
¹155 (4751) | â³âòîðîê | 17 ëèñòîïàäà 2015 ð.

Óäâ³÷³ á³ëüøå
Íà â³äì³íó â³ä ïåðøîãî òóðó,

îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè äðóãîãî áó-
ëè îïðèëþäíåí³ øâèäêî. Ï³ñëÿ
îï³âäíÿ 16 ëèñòîïàäà ãîëîâà Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿
Àíàòîë³é Ñóëüä³í íà áðèô³íãó
îçâó÷èâ ï³äñóìêè âîëåâèÿâëåí-
íÿ êèÿí. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ãîëî-
ñóâàíí³ âçÿëè ó÷àñòü 612 òèñÿ÷
492 îñîáè, ç íèõ 590 òèñÿ÷ 458 âè-
áîðö³â â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè çà îä-
íîãî ç äâîõ êàíäèäàò³â. Â³òàë³é
Êëè÷êî îòðèìàâ ïðèõèëüí³ñòü 392
òèñÿ÷ 614 êèÿí, Áîðèñëàâ Áåðå-
çà — 197 òèñÿ÷ 844 ñòîëè÷íèõ âè-
áîðö³â. Îòæå, ê³ëüê³ñíî ðîçðèâ
ì³æ êàíäèäàòàìè ñòàíîâèâ ìàé-
æå 200 òèñÿ÷ ãîëîñ³â, òîáòî óäâ³-
÷³ á³ëüøå çà íàéìåíøèé ðåçóëü-
òàò äðóãîãî òóðó. «Íà îñíîâ³ öüî-
ãî ïðîòîêîëó áóëî îáðàíî íîâî-
ãî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó»,—
çàçíà÷èâ Àíàòîë³é Ñóëüä³í. Ïðè
öüîìó 22 òèñÿ÷³ 34 áþëåòåí³ áó-
ëè âèçíàí³ íåä³éñíèìè.

Íà ïîòî÷íþþ÷å çàïèòàííÿ ïðî
ïîêàçíèê ó â³äñîòêàõ ³ ðîçðèâ ïàí
Ñóëüä³í íàãîëîñèâ, ùî ôîðìàò ïðî-
òîêîëó íå ïåðåäáà÷àº ï³äðàõóíêó
ó ïðîöåíòàõ, àëå ïðèáëèçíî ðîç-
ðèâ ñêëàäàº á³ëüøå 30 %. Òàê, çà
Â³òàë³ÿ Êëè÷êà â³ääàëè ñâî¿ ãîëî-
ñè áëèçüêî 66,50 % êèÿí, çà Áîðè-
ñëàâà Áåðåçó — 33,51 %.

Ïîð³âíÿíî øâèäêèé ï³äðàõó-
íîê ãîëîñ³â ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî
÷³òêî ñïðàöþâàëè òåðèòîð³àëüí³
âèáîð÷³ êîì³ñ³¿. Äî ðå÷³, íàéïåð-
øèìè çäàëè ïðîòîêîëè ç Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó. Àëå öå ìîæíà ïî-
ÿñíèòè ïîð³âíÿíî ìåíøîþ ê³ëü-
ê³ñòþ âèáîðö³â ³, â³äïîâ³äíî, ä³ëü-
íè÷íèõ âèáîð÷èõ êîì³ñ³é.

Ãîëîñóâàëè áåç ïîðóøåíü
ßâêà ó äðóãîìó òóð³ âèáîð³â ñòî-

ëè÷íîãî ìåðà áóëà íèæ÷îþ çà àíà-
ëîã³÷íèé ïîêàçíèê ïåðøîãî òóðó
³ ñêëàäàëà 28,35 %. Âîäíî÷àñ, ³ öå º
ââàæëèâî,çà äàíèìè Àíàòîë³ÿ Ñóëü-
ä³íà, «æîäíèõ ïîðóøåíü, ÿê³ ìîã-
ëè á âïëèíóòè íà ðåçóëüòàòè âè-
áîð³â, âèÿâëåíî íå áóëî». Ç³ ñâîãî
áîêó, î÷³ëüíèê ñòîëè÷íî¿ ì³ë³ö³¿

Îëåêñàíäð Òåðåùóê çàçíà÷èâ, ùî
ó ïåðåääåíü âèáîð³â çàô³êñîâàíî
áëèçüêî 10 ïîâ³äîìëåíü ïðî ïîðó-
øåííÿ, ïåðåâàæíî ïîâ’ÿçàíèõ ç íå-
äîòðèìàííÿì ðåæèìó òèø³. Áåç-
ïîñåðåäíüî ó äåíü ãîëîñóâàííÿ íà-
ä³éøëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 27 ïîðó-
øåíü. Îäèí âèïàäîê ñòàâ ï³äñòà-
âîþ äëÿ ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíî¿
ñïðàâè çà ïåðåøêîäæàííÿ ðåàë³-
çàö³¿ âèáîð÷èõ ïðàâ. ²íöèäåíò âè-
íèê ÷åðåç íåàäåêâàòíèé ñòàí ãî-
ëîâè êîì³ñ³¿. Ïðàâîîõîðîíö³ îïå-
ðàòèâíî âè¿õàëè íà ì³ñöå ïðèêðî¿
ïîä³¿, à êîì³ñ³ÿ, â³äïîâ³äíî äî çà-
êîíó, îáðàëà ñîá³ ³íøîãî ãîëîâó é
ïðîäîâæèëà ðîáîòó. Ùå îäíà íå-
ñòàíäàðòíà ñèòóàö³ÿ ñòàëàñÿ íà
ä³ëüíèö³,äå ãîëîñóâàâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî: ä³â÷èíà òîïëåñ ³ç ñèìâîë³êîþ
Femen. Ïðè öüîìó ó Femen ñïðîñ-
òóâàëè ïðè÷åòí³ñòü äî àêö³¿. Êàí-
äèäàò çðåàãóâàâ ñïîê³éíî.

Ïåðøà ðåàêö³ÿ
Ïåðåìîæåöü äðóãîãî òóðó ³ îá-

ðàíèé ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî
áóâ óïåâíåíèé ó ñâî¿é ïåðåìîç³
ùå äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ
ðåçóëüòàò³â. Åêçèò-ïîëè ïåðåêîí-
ëèâî ñâ³ä÷èëè ïðî öå.

Óíî÷³, ï³ñëÿ çàêðèòòÿ âèáîð-
÷èõ ä³ëüíèöü, Â³òàë³é Êëè÷êî äàâ

áðèô³íã äëÿ ÇÌ², ó õîä³ ÿêîãî çðî-
áèâ çàÿâè ïðî ïåðø³ êðîêè ï³ñëÿ
îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ ðåçóëü-
òàò³â. Ìåð ïîäÿêóâàâ êèÿíàì çà
äîâ³ðó ³ íàãîëîñèâ, ùî, îòðèìàâ-
øè â³ä ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè òàêèé
êðåäèò äîâ³ðè, ïîêëàäå âñ³ ñèëè
íà òå, ùîá éîãî âèïðàâäàòè: «Ìè
áóäåìî ïðîäîâæóâàòè çì³íè ³ ðå-
ôîðìè, ÿê³ ìè ðîçïî÷àëè, ðîçâè-
âàòè ³íôðàñòðóêòóðó, ùîá ì³ñòî
ñòàëî ïî-ñïðàâæíüîìó ñó÷àñíèì.
ß çðîáëþ âñå, ùîáè âèïðàâäàòè
äîâ³ðó êèÿí. Ùîá êîæåí êèÿíèí
â³ä÷óâ çì³íè íà ñîá³, íà áþäæåò³
ñâîº¿ ðîäèíè. Íàøå çàâäàííÿ —
çðîáèòè Êè¿â êîìôîðòíèì äëÿ
ïðîæèâàííÿ êîæíîãî êèÿíèíà ³
ãîñòÿ ñòîëèö³». Ì³í³-ñåíñàö³ºþ
ñòàëà ïðîïîçèö³ÿ â³ä Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà î÷îëèòè Áîðèñëàâó Áåðåç³ îäèí
³ç íàïðÿìê³â ðîáîòè ñòîëè÷íî¿
âëàäè. Áîðèñëàâ Áåðåçà â³äïîâ³â
öèòàòîþ ç «Òðüîõ ìóøêåòåð³â»:
«Äëÿ Àòîñà öå çàáàãàòî, äëÿ ãðà-
ôà äå Ëà Ôåð — çàìàëî». Âîäíî-
÷àñ â³í íàòÿêíóâ, ùî íå ïðîòè ñï³â-
ïðàöþâàòè êîìàíäàìè: «ß ãîòî-
âèé äåëåãóâàòè ïðåäñòàâíèê³â
ñâîº¿ êîìàíäè ó ò³ íàïðÿìêè, ùî-
äî ÿêèõ ó íàñ º çíàííÿ ³ êîìïå-
òåíö³ÿ ³ äå ìè ìîæåìî áóòè êî-
ðèñíèìè êèÿíàì».

Ïðèâ³òàâøè ñóïåðíèêà ç ïåðå-
ìîãîþ ³ ïîäÿêóâàâøè êèÿíàì çà
âèÿâëåíó äîâ³ðó, ë³äåð «Ð³øó÷èõ
ãðîìàäÿí» çàïåâíèâ, ùî é íàäàë³
ä³ÿòèìå àêòèâíî.

Âèáîðè ïðîéøëè,
à çìàãàííÿ òðèâàº

² ñõîæå, êîíêóðåíòàì ó äðóãîìó
òóð³ âèáîð³â ìåðà Êèºâà òàê ñïîäî-
áàëîñÿ çìàãàòèñÿ, ùî âîíè íå ïðè-
ïèíèëè öüîãî é ï³ñëÿ âîëåâèÿâëåí-
íÿ ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè. Òàê, Â³òàë³é
Êëè÷êî àíîíñóâàâ íàéáëèæ÷èì ÷à-
ñîì ïðåçåíòàö³þ ïëàí³â ³ ïðîåêò³â
ÿê íà íàñòóïíèé ð³ê,òàê ³ äîâãîñòðî-
êîâèõ.Áîðèñëàâ Áåðåçà,ó ñâîþ ÷åð-
ãó, ïîîá³öÿâ, ùî ³ äàë³ áîðîòèìåòü-
ñÿ çà êîìôîðòíå òà çåëåíå ì³ñòî.

