«Еле�тронна�столиця»�на�2015-2018�ро�и

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015�2018 роки

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Заходи програми Строк
виконан�
ня заходу

Виконавці Джерела
фінансу�

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість), 

тис. гривень, 
у тому числі:

Очікуваний результат

1 Створення нових
інформаційно�
телекомунікаційних
систем/підсистем
та апаратних
платформ

1.1. Модернізація та функціональне
розширення інформаційно�
телекомунікаційної системи "Єдиний веб�
портал територіальної громади міста Києва"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

1600,0 
2015 � 600,0 
2016 � 400,0 
2017 � 400,0 
2018 � 200,0

Розширення функціональних можливостей інформаційно�телекомунікаційної системи
"Єдиний веб�портал територіальної громади міста Києва". Створення нових сервісів для
мешканців міста Києва, зокрема соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг,
інтеграція із освітнім порталом міста та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення
інформації про діяльність міської влади. Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та
проведення її державної експертизи

1.2. Створення єдиної інформаційно�
аналітичної системи фінансового планування
м. Києва

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

4000,0 
2015 � 1300,0
2016 � 2000,0
2017 � 500,0
2018 � 200,0

Створення програмно�технічного комплексу для визначення та реалізації процесів по збору
планових даних зі структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, установ, організацій
територіальної громади міста Києва. Реалізація бюджетної консолідації в системі. Реалізація
бюджетної звітності. Реалізація можливості наскрізної деталізації звітних форм до
першоджерел. Завантаження фактичних даних з оперативних систем

1.3. Створення програмно�апаратної
платформи електронних земельних аукціонів

2016 � 2017 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

1000,0 
2016 � 800,0
2017 � 200,0

Створення, розгортання та супровід програмно�апаратної платформи з відкритими
інтерфейсами обміну даними, що буде забезпечувати в онлайн режимі проведення
земельних аукціонів для ранжирування покупців по ціні

1.4. Створення програмно�апаратної
платформи для надання електронних
адміністративних послуг

2015 � 2017 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

2400,0 
2015 � 1200,0
2016 � 700,0
2017 � 500,0

Створення, розгортання та супровід програмно�апаратної платформи з відкритими
інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання електронних адміністративних
послуг

1.5. Створення програмно�апаратної
платформи "Електронне паркування"

2016 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

2500,0 
2016 � 1000,0
2017 � 1000,0
2018 � 500,0

Створення, розгортання та супровід програмно�апаратної платформи з відкритими
інтерфейсами обміну даними для забезпечення управління "електронного паркування"

1.6. Створення веб�порталу надання
адміністративних послуг

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

2100,0 
2015 � 700,0
2016 � 600,0
2017 � 600,0
2018 � 200,0

Створення Міського веб�порталу надання адміністративних послуг. Супроводження та
технічне обслуговування. Надання послуг для населення в електронному вигляді і
використання при цьому Smart�сервісів для громадян (електронна черга, статус документа на
кожному етапі його проходження, онлайн консультації та ін.) адміністративних послуг у
віддаленому режимі.  Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.7. Створення та впровадження комплексної
інформаційно�аналітичної системи
управління фінансово�господарською
діяльністю в м. Києві

2015 � 2017 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

6000,0 
2015 � 500,0
2016 � 3500,0
2017 � 2000,0

Побудова єдиної інформаційної системи управління фінансово�господарською діяльністю в
м. Києві. Оптимізація та уніфікація існуючих бізнес�процесів. Створення єдиної системи
тарифоутворення. Побудова єдиних підходів до аналізу інформації. Створення КСЗІ та
проведення її державної експертизи

1.8. Створення інформаційно�аналітичної
системи "Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва"

2015 � 2017 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

4000,0 
2015 � 500,0
2016 � 2500,0
2017 � 1000,0

Створення інформаційно�аналітичної системи "Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва". Інтеграція із іншими інформаційними ресурсами міста
Києва. Створення мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної
експертизи