Çìàãàëüí³ñòü ìîæå ï³òè íà êî-
ðèñòü ÿê ñòîëè÷í³é âëàä³,òàê ³ îïî-
çèö³¿. Àäæå êîíêóðåíòè íàìàãàòè-
ìóòüñÿ ïåðåâåðøèòè îäèí îäíîãî.
Âèñîêèé êðåäèò äîâ³ðè ó Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà, àëå, ÿê â³äçíà÷àº Áîðèñëàâ
Áåðåçà, ó äðóãîìó òóð³ â³í ïîêðà-
ùèâ ñâ³é ðåçóëüòàò ç ïåðøîãî òó-
ðó óòðè÷³. Ãîëîâíå, ùîá êîíêóðåí-
òè âèéøëè íà êîíñòðóêòèâ, îñê³ëü-
êè, ÿê çàçíà÷èâ îáðàíèé ñòîëè÷-
íèé ìåð,ò³ëüêè ïîºäíàâøè çóñèë-
ëÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³,ìîæíà çä³éñ-
íèòè äîêîð³íí³ çì³íè ó Êèºâ³ �

Äðóãèé òóð âèáîð³â ìå-
ðà Êèºâà òàêè ïðèí³ñ
ñåíñàö³þ. Õî÷à ïåðåìî-
ãà Â³òàë³ÿ Êëè÷êà áóëà
ïðîãíîçîâàíîþ, ïîêàç-
íèê â³äðèâó â³ä ñóïåð-
íèêà âèÿâèâñÿ äåùî
íåî÷³êóâàíèì. Çà îô³-
ö³éíèìè äàíèìè, â³í
ñêëàäàº áëèçüêî 30 %.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ïðèâ³òàííÿ ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç Äíåì ñòóäåíòà

Øàíîâí³ ñòóäåíòè!
Ùèðî â³òàþ âàñ 

ç Äíåì ñòóäåíòà!

Àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ òà ãî-

òîâí³ñòü ðîçïî÷èíàòè áóäü-ÿê³ çì³-

íè â ñóñï³ëüñòâ³ çàâæäè ïðèòàìàíí³

ñòóäåíòàì. Ñàìå ñòóäåíòñòâî çàâæäè

áóëî ðóø³éíîþ ñèëîþ ïåðåòâîðåíü.

Êè¿â ñüîãîäí³ — öå íå ò³ëüêè ñó-

÷àñíà ºâðîïåéñüêà ñòîëèöÿ, à é ì³ñ-

òî ïàòð³îòè÷íî¿ òà ïðîãðåñèâíî¿ ìî-

ëîä³. Âè — ìàéáóòíÿ ³íòåëåêòóàëüíà

åë³òà íàøî¿ äåðæàâè, åíåðã³éí³ òà ö³-

ëåñïðÿìîâàí³, i ñàìå â³ä âàñ çàëå-

æèòü ìàéáóòíº Óêðà¿íè.

Áàæàþ âàì ñèë òà íàòõíåííÿ, àáè

åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè êîæíó

ìîæëèâ³ñòü äëÿ çäîáóòòÿ çíàíü, ÿê³

ñòàíóòü çàïîðóêîþ âàøîãî ycïiøíî-

ãî ìàéáóòíüîãî.

Ïåðåêîíàíèé, ùî êîæåí ç âàñ ðå-

àë³çóºòüñÿ ÿê ñïðàâæí³é ïðîôåñ³î-

íàë ñâîº¿ ñïðàâè, à âàø³ íàïîëåãëè-

â³ñòü i çíàííÿ äîïîìîæóòü ïîáóäó-

âàòè ñïðàâä³ äåìîêðàòè÷íó ºâðîïåé-

ñüêó Óêðà¿íó.

Áàæàþ yciì ìèðó, ñâÿòêîâîãî íà-

ñòðîþ òà íåâè÷åðïíîãî îïòèì³çìó!

3i ñâÿòîì âàñ! 3 Äíåì ñòóäåíòà!

Ùèðî âàø

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ïðàâîîõîðîíö³ 
ç’ÿñóþòü, õòî äîçâîëèâ
â³äêðèòè êàôå 
ó Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê

Âæå íàéáëèæ-

÷èì ÷àñîì

ïðàâîîõîðîí-

í³ îðãàíè ïî-

âèíí³ ç’ÿñóâà-

òè ³ äàòè ÷³ò-

êó â³äïîâ³äü, çà ÷è¿ì äîçâîëîì â³ä-

êðèëè êàôå ó Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê.

Ïðî öå â ³íòåðâ’þ 5 êàíàëó çàÿâèâ

ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Áóäèíîê ïðîôñï³ëîê íå íàëå-

æèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñ-

òà, ³ æîäíîãî äîçâîëó í³ ÊÌÄÀ,í³ Êè-

¿âðàäà íà ðîçì³ùåííÿ òàì çàêëàäó

ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ íå äàâà-

ëè. ß çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ

îðãàí³â âèâ÷èòè öå ïèòàííÿ ³ îáî-

â’ÿçêîâî ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëü-

íîñò³ òèõ ëþäåé, ÿê³ äàëè òàê³ äîçâî-

ëè»,— íàãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð Êèºâà âèñëîâèâ ïåðåêîíàí-

íÿ, ùî òàêèé ñèìâîë³÷íèé îá’ºêò áåç

îáãîâîðåííÿ ç ãðîìàäîþ íå ìàâ âè-

êîðèñòîâóâàòèñü äëÿ ðîçì³ùåííÿ òàì

çàêëàäó ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ.

«Äóæå äèâíî, ùî õòîñü âçàãàë³ âèð³-

øèâ â³äêðèòè òàêèé çàêëàä ó Áóäèí-

êó ïðîôñï³ëîê. Âæå íàéáëèæ÷èì ÷à-

ñîì ïðàâîîõîðîíö³ ìàþòü äàòè ÷³ò-

êó â³äïîâ³äü, çà ÷è¿ì äîçâîëîì â³ä-

êðèëè òàì êàôå»,— ï³äêðåñëèâ Â³òà-

ë³é Êëè÷êî.

íîâèíè

Êè¿â ç ãîëîâîþ
� Ó äðóãîìó òóð³ âèáîð³â ìåðà ïåðåì³ã Â³òàë³é Êëè÷êî ç â³äðèâîì ó 30 % ãîëîñ³â

Ïåðåìîæåöü äðóãîãî òóðó ³ îáðàíèé ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî áóâ óïåâíåíèé â ñâî¿é ïåðåìîç³ ùå äî îô³ö³éíîãî îïðèëþäíåííÿ
ðåçóëüòàò³â. Åêçèò-ïîëè ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èëè ïðî öå
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження Порядку організації громадських слухань 

в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 120/2023 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Статуту
територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002
року № 371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2005 року № 14/5, Ки(
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
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2.�Ор�анізаційно-технічне�забезпечення�про-
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Київський міський голова
В. Кличко

Додато��1

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�08.10.2015�№ 120/2023

Порядок організації громадських слухань в місті Києві
1.�За�альні�положення

1.1.�Цей�Порядо��розроблено�відповідно�до�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�місце-

ве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�дост�п�до�п�блічної�інформації»,�Стат�т��територіальної��ро-

мади�міста�Києва,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�березня�2002�ро��

№ 371/1805,�зареєстровано�о�на�азом�Міністерства�юстиції�У�раїни�від�02�люто�о�2005�ро���№ 14/5.

1.2.�Цей�Порядо��визначає�порядо��ініціювання,�під�отов�и�та�проведення��ромадсь�их�сл�-

хань�в�місті�Києві.

1.3.�Визначити,�що�Порядо��ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві�не�поширюється

на�проведення��ромадсь�их�сл�хань,�визначених�Поряд�ом�проведення��ромадсь�их�сл�хань�що-

до�врах�вання��ромадсь�их�інтересів�під�час�розроблення�прое�тів�містоб�дівної�до��ментації

на�місцевом��рівні,�затвердженим�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�25�травня�2011

ро���№ 555,�та�Поряд�ом�проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�істю�з�питань�форм�вання�та�ре-

алізації�державної�політи�и,�затвердженим�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�3�листо-

пада�2010�ро���№ 996.

1.4.�Київсь�ий�місь�ий��олова,�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�посадові�особи�місцево�о�са-

мовряд�вання�мож�ть�ініціювати�проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�істю���формі�п�блічних

�ромадсь�их�об�оворень�шляхом�видання�розпорядження�або��хвалення�відповідно�о�рішен-

ня.

1.5.�Громадсь�і�сл�хання�є�формою�безпосередньої��часті�членів�територіальної��ромади�міс-

та�Києва���здійсненні�місцево�о�самовряд�вання�відповідно�до�статті�13�За�он��У�раїни�«Про

місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні».

1.6.�Метою��ромадсь�их�сл�хань�є�надання�членам�територіальної��ромади�міста�Києва�(да-

лі —�членам��ромади)�можливості�реаліз�вати�право�безпосередньо�брати��часть���пор�шенні

питань�та�внесенні�пропозицій�щодо�питань�місцево�о�значення,�я�і�належать�до�відання�міс-

цево�о�самовряд�вання.

1.7.�Предметом��ромадсь�их�сл�хань�мож�ть�б�ти�та�і�питання�місцево�о�значення:

прое�ти�та�про�рами,�що�ви�он�ються�чи�план�ються�до�ви�онання�в�територіальній��рома-

ді;

звіти�деп�татів�та�посадових�осіб�місцево�о�самовряд�вання;

звіти�посадових�осіб�підприємств,��станов�і�ор�анізацій��ом�нальної�форми�власності —�на-

давачів�посл��,�я�і�відповідно�до�за�онодавства�мають�забезпеч�ватись�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання�(далі —�підприємств,��станов�і�ор�анізацій —�надавачів�посл��);

прое�т�стат�т��територіальної��ромади;

ор�анізація�територій�і�об’є�тів�природно-заповідно�о�фонд��місцево�о�значення�та�інших�те-

риторій,�що�підля�ають�охороні;

охорона�об’є�тів���льт�рної�спадщини;

розміщення�на�території�міста�Києва�е�оло�ічно�небезпечних�об’є�тів,�надання�дозволів�на�я�е

належить�до��омпетенції�Київсь�ої�місь�ої�ради;

інші�питання�місцево�о�значення,�я�і�відносяться�до�відання�місцево�о�самовряд�вання���міс-

ті�Києві.

1.8.�На��ромадсь�их�сл�ханнях�не�мож�ть�роз�лядатися�питання,�не�віднесені�за�онодавством

до�відання�місцево�о�самовряд�вання,�або�та�і,�що�с�перечать�Констит�ції�та�за�онодавств�

У�раїни,�та�питання,�реалізація�я�их�зачіпає�інтереси�територій�поза�межами�юрисди�ції�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради,�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

1.9.�Громадсь�і�сл�хання�проводяться���ви�ляді�з�стрічей�членів��ромади�з�деп�татами�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�посадовими�особами�місцево�о�самовряд�вання,�а�та�ож�з�посадовими

особами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�нальної�форми�власності —�надавачів�по-

сл��.

1.10.�Під�час��ромадсь�их�сл�хань�члени��ромади�мож�ть�засл�хов�вати�деп�татів�і�посадо-

вих�осіб�місцево�о�самовряд�вання�і�посадових�осіб�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��ом�-

нальної�форми�власності —�надавачів�посл��.

1.11.�Громадсь�і�сл�хання�мають�від�ритий�хара�тер.�Участь����ромадсь�их�сл�ханнях�мо-

ж�ть�взяти�члени�територіальної��ромади,�я�і�дося�ли�18�ро�ів�і�мають�право��олос��на�вибо-

рах.

Під�час�проведення��ромадсь�их�сл�хань�не�може�чинитися�переш�од�діяльності�представ-

ни�ів�засобів�масової�інформації.

Громадсь�і�сл�хання�проводяться�на�засадах�добровільності,��ласності,�від�ритості�та�свобо-

ди�висловлювань.

Ніхто�з��ромадян�не�може�б�ти�прим�шений�до��часті�або�не�часті�на��ромадсь�их�сл�хан-

нях.

1.12.�У��ромадсь�их�сл�ханнях�мож�ть�брати��часть�члени�територіальної��ромади,�ор�ани

самоор�анізації�населення,�об’єднання�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів.

На��ромадсь�і�сл�хання,�о�рім�ініціаторів�їх�проведення�або�їх�представни�ів,�мож�ть�запро-

ш�ватися�деп�тати�відповідно�о�виборчо�о�о�р���,�посадові�особи�місцево�о�самовряд�вання,

представни�и�ор�анів�самоор�анізації�населення,�місь�их�осеред�ів�політичних�партій�та��ро-

мадсь�их�ор�анізацій,�а�та�ож��ерівни�и�підприємств�і�ор�анізацій,�я�що�їх�діяльність�пов’яза-

на�з�питаннями,�що�об�оворюються.

Для��часті�в��ромадсь�их�сл�ханнях��ерівний�ор�ан�партій,�р�хів,�професійних�і�творчих�спі-

ло�,�ор�анів�самоор�анізації�населення,�релі�ійних�ор�анізацій�та�інших�неприб�т�ових�ор�ані-

зацій��ромадянсь�о�о�с�спільства,�що�діють�на�території�міста�Києва,�може�направляти��пов-

новажено�о�представни�а.

1.13.�Участь�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�посадових�осіб�місцево�о�самовряд�вання�в

�ромадсь�их�сл�ханнях�з�питань,�що�відносяться�до�напрямів�їхньої�діяльності,�є�обов’яз�овою.

1.14.�Громадсь�і�сл�хання�мож�ть�проводитися�з�питань,�я�і�стос�ються:�всіх�членів��рома-

ди�міста�Києва —�за�альномісь�і��ромадсь�і�сл�хання;

частини�членів��ромади,�що�зареєстровані���межах�одно�о�адміністративно�о�район��міста

Києва,—�районні��ромадсь�і�сл�хання;

частини�членів��ромади,�що�меш�ають���межах�інших�частин�міста�Києва�(мі�рорайон�,��вар-

тал�,�в�лиці,��р�пи�житлових�б�дин�ів,�житлово�о�б�дин��),�— місцеві��ромадсь�і�сл�хання.

Право��олос��на��ромадсь�их�сл�ханнях�мають��сі�члени��ромади.

Правом��олос��на��ромадсь�их�сл�ханнях,�що�проводяться�в�межах�район�,�мі�рорайон�,

�вартал�,�в�лиці,��р�пи�житлових�б�дин�ів�чи�житлово�о�б�дин��,��орист�ються�члени��рома-

ди,�зареєстровані�на�відповідних�територіях.

1.15.�Громадсь�і�сл�хання�з�питань,�віднесених�до�відання�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації),�проводяться�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�,�а�з�питань,�віднесених�до�відання�відпо-

відно�о�район�,�не�рідше�двох�разів�на�рі�.

2.�Ініціювання�та�порядо��призначення��ромадсь�их�сл�хань

2.1.�Ініціатором�проведення��ромадсь�их�сл�хань�є�ініціативна��р�па�членів�територіальної

�ромади�міста�Києва.�Ініціативна��р�па�створюється���с�ладі�не�менше�5�членів�територіальної

�ромади.

2.2.�Повідомлення�про�ініціатив��щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань�подається�ініціатив-

ною��р�пою�до�Київсь�ої�місь�ої�ради���ви�ляді�письмово�о�звернення�з�ідно�з�додат�ом�1�до

цьо�о�Положення,�в�я�ом��зазначаються:

час�та�місце�запланованих��ромадсь�их�сл�хань;

тема�(питання),�що�пропон�ється�до�роз�ляд�;

пропозиції�щодо�запрошення�посадових�осіб.

О�рім�то�о,�обов’яз�ово�додається�ори�інал�підписно�о�листа�із�підписами�членів�територі-

альної��ромади�міста�Києва�на�підтрим���проведення�відповідно�о�рівня��ромадсь�их�сл�хань

в�місті�Києві�з�ідно�з�додат�ом�4�до�цьо�о�Положення.

Затверджені�форми-зраз�и�повідомлення�про�ініціатив��з�проведення��ромадсь�их�сл�хань

та�Підписно�о�листа�із�підписами�членів�територіальної��ромади�міста�Києва�на�підтрим���про-

ведення��ромадсь�их�сл�хань�розміщ�ються�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади

міста�Києва�www.kmr.gov.ua.

2.3.�До�повідомлення�про�ініціатив��щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань�мож�ть�додава-

тись�інші�інформаційно-аналітичні�матеріали,�що�виносяться�на�сл�хання.

2.4.�Повідомлення�про�ініціатив��щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань,�подане�ініціатив-

ною��р�пою,�повинно�б�ти�підписане�всіма�членами�ініціативної��р�пи�із�зазначенням�прізви-

ща,�ім’я�та�по�бать�ові,�домашньої�адреси�та��онта�тно�о�номера�телефон�.

2.5.�Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�ор�анізов�є�робот��щодо

реєстрації�повідомлення�про�ініціатив��щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань����низі�реєстра-

ції�місцевих�ініціатив,�за�альних�зборів,��ромадсь�их�сл�хань���місті�Києві�з�ідно�з�додат�ом�5

до�цьо�о�Положення.

2.6.�Кіль�ість�підписів,�необхідних�для�реєстрації�ініціативи�щодо�проведення��ромадсь�их

сл�хань,�розрахов�ється�та�им�чином:

Ініціатива�щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань�з�питань,�я�і�відносяться�до�відання�двох

та�більше�районів�міста�Києва,�потреб�є�зібрання��іль�ості�підписів�я��для�за�альномісь�их��ро-

мадсь�их�сл�хань.

Під�час�збор��підписів�ініціатори�зобов’язані�попередити��ромадянина,�що�йо�о�підпис�на

підтрим���проведення��ромадсь�их�сл�хань�може�б�ти�поставлений�тіль�и�на�одном��підпис-

ном��листі.�У�разі,�я�що�в�підписних�листах�виявлено�два�або�більше�підписів�одно�о��ромадя-

нина,�вони�не�зарахов�ються.

2.7.�Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�ор�анізов�є�робот��щодо

перевір�и�достовірності�підписів�на�підтрим���проведення��ромадсь�их�сл�хань�і�повідомлен-

ня�ініціаторів�про�виявлені�похиб�и.�У�цьом��випад���ініціатори�мож�ть�додат�ово�добирати�не-

обхідн���іль�ість�підписів�протя�ом�трьох�днів.

2.8.�Ініціативна��р�па�самостійно�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�своєї�діяльності�до

момент��реєстрації�ініціативи�щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань.

2.9.�Ініціатива�про�проведення��ромадсь�их�сл�хань�реєстр�ється�протя�ом�3�робочих�днів

від�дня�передачі�па�ет��до��ментів,�в�азано�о���п�н�ті�2.2�цьо�о�Положення,�про�що�заст�пни�

місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�письмово�повідомляє�ініціаторам�проведен-

ня��ромадсь�их�сл�хань.

3.�Під�отов�а��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

3.1.�Київсь�ий�місь�ий��олова�не�пізніше�ніж�через�5��алендарних�днів�від�дня�реєстрації�іні-

ціативи�щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань�видає�розпорядження�про�призначення�за�аль-

номісь�их�або�районних��ромадсь�их�сл�хань.

Громадсь�і�сл�хання�мають�б�ти�призначені�на�дат�,�що�не�перевищ�є�14��алендарних�днів

від�дати�реєстрації�ініціативи.

Рівень громадських слухань Кількість необхідних підписів для підтримки
проведення громадських слухань

загальноміські 500

районні 300

місцеві 100
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В�розпорядженні�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�зазначаються:

рівень�проведення��ромадсь�их�сл�хань�(за�альномісь�і,�районні);

тема��ромадсь�их�сл�хань;

дата,�місце,�час�їх�проведення;

ініціатор�проведення�сл�хань;

стр��т�рні�підрозділи�та�посадові�особи�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�відповідальні�за

ор�анізаційно-методичн��під�отов����ромадсь�их�сл�хань;

особи,�що�запрош�ються�на�сл�хання�(деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради,�е�сперти,�фахівці�від-

повідної��ал�зі�та�ін.);

план�заходів�з�ор�анізації�під�отов�и�сл�хань.