1.9. Створення інформаційно�аналітичної
системи "Електронна медицина"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

10000,0 
2015 � 2000,0
2016 � 5000,0
2017 � 2000,0
2018 � 1000,0

Створення інформаційно�аналітичної системи "Електронна медицина", супроводження та
технологічне обслуговування ІТС. Впровадження електронного рецепта. Будівництво
телекомунікаційної мережі. Закупівля технічних засобів. Створення мобільного додатка.
Розгортання ІТС. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.10. Створення інформаційно�
телекомунікаційної системи "Інформаційно�
аналітична звітність для органів влади,
громадян та бізнесу"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

2650,0 
2015 � 700,0
2016 � 1200,0
2017 � 500,0
2018 � 250,0

Створення інформаційно�телекомунікаційної системи "Інформаційно�аналітична звітність
для органів влади, громадян та бізнесу". Інтеграція інформаційного ресурсу з усіма міськими
інформаційними системами, які надають статистичну звітність. Створення КСЗІ та проведення
її державної експертизи

1.11. Розвиток інформаційно�
телекомунікаційної системи "Електронний
архів міста Києва"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

4200,0 
2015 � 200,0
2016 � 1500,0
2017 � 1300,0
2018 � 1200,0

Створення програмно�технічного комплексу автоматизації процесів передачі документів на
архівне зберігання, створення електронних копій документів, архівного зберігання
документів, експертизи цінності архівних документів, контроль за строками зберігання та
знищення архівних документів

1.12. Модернізація інформаційно�
телекомунікаційних систем єдиного
інформаційного простору територіальної
громади міста Києва"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

3000,0 
2015 � 300,0
2016 � 1300,0
2017 � 700,0
2018 � 700,0

Забезпечення депутатів Київської міської ради сучасними інформаційно�
телекомунікаційними засобами для роботи в системі "Мобільне робоче місце депутатів,
керівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій (АРМ
керівника)". Забезпечення секретаріату Київської міської ради, апарату, структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними автоматизованими
робочими місцями, інформаційно�телекомунікаційними засобами, активним та пасивним
мережним обладнанням

1.13. Створення веб�порталу "Єдиний освітній
простір м. Києва"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

1000,0 
2015 � 400,0
2016 � 300,0
2017 � 200,0
2018 � 100,0

Створення інформаційного освітнього порталу. Реінжиніринг системи запису дітей до
дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), інтеграція до Єдиного веб�порталу КМДА.
Створення системи запису до середньоосвітніх навчальних закладів. Створення системи
ведення електронного журналу для середньоосвітніх закладів. Створення КСЗІ та проведення
її державної експертизи

2. Супроводження
існуючих
інформаційно�
телекомунікаційних
систем

2.1 Створення мережевої інфраструктури
Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій, підприємств,
установ та організацій, що належать до
комунальної власності територіальної
громади міста

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

2850,0 
2015 � 400,0
2016 � 1250,0
2017 � 900,0
2018 � 300,0

Модернізація та стандартизація IT�інфраструктури, зниження витрат на експлуатацію IT�
інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення і
впровадження єдиних IT�стандартів побудови та обслуговування IT�ресурсів

2.2. Модернізація та функціональне
розширення програмно�технічного
комплексу інформаційно�довідкової служби
Call�центр, супроводження програмно�
апаратного комплексу інформаційно�
довідкової служби Call�центр, забезпечення
безперервного доступу структурних
підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в м. Києві
державних адміністрацій та комунальних
підприємств до інформаційно�довідкової
служби Call�центр

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва 

3300,0 
2015 � 300,0
2016 � 1500,0
2017 � 1000,0
2018 � 500,0 

Розширення функціональних можливостей програмно�технічного комплексу інформаційно�
довідкової служби Call�центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту та вдосконалення
конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних додатків та картографічних
сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки СМС�повідомлень. Технічна
підтримка інформаційної системи прийому звернень громадян на базі платформи Microsoft
Dynamics CRM 2013 