У�разі�проведення��ромадсь�их�сл�хань�місцево�о�рівня�зазначені�сл�хання�відб�ваються�від-

повідно�до�о�ремо�о�дор�чення�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�відповідно�до�я�о�о�районні�в�міс-

ті�Києві�державні�адміністрації�здійснюють�ор�анізаційне�забезпечення�проведення��ромадсь�их

сл�хань.

3.2.�Під�отов�а��ромадсь�их�сл�хань�здійснюється�за��частю�посадових�осіб�місцево�о�само-

вряд�вання�спільно�з�ініціатором��ромадсь�их�сл�хань.

3.3.�Громадсь�і�сл�хання�призначаються�на�вихідний,�або�робочий�день�після�18��одини��

найбільшом��за��іль�істю�місць�приміщенні�або�на�від�ритом��майданчи���(за�наявності�належ-

них��ліматичних��мов),�розташованих�на�території�відповідної�частини�міста�Києва.

3.4.�Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�не�пізніше�ніж�10��алендар-

них�днів�до�їх�проведення�забезпеч�є�сповіщення�про�проведення�відповідних��ромадсь�их�сл�-

хань�територіальної��ромади�шляхом�відповідної�п�блі�ації�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хре-

щати�»�та�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�www.kievcity.gov.ua.

3.5.�У�разі�ініціативи�щодо�проведення��ромадсь�их�сл�хань,�я�а�стос�ється�території,�мен-

шої�за�район�(мі�рорайон�,��вартал�,�в�лиці,��р�пи�житлових�б�дин�ів,�житлово�о�б�дин��),�іні-

ціативна��р�па�з�під�отов�и��ромадсь�их�сл�хань�сама�призначає�дат�,�місце�та�час�їх�прове-

дення,�письмово�повідомивши�про�це�Київсь�ій�місь�ій�раді�за�15��алендарних�днів�до�визна-

ченої�дати�проведення��ромадсь�их�сл�хань.�Ініціативна��р�па�самостійно�здійснює�методичне

забезпечення�своєї�діяльності.

3.6.�Члени��ромади�мають�б�ти�проінформовані�про�час,�місце,�де�вони�мож�ть�ознайомити-

ся�з�матеріалами,�під�отовленими�ініціатором�проведення��ромадсь�их�сл�хань�до�їх�почат��.

Заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради�ор�анізов�є�п�блі�ацію�та�за-

безпеч�є�від�ритий�дост�п�членів��ромади�до�матеріалів,�поданих�ініціатором�до�звернення�про

проведення��ромадсь�их�сл�хань.

3.7.�Члени��ромади�приходять�на��ромадсь�і�сл�хання�вільно�відповідно�до�о�олошення�про

їх�проведення.

3.8.�Реєстрацію��часни�ів��ромадсь�их�сл�хань�забезпеч�є�ініціативна��р�па.

4.�Порядо��проведення��ромадсь�их�сл�хань

4.1.�Громадсь�і�сл�хання�відб�ваються���від�ритом��режимі,�за�необхідності�проводиться�їх

а�діо-�або�відеозапис.�Щодо�місь�их��ромадсь�их�сл�хань,�то�за�наявності�належних��мов��о-

м�нальні�засоби�масової�інформації�вед�ть�їх�прям��відео-�чи�радіотрансляцію.

Ініціативна��р�па�визначає��олов�ючо�о�та�се�ретаря��ромадсь�их�сл�хань.�Се�ретар��ромад-

сь�их�сл�хань�веде�прото�ол��ромадсь�их�сл�хань,�я�ий�підпис�ють��олова�та�се�ретар��ро-

мадсь�их�сл�хань.

Для�підрах�н����олосів��часни�ів��ромадсь�их�сл�хань�обирається�лічильна��омісія���с�ладі

не�менше�3�осіб.

4.2.�Голов�ючий�на��ромадсь�их�сл�ханнях�від�риває�сл�хання,��орот�о�інформ�є�про�с�ть�пи-

тань,�що�мають�б�ти�об�оворені,�про�порядо��ведення�сл�хань�та�с�лад��часни�ів.�Голов�ючий

веде�сл�хання�та�стежить�за�дотриманням�на�них�поряд��.

4.3.�Голов�ючий�в�поряд���чер�и�надає�слово�для�вист�п���часни�ам�сл�хань�та�запрошеним

особам.�Усі�отрим�ють�слово�тіль�и�з�дозвол���олов�ючо�о.

4.4.�Члени��ромади,�я�і�бер�ть��часть���сл�ханнях,�реєстр�ються�до�їх�почат���в�спис����час-

ни�ів��ромадсь�их�сл�хань —�членів�територіальної��ромади�з�ідно�із�додат�ом�3�до�цьо�о�По-

ложення.

У�в�азаном��спис���обов’яз�ово�зазначаються�прізвища,�імена,�по�бать�ові�членів��ромади,

дата�їх�народження,�місце�проживання,�паспортні�дані�та�ставляться�підписи�цих�членів��рома-

ди.

4.5.�На�почат����ромадсь�их�сл�хань�шляхом��олос�вання�затвердж�ється�порядо��денний.

4.6.�В�поряд���денном��визначається�час�для�звітів�й�доповідей,�вист�пів,�запитань�і�відпові-

дей�тощо.�Порядо��денний�сл�хань�має�обов’яз�ово�передбачати�доповіді�представни�а�ініці-

атора��ромадсь�их�сл�хань,�доповідь�посадової�особи�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання,�ви-

ст�пи�е�спертів�і�фахівців.

4.7.�На��ромадсь�их�сл�ханнях�роз�лядаються�та�приймаються�рішення�із�питань,�я�і�б�ло

внесено�до�поряд���денно�о�і�про�я�і�б�ло�повідомлено��часни�ам��ромадсь�их�сл�хань.

4.8.�Охорон��й�порядо��під�час�проведення��ромадсь�их�сл�хань�забезпеч�ють�правоохорон-

ні�ор�ани.

4.9.�Учасни�и��ромадсь�их�сл�хань�повинні�дотрим�ватися�поряд���денно�о�та�норм�етичної

поведін�и,�не�доп�с�ати�ви���ів,�образ�та�інших�дій,�що�заважають�об�оворенню�винесених�на

роз�ляд�питань.

У�випад���пор�шення�цієї�вимо�и�на�пропозицію��олов�ючо�о��ромадсь�их�сл�хань�більшіс-

тю��олосів�прис�тніх�може�прийматися�рішення�про�видалення�пор�шни�а�чи�пор�шни�ів�із�міс-

ця,�де�проводяться��ромадсь�і�сл�хання.

Голов�ючий�може�перервати�вист�паючо�о,�я�що�йо�о�вист�п�не�стос�ється�теми�сл�хань

або�перевищ�є�час�для�вист�п�.

4.10.�Пропозиції�за�рез�льтатами��ромадсь�их�сл�хань�вважаються�внесеними,�я�що�за�них

про�олос�вало�більше�половини��часни�ів�відповідних��ромадсь�их�сл�хань.

5.�Роз�ляд�та�оприлюднення�рез�льтатів��ромадсь�их�сл�хань

5.1.�За�рез�льтатами��ромадсь�их�сл�хань�с�ладається�прото�ол,�я�ий�підпис�ється��олов�-

ючим�і�се�ретарем��ромадсь�их�сл�хань�та�оприлюднюється���10-денний�термін.

5.2.�Крім�ви�лад��перебі���сл�хань,�прото�ол�повинен�містити:

тем�,�час�і�місце�проведення��ромадсь�их�сл�хань;

�іль�ість�їх��часни�ів;

пропозиції,�що�б�ли�висловлені�під�час�сл�хань;

рез�льтати��олос�вання;

звернення�та�ре�омендації��часни�ів��ромадсь�их�сл�хань.

До�прото�ол��додаються�запитання,�звернення�та�пропозиції,�що�б�ли�о�олошені�на��ромад-

сь�их�сл�ханнях�та/або�подані��ромадянами�до��олов�ючо�о�і�се�ретаря�сл�хань�під�час�їх�про-

ведення.

5.3.�Запитання,�пропозиції�і�звернення,�висловлені�під�час��ромадсь�их�сл�хань,�обов’яз�о-

во�фі�с�ються�в�прото�олі�сл�хань�і�протя�ом�трьох�робочих�днів�після�їх�проведення�за�підпи-

сом�се�ретаря�та��олов�ючо�о�на�сл�ханнях�направляються�ор�анам�і�посадовим�особам�міс-

цево�о�самовряд�вання�для�обов’яз�ово�о�роз�ляд�.

5.4.�Ініціатор�проведення��ромадсь�их�сл�хань�має�право�б�ти�прис�тнім�під�час�роз�ляд�

Київсь�ою�місь�ою�радою�пропозицій��ромадсь�их�сл�хань.

5.5.�Про�рез�льтати�роз�ляд��Київсь�ою�місь�ою�радою�пропозицій��ромадсь�их�сл�хань�по-

відомляється�ініціативній��р�пі�шляхом�відповідної�п�блі�ації�в��азеті�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хре-

щати�»�та�на�Єдином��веб-порталі�територіальної��ромади�міста�Києва�www.kmr.gov.ua.

5.6.�За�рез�льтатами�роз�ляд��пропозицій��ромадсь�их�сл�хань�приймається�одне�з�та�их

рішень:

врах�вати�пропозиції;

відхилити�пропозиції�з�обов’яз�овим�зазначенням�причин�та�о�о�відхилення;

част�ово�врах�вати�пропозиції —�в�та�ом��випад���зазначаються�і�причини�цьо�о�рішення,�і

заходи�для�реалізації�частини�врахованої�пропозиції,�відповідальні�за�це�посадові�особи.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��1

до�Положення�ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

Київсь�а
місь�а
рада
______________________________________________
Ініціативної��р�пи�(�повноважених�представни�ів)
______________________________________________
Прізвище,�ім’я,�по�бать�ові

я�ий�зареєстрований�за�адресою:
______________________________________________
Домашня�адреса�із�зазначенням�номера��онта�тно�о�телефон�

______________________________________________
Прізвище,�ім’я,�по�бать�ові

я�ий�зареєстрований�за�адресою:
______________________________________________
Домашня�адреса�із�зазначенням�номера��онта�тно�о�телефон�

______________________________________________
Прізвище,�ім’я,�по�бать�ові

я�ий�зареєстрований�за�адресою:
______________________________________________
Домашня�адреса�із�зазначенням�номера��онта�тно�о�телефон�

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО�ІНІЦІАТИВУ�З�ПРОВЕДЕННЯ�ГРОМАДСЬКИХ�СЛУХАНЬ

Відповідно�до�Поряд���ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві�повідомляємо�про��тво-

рення�Ініціативної��р�пи�(визначення��повноважених�представни�ів�об’єднань��ромадян,�ор�а-

нів�самоор�анізації�населення,�ОСББ)���с�ладі:

з�метою�під�отов�и�та�проведення��ромадсь�их�сл�хань�меш�анців�_____________________________
Вид��ромадсь�их�сл�хань

______________________________________________________________________________________
відповідно�до�Положення�«Про��ромадсь�і�сл�хання���місті�Києві»

Громадсь�і�сл�хання�заплановано�провести�«___»�____________�20__�ро���з�___-____�до�___-____
Число Місяць Год.��Хв.�� Год.��Хв.

��____________________________________________________________________________________
Назва�та�адреса�місця�проведення�за�альних�зборів��ромадян

На��ромадсь�их�сл�ханнях�заплановано�об�оворити�та�і�питання:
1.�____________________________________________________________________________________

Повне�форм�лювання�питання,�винесено�о�на�роз�ляд��ромадсь�их�сл�хань

2.�____________________________________________________________________________________
Повне�форм�лювання�питання,�винесено�о�на�роз�ляд��ромадсь�их�сл�хань

3.______________________________________________________________________________________
Повне�форм�лювання�питання,�винесено�о�на�роз�ляд��ромадсь�их�сл�хань

До��часті����ромадсь�их�сл�ханнях�запрош�ються:
1.�Меш�анці�___________________________________________________________________________

Назва�території,�меш�анці�я�ої�запрошені�до��часті�в�за�альних�зборах�залежно�від�їх�вид�

2.�Київсь�ий�місь�ий��олова.
3.�Деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради.
4.�____________________________________________________________________________________

Посада�та�місце�роботи�запрошеної�до��часті�в�за�альних�зборах��ромадян�посадової�особи�місцево�о�самовря-

д�вання

5.�Представни�и�_______________________________________________________________________
Назва�місцево�о�осеред���політичної�партії,��ромадсь�ої�ор�анізації,�ор�ан��самоор�анізації�населен-

ня

_______________________________________________________________________________________
населення,�іншо�о�об’єднання��ромадян,��станови�чи�ор�анізації,�запрошеної�до��часті�в�за�альних�зборах��ромадян

*Підпис�особи�дає�з�од��на�оброб���персональних�даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про
захист�персональних�даних»

«___»�____________�20__�ро��� м.�Київ

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�Положення�ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

ПРОТОКОЛ
�ромадсь�их�сл�хань

_______________________
Вид��ромадсь�их�сл�хань�та�їх�тема

______________�міста�Києва
«___»�____________�20__�ро��
м.�Київ

Прис�тні:
Учасни�и��ромадсь�их�сл�хань —�члени�територіальної��ромади�міста�Києва����іль�ості�_____

осіб�(списо���часни�ів —���додат���1�до�цьо�о�прото�ол�).
ПОРЯДОК�ДЕННИЙ:
1.�Визначення��олов�ючо�о�та�се�ретаря��ромадсь�их�сл�хань,�що�підтвердж�ється�підписа-

ми�членів�ініціативної��р�пи.
П.І.Б.�________�підпис
П.І.Б.�________�підпис
2.�Затвердження�поряд���денно�о�та�ре�ламент���ромадсь�их�сл�хань.

Прізвище, ім'я, по батькові Домашня адреса та номер телефону Особистий підпис

Прізвище, ім'я, по батькові Число, місяць і рік
народження

Серія та номер паспорта Домашня адреса та
телефон
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3.�Про�сит�ацію�щодо�___________________________________________________________________
Питання,�я�е�пор�ш�ється

4.�Про�сит�ацію�щодо�___________________________________________________________________
Питання,�я�е�пор�ш�ється

5.�Про�сит�ацію�щодо�___________________________________________________________________
Питання,�я�е�пор�ш�ється

1.
Обрання
се�ретаря
�ромадсь�их
сл�хань
СЛУХАЛИ:
1.�Про�обрання�се�ретаря��ромадсь�их�сл�хань.
ВИСТУПИЛИ:
1.�____________________________________________________________________________________
2.�____________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» —�________;
«Проти» —�________;
«Утримались» —�________.
УХВАЛИЛИ:
1.�Обрати�се�ретарем��ромадсь�их�сл�хань:

2.
Затвердження
поряд��
денно�о
та
ре�ламент�
�ромадсь�их
сл�хань
СЛУХАЛИ:
1.�Про�затвердження�поряд���денно�о�та�ре�ламент��сл�хань.
ВИСТУПИЛИ:
1.�___________________________________________________________________________________
2.�___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» —�________;
«Проти» —�________;
«Утримались» —�________.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити�та�ий�порядо��денний��ромадсь�их�сл�хань:
1.�Про�сит�ацію�щодо�__________________________________________________________________.

Питання,�я�е�пор�ш�ється

2.�Про�сит�ацію�щодо�__________________________________________________________________.
Питання,�я�е�пор�ш�ється

3.�Про�сит�ацію�щодо�__________________________________________________________________.
Питання,�я�е�пор�ш�ється

Затвердити�та�ий�ре�ламент��ромадсь�их�сл�хань:
-�на�вст�пне�слово��олов�ючо�о —�до�___�хвилин;
-�на�доповідь —�до�___�хвилин;
-�на��ожн��з�не�більш�ніж�двох�співдоповідей —�до�___�хвилин;
-�відповіді�на�запитання�після�доповіді�й��сіх�співдоповідей�разом —�до�___�хвилин;
-�на�вист�пи�е�спертів —�до�___�хвилин;
-�на�вист�пи�в�об�оворенні —�до�___�хвилин.
3.
Про
сит�ацію
щодо _________________________________________________________________.

Питання,�я�е�пор�ш�ється

СЛУХАЛИ:
1.�Про�сит�ацію�щодо�__________________________________________________________________.

Питання,�я�е�пор�ш�ється

ВИСТУПИЛИ:
1.�___________________________________________________________________________________
2.�___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» —�________;
«Проти» —�________;
«Утримались» —�________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати�сит�ацію�щодо�________________________________________________________________

Питання,�я�е�пор�ш�ється

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.
Про
сит�ацію
щодо _________________________________________________________________.

Питання,�я�е�пор�ш�ється

СЛУХАЛИ:
1.�Про�сит�ацію�щодо�_________________________________________________________________.

Питання,�я�е�пор�ш�ється

ВИСТУПИЛИ:
1.�___________________________________________________________________________________
2.�___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» —�________;
«Проти» —�________;
«Утримались» —�________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати�сит�ацію�щодо�_________________________________________________________________

Питання,�я�е�пор�ш�ється

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.
Про
сит�ацію
щодо _________________________________________________________________

Питання,�я�е�пор�ш�ється

СЛУХАЛИ:
1.�Про�сит�ацію�щодо�__________________________________________________________________.
Питання,�я�е�пор�ш�ється
ВИСТУПИЛИ:
1.�___________________________________________________________________________________
2.�___________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» —�________;
«Проти» —�________;
«Утримались» —�________.
УХВАЛИЛИ:
Визнати�сит�ацію�щодо�_________________________________________________________________

Питання,�я�е�пор�ш�ється

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Голова�сл�хань_____________________________________

Підпис� Прізвище�та�ініціали

Се�ретар�сл�хань_____________________________________
Підпис� Прізвище�та�ініціали

*Підпис�особи�дає�з�од��на�оброб���персональних�даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про
захист�персональних�даних»

Київський міський голова
В. Кличко

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Серія та номер паспорта Домашня адреса

Додато��3

до�Положення�ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

Додато�
1
до
прото�ол�
�ромадсь�их
сл�хань
членів
територіальної
�ромади

________________________________________________________
Вид��ромадсь�их�сл�хань�та�їх�тема

____________________________________________�міста�Києва
від�«___»�____________20__�р.

СПИСОК
�часни�ів��ромадсь�их�сл�хань —�членів�територіальної��ромади

______________________________________
Вид��ромадсь�их�сл�хань�та�їх�тема

____________________________�міста�Києва
«___»�____________�20__�ро��� м.�Київ

Голова�сл�хань_____________________________________
Підпис� Прізвище�та�ініціали

Се�ретар�сл�хань_____________________________________
Підпис� Прізвище�та�ініціали

*Підпис�особи�дає�з�од��на�оброб���персональних�даних�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�за-
хист�персональних�даних»

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��4

до�Положення�ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

ПІДПИСНИЙ�ЛИСТ�№�_____
із�підписами�членів�територіальної��ромади�міста�Києва�

на�підтрим���проведення��ромадсь�их�сл�хань
______________________________________________________________________________________________

Вид��ромадсь�их�сл�хань�та�їх�тема

Ініціативна��р�па�із�збор��підписів�на�підтрим���проведення�за�альних�зборів��творена�
в�місті�Києві�«___»�____________�20__�ро��.

За�альна��іль�ість�підписів:�________�(____________________________),�
Кіль�ість�підписних�листів�числом�та�прописом

з�них�належно�оформлено�______�(______________________________)
Кіль�ість�підписних�листів�числом�та�прописом

Член�ініціативної��р�пи_____________________________________
Підпис Прізвище�та�ініціали

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��5

до�Положення�ор�анізації��ромадсь�их�сл�хань�в�місті�Києві

Герб

КИЇВСЬКА
МІСЬКА
РАДА

СЕКРЕТАРІАТ

Кни�а

реєстрації
місцевих
ініціатив,
за�альних
зборів,
�ромадсь�их
сл�хань
�
місті
Києві

Розділ
III

Громадсь�і�сл�хання

Київський міський голова
В. Кличко

т
№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові Рік

народження
Контактний

телефон
Домашня адреса Підпис

1.

2.

...

...