2.3. Оренда промислового ДАТА�Центру для
потреб міста Києва

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Головний
інформаційно�
обчислювальний центр"

Бюджет
м. Києва

8000,0 
2015 � 1500,0
2016 � 2700,0
2017 � 2700,0
2018 � 1100,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування обладнання ДЦ,
можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого розширення
(масштабування) IT�обладнання

2.4. Модернізація та функціональне
розширення апаратних комплексів для
поточних та перспективних завдань

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА)
/ КП "Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

12000,0 
2015 � 7000,0
2016 � 2000,0
2017 � 2000,0
2018 � 1000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля
обладнання. Розгортання, налаштування та технічне супроводження

2.5. Супроводження та технічне
обслуговування інформаційно�
телекомунікаційної системи "Єдиний
інформаційний простір територіальної
громади міста Києва"

2015 � 2018 Апарат ВО КМР (КМДА) Бюджет
м. Києва

1900,0 
2015 � 300,0
2016 � 600,0
2017 � 500,0
2018 � 500,0

Щорічне забезпечення функціонування ІТС "Інформаційно�телекомунікаційної системи
"Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Обслуговування
активного обладнання центру оброблення інформації. Встановлення нових версій
спеціалізованого програмного забезпечення "Єдиний інформаційний простір територіальної
громади міста Києва". Наповнення словників ІТС ЄІПК та їх супроводження
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3. Створення 
та
супроводження
комплексних
систем захисту
інформації

3.1. Створення комплексних систем захисту інформації
автоматизованих систем класу "1" для оброблення
інформації, що становить державну таємницю в режимно�
секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних підприємств

2016 � 2017 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

500,0 
2016 � 250,0
2017 � 250,0

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом. Виявлення та
закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення організаційно�розпорядчих
документів. Впровадження захищеної технології оброблення інформації з обмеженим
доступом. Створення або переатестація трьох АС класу "1" щорічно, у тому числі: розробка
технічного завдання на АС класу "1" та погодження його із Держспецзв'язку України; розробка
робочо�конструкторської документації на КСЗІ; закупівля АС класу "1" та КЗЗ; здійснення
заходів із впровадження КСЗІ на ОІД; пусконалагоджувальні роботи та дослідницька
експлуатація КСЗІ 

3.2. Проведення державної експертизи створених комплексних
систем захисту інформації автоматизованих систем класу "1" для
оброблення інформації, що становить державну таємницю в
режимно�секретних підрозділах Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних підприємств

2016 � 2017 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

150,0 
2016 � 100,0 
2017 � 50,0

Державна експертиза створених комплексних систем захисту інформації в 15�ти
автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить державну
таємницю в режимно�секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій та комунальних підприємств, у тому числі: 2015 рік � 10 АС
класу "1" та 2016 рік � п'ять АС класу "1"

3.3. Обслуговування створених комплексних систем захисту
інформації автоматизованих систем класу "1" для оброблення
інформації, що становить державну таємницю в режимно�
секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних підприємств

2016 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

191,0 
2016 � 191,0

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за
рахунок побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих
системах. класу "1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю в
режимно�секретних підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій та комунальних підприємств. Отримання паспорта на
експлуатацію АС

3.4. Забезпечення антивірусного захисту автоматизованих
систем класу "1" для оброблення інформації, що становить
державну таємницю в режимно�секретних підрозділах
Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств та супроводження системи

2016 � 2018 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

40,5 
2016 � 13,5 
2017 � 13,5 
2018 � 13,5

Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32
автоматизованих системах класу "1" від несанкціонованої модифікації, перетворення,
редагування або знищення

3.5. Створення та атестація комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах інформаційної діяльності Київської
міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій, в яких циркулює інформація
з обмеженим доступом

2015 � 2018 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

2000,0 
2015 � 200,0 
2016 � 600,0 
2017 � 600,0 
2018 � 600,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка
обговорюється в категорійованих приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської
ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно�секретних
підрозділів). Створення та атестація КТЗ на 16 ОІД. Розроблення робочо�конструкторської
документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. Монтаж
обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на експлуатацію КТЗ

3.6. Обслуговування створених комплексів технічного
захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності
Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій

2016 � 2018 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

2600,0 
2016 � 1000,0 
2017 � 1000,0 
2018 � 600,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів районних в
місті Києві державних адміністрацій та РСО. Проведення вимірювань в приміщеннях
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.7. Розгортання регіонального вузла та абонентських пунктів
Спеціальної інформаційно�телекомунікаційної мережі
Національної системи конфіденційного зв'язку

2015 � 2017 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

200,0 
2015 � 50,0 
2016 � 100,0 
2017 � 50,0

Розгортання регіонального вузла Спеціальної інформаційно�телекомунікаційної мережі
Національної системи конфіденційного зв'язку в апараті виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечення його
супроводження. Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно�
телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

3.8. Створення інформаційних систем "1" класу 4 категорії у
структурних підрозділах Київської міської ради, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністраціях

2016 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

450,0 
2016 � 450,0

Створення 7 інформаційних систем "1" класу 4 категорії у загальних відділах Київської
міської ради, апарату та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністраціях для оброблення інформації, що має гриф обмеження доступу "Для
службового користування". Створення комплексних систем захисту інформації в
інформаційних системах "1" класу 4 категорії та проведення їх державної експертизи

3.9. Створення комплексних систем захисту інформації
інформаційно�телекомунікаційних систем класу "3"
структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, їх супроводження та підтримання в
актуалізованому стані

2016 � 2018 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

4740,0 
2016 � 1580,0 
2017 � 1580,0 
2018 � 1580,0

Впровадження комплексних систем захисту інформації на 134�х АС класу "3" структурних
підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій. Розробка технічного завдання на 134 АС класу "3", погодженого із
Держспецзв'язку України. Розробка робочо�конструкторської документації, часткового
технічного завдання на комплексну систему захисту інформації об'єктового рівня.
Здійснення заходів із впровадження КСЗІ на ОІД, проведення пусконалагоджувальних
робіт та дослідної експлуатації КСЗІ, експертизи

3.10. Проведення державної експертизи комплексних систем
захисту інформації інформаційно�телекомунікаційних систем
класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві
державних адміністрацій

2017 � 2018 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

1500,0 
2017 � 1000,0 
2018 � 500,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації на 134�х
інформаційно�телекомунікаційних системах класу "3" структурних підрозділів Київської
міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій. Отримання атестату
відповідності на КСЗІ на 134 АС класу "3"

3.11. Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за
захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності

2016 Апарат ВО КМР
(КМДА) / КП
"Київтелесервіс"

Бюджет
м. Києва

30,0 
2016 � 30,0

Навчання 15 працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної
діяльності. Отримання сертифікатів

ВСЬОГО (орієнтовний обсяг фінансування Програми: 
тис. грн

84901,5 
у тому числі: 
2015 � 18150,0
2016 � 33164,5
2017 � 22543,5
2018 � 11043,5

Київський міський голова В. Кличко

За�інчення	
	наст
пном
	номері

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, òåë. 418-41-98),

ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè ïðî ïåðåäà÷ó â îðåíäó:
- ÷àñòèíà âåñòèáþëþ ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì
ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè — 1186,67 ãðí áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.03.2015
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿);

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205,ì.Êè¿â, âóë.Ìàðøàëà Òèìîøåíêà,16,Îáîëîíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. 102,òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè
êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü äëÿ ðîçì³ùåííÿ
ðåêëàìè íà òåðèòîð³¿, ñïîðóäàõ, çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ïîâåðõíÿõ
ðóõîìîãî ñêëàäó, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
"Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" (ËÎÒ 1), ïåðåìîæöåì âèçíàíî òîâàðèñòâî ç
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô²ÐÌÀ ÀÐÒ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä —
21578683), ùî çàòâåðäæåíî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 820.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,07 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-4 ïîâåðõàõ