Дата та
номер
реєстрації
повідом*
лення або
дата та
номер
розпоряд*
ження
голови чи
рішення
виконавчо*
го органу

Суб'єкт
ініцію*
вання
громад*
ських
слухань

Кількість
зібраних
підписів
на
підтрим*
ку ініціа*
тиви

Тема
громад*
ських
слухань

Місце
прове*
дення
громад*
ських
слухань

Посада,
прізвище,
ім'я, по
батькові
головуючо*
го та
секретаря
на
слуханнях

Кількість
учас*
ників

Кількість
внесених
пропо*
зицій

Ухвалені
звернен*
ня та
реко*
мендації

Адресати,
яким
направлено
на відповідь
і розгляд
результати
громадсь*
ких слухань

Інші
дані

№ п/п Прізвище, ім'я, по
батькові

Дата
народження

Контактний
телефон

Домашня адреса Підпис Дата
підписання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених

Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2015 рік
Розпорядження № 406 від 22 квітня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на(
дання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет
міста Києва на 2015 рік», з метою погашення кредиторської заборгованості по компенсаційних виплатах осо(
бам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля
на побутові потреби, але проживають в будинках, що мають центральне опалення.

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

живання���с�мі�36000��рн,�передбачених�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�на�2015�рі����за�аль-

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

�ально�о�обся���бюджетних�призначень�шля-

хом�зменшення�видат�ів�споживання�по��одах

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

вання�місцевих�бюджетів�090202.�Піль�и�вете-

ранам�війни,�особам,�на�я�их�поширюється

чинність�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�ветера-

нів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»,�осо-

бам,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед�Бать-

�івщиною,�вдовам�(вдівцям)�та�бать�ам�помер-

лих�(за�иблих)�осіб,�я�і�мають�особливі�засл�-

�и�перед�Бать�івщиною,�особам,�я�і�мають�осо-

бливі�тр�дові�засл��и�перед�Бать�івщиною,

вдовам�(вдівцям)�та�бать�ам�померлих�(за�иб-

лих)�осіб,�я�і�мають�особливі�тр�дові�засл��и

перед�Бать�івщиною,�жертвам�нацистсь�их�пе-

реслід�вань�на�придбання�твердо�о�палива�та

с�раплено�о��аз�»�та�збільшення�видат�ів�спо-

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

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

090414�«Компенсація�особам,�я�і�з�ідно�із�стат-

тями�43�та�48�Гірничо�о�за�он��У�раїни�мають

право�на�безоплатне�отримання�в��ілля�на�по-

б�тові�потреби,�але�проживають���б�дин�ах,

що�мають�центральне�опалення»,�що�додає-

ться.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

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

печити�подання�на�по�одження�перерозподі-

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

розпорядження,�до�постійної��омісії�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

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

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

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

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

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

е�ономічно�о�розвит��.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 
на 2015 рік»

Розпорядження № 412 від 24 квітня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само(

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�що�до-

дається.

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

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

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

дження�залишаю�за�собою.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про встановлення надбавки 
до посадового окладу

Розпорядження № 425 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і орга(
нізаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та постанови
Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації
громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»:

Встановити�надбав���до�посадово�о�о�ла-

д��дире�торові�Департамент��місь�о�о�бла-

�о�строю�та�збереження�природно�о�сере-

довища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�Білоцер�овцю�Дмитр��Оле�сандро-

вич����розмірі�15%�я��та�ом�,�що�за��мова-

ми�своєї�професійної�діяльності�постійно�пра-

цює�з�відомостями,�що�становлять�державн�

таємницю.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про встановлення надбавки 
до посадового окладу

Розпорядження № 426 від 28 квітня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і орга(
нізаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та постанови
Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації
громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці»:

Встановити�надбав���до�посадово�о�о�лад�

дире�торові�Департамент��житлово-�ом�наль-

ної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�Новиць�ом��Дмитр��Юрійо-

вич����розмірі�15%�я��та�ом�,�що�за��мовами

своєї�професійної�діяльності�постійно�працює

з�відомостями,�що�становлять�державн��таєм-

ницю.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про виділення коштів 
з резервного фонду бюджету міста Києва 

Департаменту житлово(комунальної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

для фінансування робіт 
з ліквідації аварійної ситуації 

на каналізаційному колекторі діаметром 
1500 мм на вул. Голосіївській, 57 у Голосіївському районі

Розпорядження № 427 від 29 квітня 2015 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження

Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою виділення коштів резервного фонду бю(
джету міста Києва для фінансування робіт з ліквідації аварійної ситуації на каналізаційному колекторі діа(
метром 1500 мм на вул. Голосіївській, 57 у Голосіївському районі м. Києва, враховуючи протокол постійної
комісії з питань техногенно(екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08 квітня 2015 року № 25:

1.�Виділити�Департамент��житлово-�ом�-

нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�4888,68�тис.��ривень�для�лі�-

відації�аварійної�сит�ації�на��аналізаційном�

�оле�торі�діаметром�1500�мм�на�в�л.�Голосіїв-

сь�ій,�57���Голосіївсь�ом��районі.

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

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

державної�адміністрації)�здійснити�зазначені��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�видат�и�за�ра-

х�но���оштів�резервно�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва.

3.�Визначити�П�блічне�а�ціонерне�товари-

ство�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�за-

мовни�ом�ви�онання�робіт�з�лі�відації�аварій-

ної�сит�ації�на��аналізаційном���оле�торі�діа-

метром�1500�мм�на�в�л.�Голосіївсь�ій,�57���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

4.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»:

4.1.�Забезпечити�ви�онання�робіт�з�лі�віда-

ції�аварійної�сит�ації�на��аналізаційном���оле�-

торі�діаметром�1500�мм�на�в�л.�Голосіївсь�ій,

57���Голосіївсь�ом��районі�м.�Києва.

4.2.�Визначити�в��становленом��поряд����е-

неральні�прое�тн��та�підрядн��б�дівельн��ор-

�анізації�для�прое�т�вання�та�ви�онання�робіт,

передбачених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ністрації)�спільно�з�П�блічним�а�ціонерним�то-

вариством�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�а-

нал»�провести�перевір���причин�аварійної�си-

т�ації�та�в�разі�виявлення�винних�вжити�захо-

дів�щодо�відш�од�вання�витрат�бюджет��на

лі�відацію�наслід�ів�аварійної�сит�ації.

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

дження�по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в структурних 
підрозділах виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністраціях
Розпорядження № 424 від 28 квітня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затверджен(
ня Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Рес(
публіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», розпорядження Київського міського голови від 20 січня
2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації)» та з метою удосконалення належного оформлення документів:

Внести�до�Інстр��ції�з�діловодства�в�стр��-

т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністраціях,�затвердженої�розпо-

рядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�від�27�люто�о�2012�ро���№ 320,�та-

�і�зміни:

П�н�т�79�доповнити�новим�абзацом�та�о�о

зміст�:

«Напис�про�засвідчення��опій�розпоряджень

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�с�ріплюється�печат-

�ою�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�«Для�розпоряджень».

П�н�т�108�доповнити�новим�абзацом�та�о-

�о�зміст�:

«Копії�всіх�розпоряджень�Київсь�о�о�місь-

�о�о��олови�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�засвідч�ються�печат�ою�апарат�

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

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

«Для�розпоряджень»���відділі�реда��вання�до-

��ментів�та�вип�с���розпоряджень�апарат�,

а�на�азів —����адровій�сл�жбі�та�надсилають-

ся�заінтересованим��становам,�посадовим

особам,�працівни�ам�в��становленом��по-

ряд��».

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж товариства

з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС»
Розпорядження № 428 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС» (лист
від 03 грудня 2014 року № 992 та протокол загальних зборів учасників від 02 грудня 2014 року № 02/12(14), з
метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місце(
вого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»�теп-

лові�мережі�товариства�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«БУДСПЕЦСЕРВІС»�з�ідно�з�додат-

�ом�в�межах�та�на��мовах,�визначених�У�одою

щодо�реалізації�прое�т���правління�та�рефор-

м�вання�енер�етично�о��омпле�с��м.�Києва�від

27�вересня�2001�ро���(зі�змінами�та�доповнен-

нями),���ладеною�між�АК�«Київенер�о»�та�Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�теплових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.
Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про закріплення нежилих приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 438 від 29 квітня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час(

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ(
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас(
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со(
ціальної інфраструктури», звернення Комплексної дитячо(юнацької спортивної школи «Школа спорту» від
02 квітня 2015 року № 01/19(15, Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 20 березня
2015 року № 100(3254, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 березня 2015 року № 063(2160, та в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за�Компле�сною�дитячо-юнаць�ою�спор-

тивною�ш�олою�«Ш�ола�спорт�»�нежилі�при-

міщення�за�альною�площею�207,4��в.�м���б�-

дин���№ 46�на�в�л.�Жилянсь�ій.

2.�Голосіївсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації,�Управлінню�освіти�Голосіїв-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації�спільно�з�Департаментом��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�Компле�сною�дитячо-юнаць-

�ою�спортивною�ш�олою�«Ш�ола�спорт�»�здій-

снити�в��становленом��поряд���приймання-

передач��нежилих�приміщень�з�ідно�з�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження.

3.�Цифр��«4507,00»����рафі�«Площа,��в.�м».

��позиції�6�розділ��«За�альноосвітні�ш�о-

ли»�таблиці�1�«Освіта»�додат���1�до�розпо-

рядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації)�від�10��р�дня�2010�ро���№ 1112

«Про�питання�ор�анізації��правління�райо-

нами� в� місті � Києві»� замінити� цифрою

«4299,60».

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Про проведення заходу «Новий рік між двома дзвіницями»
Розпорядження № 1106 від 12 листопада 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не(
державних масових громадських заходів політичного, культурно(просвітницького, спортивного, видовищ(
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Прави(
ла благоустрою міста Києва», враховуючи звернення громадської організації «Столичні ініціативи» від 23
жовтня 2015 року № 23/10(01, з метою відзначення новорічних та різдвяних свят на Софійській та Михайлів(
ській площах і вздовж Володимирського проїзду, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«Столичні�ініціативи»�щодо�проведення

заход��«Новий�рі��між�двома�дзвіницями»�з�17

�р�дня�2015�ро���до�16�січня�2016�ро���на�Со-

фійсь�ій�та�Михайлівсь�ій�площах�і�вздовж�Во-

лодимирсь�о�о�проїзд�.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

ор�анізацію,�проведення�і�фінанс�вання�захо-

д��«Новий�рі��між�двома�дзвіницями»�взяла�на

себе��ромадсь�а�ор�анізація�«Столичні�ініці-

ативи».