ã³ìíàç³¿ "Êè¿âñüêà Ðóñü" íà âóë. Ãìèð³, 2-Â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â

àâòîìîá³ë³â, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà

îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 304 600,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà

îðåíäà) ñòàíîâèòü 24 643,86 ãðí áåç ÏÄÂ,ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷

— Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå

øîñå, 168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,

íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11,

êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 264,90 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1, 2 ïîâåðõàõ
ã³ìíàç³¿ "Êè¿âñüêà Ðóñü"íà âóë. Ãìèð³,2-Â, ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç òàíö³â (³íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³
îá'ºêòà îðåíäè.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè —6 058 600,00 ãðí.Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà
îðåíäà) ñòàíîâèòü 88 607,03 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå,168-Ê).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó
— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà
àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá.114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà
òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â
îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 256,63. êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 4 ïîâåðñ³ ñïåö³àëüíî¿

çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó ¹ 12 ²-²² ñòóïåí³â íà Õàðê³âñüêîìó øîñå,121/3, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ çàêëàäó

ñîö³àëüíîãî çàõèñòó äëÿ áåçïðèòóëüíèõ ä³òåé, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 1 %

â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 2 820 090,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü

3 207,85 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —ñïåö³àëüíà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà-³íòåðíàò ¹ 12 ²-²² ñòóïåí³â (Õàðê³âñüêå øîñå, 121/3).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó— 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ

îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323.Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ

ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Передплата	для	пільових	�атеорій
з достав�ою	азети	в	поштов�	с�ринь��

на	6	місяців ................................................................168	рн.	00	�оп.

на	12	місяців ..............................................................336	рн.	00	�оп.

на	місяць ......................................................................28	рн.	00	�оп.

на	3	місяці ....................................................................84	рн.	00	�оп.

ПЕРЕДПЛАТА газети “ХРЕЩАТИК” на 2015 рік

Передплатні	ціни

на	6	місяців ................................................................245	рн.	40	�оп.

на	12	місяців ..............................................................490	рн.	80	�оп.

на	місяць ......................................................................40	рн.	90	�оп.

на	3	місяці ..................................................................122	рн.	70	�оп.
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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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 42794

26 ñåðïíÿ 2015 ð.