3.�Громадсь�ій�ор�анізації�«Столичні�ініціати-

ви»:

3.1�Забезпечити�дотримання�Правил�бла�о�ст-

рою�міста�Києва,�затверджених�рішенням�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро��

№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�проведення

заход��«Новий�рі��між�двома�дзвіницями»�та�за-

безпечити�відновлення�пор�шено�о�бла�о�строю.

3.2.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�на�визначеній�території�вимо��рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010

ро���№ 413/5225�«Про�дея�і�питання�з��поряд-

��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о-

�ольними,�слабоал�о�ольними�напоями,�ви-

ном�столовим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)

та�тютюновими�виробами».

4.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�спільно�з�Шев-

чен�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ною�адміністрацією�забезпечити��онтроль�за�ви-

�онанням�тор�овельними�підприємствами�та

ор�анізаціями,��ом�нальними�сл�жбами�райо-

н��постійно�о�санітарно�о�прибирання�об’є�-

тів�тор�івлі�та�обсл��ов�вання�населення,�при-

ле�лих�і�за�ріплених�територіях�під�час�прове-

дення�заход��«Новий�рі��між�двома�дзвіниця-

ми».

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�забезпе-

чити�висвітлення�заход��«Новий�рі��між�двома

дзвіницями»�з�01��р�дня�по�31��р�дня�2015�ро-

���в��ом�нальних�засобах�масової�інформації,

в�том��числі,�вихід�відеороли���про�йо�о�про-

ведення.

6.�Просити�П�блічне�а�ціонерне�товариство

«Київенер�о»�забезпечити�під�лючення�до�ме-

реж�еле�тропостачання�тимчасових�сценічних

майданчи�ів,�новорічної�ялин�и,�новорічно-

різдвяних��онстр��цій,�вистав�ово-тор�овель-

них�б�диноч�ів�за�заяв�ою��ромадсь�ої�ор�а-

нізації�«Столичні�ініціативи».

7.�Просити�Головне��правління�МВС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�та�Головне��правління�патр�ль-

ної�поліції�м.�Києва�забезпечити:

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва 
на 2015 рік»

Розпорядження № 1088 від 11 листопада 2015 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря(

дування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.�Схвалити�прое�т�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�»,�що�до-

дається.

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

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

державної�адміністрації)�подати�на�роз�ляд�та

затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т�рі-

шення�«Про�внесення�змін�до�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва теплових мереж товариства 

з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
Розпорядження № 437 від 29 квітня 2015 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери(
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін(
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
(листи від 27 січня 2015 року №№ 9, 10, від 02 лютого 2015 року № 13, від 06 лютого 2015 року № 14 та протокол
загальних зборів учасників від 29 січня 2015 року), з метою надійного утримання та якісного обслуговування
інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�пе-

редати���володіння�та��орист�вання�п�блічно-

м��а�ціонерном��товариств��«КИЇВЕНЕРГО»

теплові�мережі�товариства�з�обмеженою�від-

повідальністю�«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»�з�ідно

з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�визначених

У�одою�щодо�реалізації�прое�т���правління�та

реформ�вання� енер�етично�о� �омпле�с��

м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змінами

та�доповненнями),�я�а���ладена�між�АК�«Київ-

енер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

2.�Департамент���ом�нальної�власності�

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції)�вжити�заходів�щодо�приймання —�переда-

чі�теплових�мереж,�зазначених���п�н�ті�1�цьо-

�о�розпорядження.

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

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

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

поділом�обов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови І. Ніконов

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

7.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

проведення�заход��«Новий�рі��між�двома�дзві-

ницями».

7.2.�Цілодобов��охорон��Головної�новоріч-

ної�ялин�и�м.�Києва,�сцени,�сценічно�о�облад-

нання,�вистав�ово-тор�овельних�б�диноч�ів,

де�оративної�та�освітлювальної�апарат�ри�з�01

�р�дня�2015�ро���по�01�люто�о�2016�ро���на

Софійсь�ій�і�Михайлівсь�ій�площах.

7.3.�Умови�для�вільно�о�заїзд��та�виїзд��до

території�проведення�заход��«Новий�рі��між

двома�дзвіницями»�автотранспорт�,�я�ий�пе-

ревозитиме�ялин��,�обладнання�та�де�оратив-

но-освітлювальн��апарат�р��і�х�дожні��оле�-

тиви.

7.4.�Вільне�перес�вання�в�лицями�міста�Ки-

єва�автотранспорт��до�території�проведення

заход��для�здійснення�монтажних�та�демонтаж-

них�робіт�з�01��р�дня�по�16��р�дня�2015�ро��

та�з�17�січня�по�31�січня�2016�ро��.

7.5.�Вільне�перес�вання��олони�автомобілів

від�Національно�о�палац��мистецтв�«У�раїна»

до�Михайлівсь�ої�площі�19��р�дня�2015�ро��

для�здійснення�перевезення�дитячих�листів�до

Резиденції�Свято�о�Ми�олая.

7.6.�Част�ове�обмеження�р�х��транспортних

засобів�(�рім�місь�о�о�наземно�о�пасажирсь�о-

�о�транспорт�,�я�ий�працює�в�звичайном��ре-

жимі)�з�01��р�дня�2015�ро���по�30�січня�2016

ро���від�в�л.�Софійсь�ої,�23�до�Михайлівсь�ої

площі�(вздовж�Володимирсь�о�о�проїзд�).

7.7.�Припинити�р�х�всіх�видів�транспорт�:�з

в�л.�Софійсь�ої,�23�до�Михайлівсь�ої�площі

(вздовж�всьо�о�Володимирсь�о�о�проїзд�)�19

�р�дня�2015�ро���(16.00 —�20.00),�31��р�дня

2015�ро�� —�01�січня�2016�ро���(20.00 —�02.00),

01�січня�2016�ро���(14.00 —�20.00),�07�січня

2016�ро���(11.00 —�14.00).

9.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

9.1.�Сприяти���вирішенні�питань�щодо�за-

безпечення�пар��вання�транспорт���остей,�лю-

дей�з�обмеженими�фізичними�можливостями

за�заяв�ою��ромадсь�ої�ор�анізації�«Столичні�іні-

ціативи».

9.2.�У�встановленом��поряд���внести�зміни

в�робот��маршр�тів�наземно�о�пасажирсь�о�о

транспорт��за�ально�о��орист�вання,�шлях�слі-

д�вання�я�их�проходить�в�місцях�проведення�за-

ход�.

10.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

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

печити�чер��вання�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)

медичної�допомо�и�під�час�проведення�заход�

«Новий�рі��між�двома�дзвіницями»�з�19��р�дня

2015�ро���по�16�січня�2016�ро��.

11.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

них�автомобілів,�здійснення�пожежної�безпе�и

та�державно�о�пожежно�о�на�ляд�,�запобі�ан-

ня�вини�ненню�інших�надзвичайних�сит�ацій

під�час�проведення�заходів�на�період�з�19��р�д-

ня�2015�ро���по�16�січня�2016�ро��.

12.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�забезпечити�приби-

рання�території�під�час�проведення�заход��«Но-

вий�рі��між�двома�дзвіницями»�та�постійний

�онтроль�за�своєчасним�вивезенням�вміст�

�онтейнерів�і��рн�для�збор��поб�тових�відходів

на�період�з�17��р�дня�2015�ро���по�16�січня

2016�ро��.

13.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�по�одити�за�поданням��ромад-

сь�ої�ор�анізації�«Столичні�ініціативи»�схем�

розміщення�об’є�тів�тор�івлі�з�продаж��с�венір-

ної�прод��ції,�прод��тів�харч�вання,�солодощів

і�безал�о�ольних�напоїв.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ

ïðî ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî ÊÌÄÀ òàðèô³â íà ïîñëóãè

ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

Êåðóþ÷èñü ï.2.4 Ïîðÿäêó äîâåäåííÿ äî ñïîæèâà÷³â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåë³ê æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñòðóêòóðó òàðèô³â òà ïðî âðàõóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïîçèö³¿ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàä, çàòâåðäæåíîãî Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó áóä³âíèöòâà òà æèò-
ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 30.07.2012 ð. ¹ 390 àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "Ïåð-
øèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" ³íôîðìóº ìåøêàíö³â áóäèíê³â çà àäðåñàìè: ïðîñïåêò
×åðâîíîçîðÿíèé, 4-Æ;ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Â; ïðîñïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ã; ïðîñ-
ïåêò ×åðâîíîçîðÿíèé, 6-Ä; âóëèöÿ Ñì³ëÿíñüêà, 15 ïðî ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåð-
äæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (ÊÌÄÀ) åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ òà ãà-
ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ.

Ðîçðàõîâàí³ òàðèôè ñòàíîâëÿòü: ãðí ³ êîï., ç ÏÄÂ

Âàðò³ñòü ïîâ³ðêè êâàðòèðíèõ òåïëîâèõ ë³÷èëüíèê³â äî òàðèôó íà ÖÎ íå âêëþ÷åíà, à áóäå äî-
äàâàòèñÿ äî âàðòîñò³ ïîñëóã äîäàòêîâî. Ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ïëàòè çà ïîâ³ðêó îäíîãî ë³÷èëüíè-
êà, ÿêà áóäå äîäàâàòèñÿ äî òàðèôó íà ÖÎ íà ïðîòÿç³ îïàëþâàëüíîãî ïåð³îäó, ñêëàäàº 30,15 ãðí.

Ðîçðàõóíîê òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) âêàçàíèõ òàðèô³â äëÿ ïåðåë³÷åíèõ áóäèí-
ê³â ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð" çä³éñíþº âïåðøå.