¹121(4717)
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ÐÎÇÊ²ØÍÈÉ «Êâ³òêîâèé îáåð³ã»
ðîçãîðíóâñÿ ïî âñüîìó ïåðèìåò-
ðó Ñï³âî÷îãî ïîëÿ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç
ð³çíîáàðâíèõ ðîñëèííèõ åêñïî-
çèö³é, íàïîâíåíèõ îáðÿäîâèìè
ñèìâîëàìè. Ôàõ³âö³ ñòâîðèëè êîì-
ïîçèö³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ðîìàøö³, êà-
ëèí³, âîëîøö³, êîñìå¿. Âñ³ ãîñò³
Ñï³âî÷îãî ïîëÿ ìàþòü ÷óäîâó ìîæ-
ëèâ³ñòü íå ò³ëüêè ïîáà÷èòè àáñî-
ëþòíî íîâ³ ôîðìè ëàíäøàôòíî-
ãî äèçàéíó, ÿê³ ïîºäíàëè êâ³òíè-
êàðñòâî ³ç ñàäîâîþ àðõ³òåêòóðîþ,
à é ïðèäóìàòè âëàñíèé â³íîê-îáå-
ð³ã òà çðîçóì³òè, ùî îçíà÷àº êîæ-
íà êâ³òêà ó íüîìó. «Âñüîãî íàø³
çåëåíáóä³âö³ ñòâîðèëè 10 êîìïî-
çèö³é, ÿê³ îá’ºäíàí³ ñèìâîë³÷íîþ
ñòð³÷êîþ ³ ñòâîðþþòü òàêèé ñîá³
ñàêðàëüíèé â³íîê, ÿêèé çàâæäè
ïîâàæàëè â Óêðà¿í³. Éîãî âèêî-
ðèñòîâóâàëè äëÿ îáðÿä³â, äëÿ çà-
õèñòó â³ä âñüîãî çëîãî. ² âñ³ íàø³
êâ³òè ó â³íêó çàâæäè ùîñü ñèìâî-
ë³çóâàëè: ðîìàøêà — ñèìâîë êî-
õàííÿ, ìàê — êðàñè òà ÷èñòîãî ïî-
÷óòòÿ, ìàëüâà — ñèìâîë äóõîâíî-
ãî êîð³ííÿ íàðîäó, éîãî íåâìèðó-
ù³ñòü, êàëèíà — ñèìâîë æ³íî÷íî-
ñò³. Ùîá ïîñèëèòè ö³ëþùó ñèëó
â³íêà, ïîì³æ êâ³ò³â âïë³òàëè òðà-
âè ÷è ñòð³÷êè, íàïðèêëàä, ëèñòÿ
äóáó — çàäëÿ ñèëè. Ñàìå ö³ºþ âè-
ñòàâêîþ ìè ïîêàçàëè, ñê³ëüêè â
íàñ êðàñèâèõ çâè÷à¿â, îáåðåã³â»,—
ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòèêó» ëàíäøàôò-
íèé äèçàéíåð Ïå÷åðñüêîãî ÊÏ ÓÇÍ
Àëëà Ô³ë³ïïîâà. Âñüîãî äëÿ âè-
ñòàâêè áóëî âèêîðèñòàíî 200 òèñ.
êâ³ò³â. Âèêîíóâàëèñÿ ðîáîòè ïðî-
òÿãîì 2 òèæí³â. Â êîæíîìó ðàéî-

í³ ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè ñàì³
ïðèäóìóâàëè, ÿêó êîìïîçèö³þ
ñòâîðèòè ³ ÿê âîíà âèãëÿäàòèìå.
Äëÿ ïðèêëàäó, ïðàö³âíèêè çåëå-
íîãî ãîñïîäàðñòâà Ñâÿòîøèíñüêî-
ãî ðàéîíó âèð³øèëè ïîêàçàòè êðà-
ñó êîñìå¿. «Öþ êâ³òêó â íàðîä³ á³ëü-
øå çíàþòü ÿê «ðîçïàòëàíó äàìó».
Íàé÷àñò³øå ðîñòå ó áàáóñü â ñåë³
â êâ³òíèêó. Òîìó âîíà í³áèòî ç íà-
øîãî äèòèíñòâà. Öÿ êâ³òêà ñèì-
âîë³çóº ëþáîâ, áëàãîïîëó÷÷ÿ,òâîð-
÷³ñòü. Äëÿ êîìïîçèö³¿ ç êîñìåé ìè
âèêîðèñòàëè á³ëüøå 20 òèñÿ÷ êâ³-
òîê ç Áîãåì³¿»,— ïîâ³äîìèëà Â³ê-
òîð³ÿ Ãàéðóñ, äèçàéíåð ÊÏ ÓÇÍ
Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó.

Öå 60-à âèñòàâêà, ÿêó «Êè¿âçå-
ëåíáóä» îðãàí³çîâóº íà ÷åñòü Äíÿ
Íåçàëåæíîñò³. ² öå ïåðøà åêñïî-
çèö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà êâ³òàì-îáåðå-
ãàì. Íà äóìêó êåð³âíèöòâà ì³ñòà,
òåìàòèêà êîìïîçèö³é äóæå àêòó-
àëüíà ³ ä³éñíî íàäèõàº. «Íàçâà âè-
ñòàâêè ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå. Àäæå
íàø³ ïðåäêè çàâæäè ìàëè îáåð³ã
â êîæí³é õàò³, ùîá çë³ ñèëè íå çà-
õîäèëè äî áóä³âë³. Çàðàç íàø³é
êðà¿í³ äóæå íåîáõ³äíî ìàòè åíåð-
ãåòè÷íèé çàõèñò òà â³ðó. Òîìó, çâè-
÷àéíî, ñèìâîë³÷íî, ùî ç âðàõó-
âàííÿì ñèòóàö³¿ â íàø³é äåðæà-
â³ äèçàéíåðè ñòâîðèëè òàêó âè-
ñòàâêó. Ìåí³ ñïîäîáàëèñÿ âñ³ êîì-
ïîçèö³¿»,— ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.
Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ òàêîæ ïðàöþ-
âàòèìå ñïåö³àëüíà «êâ³òêîâà ïî-
øòà». Êîæåí ç ãîñòåé ìàòèìå ìîæ-
ëèâ³ñòü îáðàòè ëèñò³âêó ³ç çîáðà-
æåííÿì îäí³º¿ ç êâ³òêîâèõ êîì-

ïîçèö³é âèñòàâêè ³ â³äïðàâèòè ¿¿
ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè ñâî-
¿ì áëèçüêèì òà äðóçÿì ïðîñòî ç
òåðèòîð³¿ Ñï³âî÷îãî ïîëÿ. Äëÿ öüî-
ãî áóäóòü âñòàíîâëåí³ ñïåö³àëüí³
ïîøòîâ³ ñêðèíüêè, ç ÿêèõ ëèñòè
áóäóòü âèéìàòèñü êîæåí äåíü ³
îäðàçó æ â³äïðàâëÿòèñü àäðåñà-
òàì.

Òðèâàòèìå âèñòàâêà «Êâ³òêî-
âèé îáåð³ã» äî 20 âåðåñíÿ �

Â³íîê — îáåð³ã
íà ùàñòÿ òà ìèð

Öå 60-à âèñòàâêà êâ³ò³â, ÿêà

â³äêðèëàñÿ äî Äíÿ Íåçàëåæ-

íîñò³. Íàéêðàù³ ëàíäøàôòí³

äèçàéíåðè ñòâîðèëè óí³êàëü-

íó äâîð³âíåâó îá’ºìíó êâ³òêî-

âó ³íñòàëÿö³þ ó âèãëÿä³ â³íêà.

Çà çàäóìîì 10 êîìïîçèö³é ç

ð³çíîìàí³òíèìè êâ³òàìè Óêðà-

¿íè óòâîðþþòü öåé â³íîê. Âñ³

êîìïîçèö³¿ ç ð³çíîáàðâíèõ

ðîñëèí ç’ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ

ñèìâîë³÷íîþ æîâòî-áëàêèò-

íîþ ñòð³÷êîþ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Âèêîíóâàëèñÿ ðîáîòè ïðîòÿãîì 2 òèæí³â, à ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè ñàì³ ïðèäóìóâàëè,
ÿêó êîìïîçèö³þ ñòâîðèòè ³ ÿê âîíà âèãëÿäàòèìå Ñâî¿ ðîáîòè ïðåäñòàâèëè äèçàéíåðè-çåëåíáóä³âö³ ç óñ³õ ñòîëè÷íèõ ðàéîí³â
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� Ñï³âî÷å ïîëå ïðèêðàñèëà þâ³ëåéíà 
âèñòàâêà, ïðèñâÿ÷åíà êâ³òàì Óêðà¿íè

Ó ì³ñò³ öå ïåðøà åêñïîçèö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà êâ³òàì-îáåðåãàì

Ðîçê³øíèé «Êâ³òêîâèé îáåð³ã» ðîçãîðíóâñÿ ïî âñüîìó ïåðèìåòðó Ñï³âî÷îãî ïîëÿ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíîáàðâíèõ åêñïîçèö³é,
íàïîâíåíèõ îáðÿäîâèìè ñèìâîëàìè
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