Ç ïèòàíü òàðèô³â çâåðòàòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Áåðë³íñüêîãî, 15, êàá. 23, òåë. (044) 220-05-91 íà ïðîòÿç³ äâàä-
öÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïî-
çîâíîþ çàÿâîþ ÏÀÒ"Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé Ì³æíàðîäíèé Áàíê" äî Ñåðåáðÿíèê Îëåêñàí-
äðà ²ëë³÷à, Áîãîëþáîâî¿ Îêñàíè Ìèêîëà¿âíè, ÏðÀÒ "Ì³ñüêäîâ³äêà" ïðèçíà÷åíî íà
10.12.2015 ð. íà 15.00 â ïðèì³ùåíí³ ñóäó (03113, ì. Êè¿â, âóë. Øóòîâà, 1, êàá. 20 ) ï³ä
ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Äåìèäîâñüêî¿ À. ².

Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ âèêëèêàºòüñÿ â³äïîâ³äà÷: Áîãîëþáîâà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà,
17.06.1968 ð.í.

Â ðàç³ âàøî¿ íåÿâêè ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À,
âèêëèêàº íà 03.12.2015 ðîêó î 9.00 Øåâ÷óê Òåòÿíó Áîðèñ³âíó â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà “Óêðñîöáàíê” äî Øåâ÷óê Òåòÿíè Áîðèñ³âíè
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà äîãîâîðîì êðåäèòó.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ
çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î. À.

25.11.2015 ðîêó î 13.30 â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ìåæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãð. Ìîâ÷àí Íàòàë³¿ Âàñèë³âí³ çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Äàðíèöüêèé

ðàéîí, âóë. Ìàëîçåìåëüíà, 1-á. Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ìè ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíè-

ê³â/êîðèñòóâà÷³â: Ãóçåâàòà Ìàð³ÿ Àíäð³¿âíà, Ãëóùóê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, Òîëñòóí Òàìà-

ðà Îëåêñàíäð³âíà, Ïðîøèíà Ãàííà Âàñèë³âíà, Îíèùåíêî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà.

Âòðà÷åíó äåêëàðàö³þ ÒÎÂ "Aâecòa-Áóä" ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò ¹ ÊÂ 083152331303 â³ä 21.08.2015 ââàæàòè íåä³éñíîþ.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîñòðàæäàëà âíàñë³äîê ÷îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè,
êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À, ¹ 155630 íà ³ì’ÿ Ïîä’ÿïîëüñüêîãî Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äåðæàâíå àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü â³äíîâëåííÿ Äîíáàñó
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä 17.11.2015

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³:

- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çà-
çíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà
³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îá-
ìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà äåðæàâ-
íó ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿
ñëóæáè;

- çàïîâíåíà îñîáîâà êàðòêà (ôîðìà Ï-2 ÄÑ)
ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè;

- ôîòîêàðòêà ðîçì³ðîì 4 õ 6 ñì;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿, ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ,
ïðèñóäæåííÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ;

- äåêëàðàö³ÿ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³
çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà
ìèíóëèé ð³ê çà ôîðìîþ, ïåðåäáà÷åíîþ Çà-
êîíîì Óêðà¿íè "Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³
ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿";

- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ÿêèé ïîñâ³ä÷óº îñîáó;

- êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà (äëÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â àáî â³éñüêîâîçîáîâ'ÿçà-
íèõ);

- äîâ³äêà ïðî äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíè-
ö³ (ó ðàç³ éîãî íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30-òè êà-
ëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä â Àãåíòñòâ³ çà
àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòî-
ìèðñüêà, 9, ê³ìí. 116 (ïí- ÷ò ç 16.00 äî 17.30,
ïò ç 15.00 äî 16.30).

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ çà òåëåôîíàìè: 
284-05-15; 099-150-34-58.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ
17,40 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â áóäèíêó ¹ 16 íà âóë. Ê³êâ³äçå.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2015 — 337199,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åð-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-

ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³; 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 1% , ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü— 281,0 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòü-
ñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òà-
êîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿
ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210.Äîâ³äêà çà òå-
ëåôîíîì 280-15-39.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð
ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ
16,80 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå â áóäèíêó ¹ 16 íà âóë. Ê³êâ³äçå.

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2015 — 325571,0 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ. Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü— 271,31 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ
íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿
ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ñóâîðîâà,15,êàá.210.Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì
280-15-39.

Òàðèô Äëÿ íàñåëåííÿ Äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â

Òåïëîâà åíåðã³ÿ 598,98 1413,05

ó ò. ÷.:

âèðîáíèöòâî 547,33 1361,40

òðàíñïîðòóâàííÿ 0,84 0,84

ïîñòà÷àííÿ 50,81 50,81

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ çà 1 Ãêàë 625,24 1413,05

Öåíòðàëüíå îïàëåííÿ íà 1 êâ. ì 16,48 -

Ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ çà 1 êóá. ì 43,76 -

¹
ç/ï

Íàçâà ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó

Âàêàíòíà ïîñàäà
Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â 

íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

1.
Óïðàâë³ííÿ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-îðãàí³çàö³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó àäì³í³ñòðàòèâíî-îð-
ãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ (3 øòàòíèõ îäèíèö³)

Âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³-
àë³ñòà.

Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

*Â³ëüíå âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ä³ëîâîäñòâà, ðî-
áîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí òà äîñòóïó äî ïóá-
ë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ (3 øòàòíèõ îäèíèö³)

2.

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
â³äíîâëåííÿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ðîçâèòêó òà
ï³äòðèìêè ãðîìàä

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü â³äíîâ-
ëåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ðîçâèòêó
òà ï³äòðèìêè ãðîìàä (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

3.

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
çàëó÷åííÿ êîøò³â ³ç
ïîçàáþäæåòíèõ äæå-
ðåë

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âçàºìîä³¿ ç äîíî-
ðàìè òà ì³æíàðîäíèìè ô³íàíñîâèìè îðãàí³-
çàö³ÿìè (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ï³äãîòîâ-
êè, â³äáîðó òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì (3
øòàòíèõ îäèíèö³)*

4.

Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü
ãóìàí³òàðíîãî ñï³âðî-
á³òíèöòâà òà âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ãóìàí³-
òàðíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âíóòð³ø-
íüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á (3 øòàòíèõ îäèíèö³)*

5. Þðèäè÷íèé â³ää³ë ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò (3 øòàòíèõ îäèíèö³)

Âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìà-
ã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà ³ ñòàæåì ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é ñëóæ-
á³ íà ïîñàä³ íå íèæ÷å ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíø ÿê 1 ð³ê
àáî ñòàæåì ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ íå ìåíø ÿê 3 ðîêè.

6.
Â³ää³ë áóõãàëòåðñüêî-
ãî îáë³êó òà ô³íàíñ³â

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò (3 øòàòíèõ îäèíèö³)

Âèùà åêîíîì³÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìà-
ã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.
Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

7.

Ñåêòîð âçàºìîä³¿ ³ç
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ òà ãðîìàä-
ñüê³ñòþ

ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò (1 øòàòíà îäèíèöÿ)

Âèùà îñâ³òà (ô³ëîëîã³÷íà, æóðíàë³ñòèêà) çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êà-
ö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò àáî ìàã³ñòð, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåð-
æàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðî-
êó àáî çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

8. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

Âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìà-
ã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà.
Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

9. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü âíóòð³øíüîãî àóäèòó
Âèùà åêîíîì³÷íà àáî þðèäè÷íà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-
íèì ð³âíåì ìàã³ñòðà àáî ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ çà ôàõîì íå ìåíø ÿê 3 ðîêè.

10. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ìîá³ë³çàö³éíî¿ ðîáîòè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó

Âèùà îñâ³òà, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-
ö³àë³ñòà.
Ñòàæ ðîáîòè â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñ-
òà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ
óïðàâë³ííÿ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ìîá³ë³çàö³éíîþ ï³äãîòîâêîþ, íå ìåíøå
3 ðîê³â, â³äïîâ³äíèé äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³.

11. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ðåæèìíî-ñåêðåòíî¿ ðîáîòè

Âèùà îñâ³òà, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-
ö³àë³ñòà.
Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïå-
ö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôå-
ðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â, äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³.

12. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü êîíòðîëþ

Âèùà îñâ³òà, çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïå-
ö³àë³ñòà.
Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ óïðàâë³ííÿ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

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

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

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

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

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

Передплатні	ціни

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

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

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

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

ІНДЕКС	ЩОДЕННОГО	ВИПУСКУ	(ВТ,	СР,	ПТ) 61308

Оформле н н я 	 п р о в о д и т ь с я 	 в 	 р е д а � ц і ї
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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 44544

17 ëèñòîïàäà 2015 ð.

¹155(4751)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ËÈÑÒÎÏÀÄ² ó Êèºâ³ ïî÷àâ ä³ÿòè «òåëåôîí äîâ³-
ðè» ç ïèòàíü íàñèëüñòâà. «Òåëåôîí äîâ³ðè» äëÿ íà-
äàííÿ êîíñóëüòàòèâíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ïðàâîâî¿
äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì â³ä íàñèëüñòâà îñîáàì ðîç-
ïî÷àâ ðîáîòó â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñâîáîäà â³ä íàñèëü-
ñòâà: ïîêðàùåííÿ äîñòóïó äî ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â
Óêðà¿í³», ÿêèé ô³íàíñóºòüñÿ ªâðîïåéñüêèì Ñîþçîì.
Ïðîåêò ðåàë³çîâàíî çà ï³äòðèìêè ÌÃÎ «Ïðàâî íà
çäîðîâ’ÿ» òà ÌÁÔ «Óêðà¿íñüêà ôóíäàö³ÿ ãðîìàäñüêî-
ãî çäîðîâ’ÿ», Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.

Íîìåð «òåëåôîíó äîâ³ðè» ç ïèòàíü íàñèëüñòâà:
(044) 456-78-50 (áåçêîøòîâíî ç³ ñòàö³îíàðíèõ òåëå-
ôîí³â òà òåëåôîí³â-àâòîìàò³â íà âóëèö³).

Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí — ïò (15.00 — 19.00) �

Ç 19 ÃÐÓÄÍß íà Ñï³âî÷îìó ïî-
ë³ â³äêðèþòü ñâÿòêîâó âèñòàâêó
«Çèìîâà êàçêà». Àòìîñôåðó íåçà-
áóòíüîãî íîâîð³÷íîãî ñâÿòà ñòâî-
ðÿòü ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè êî-
ìóíàëüíîãî îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçå-
ëåíáóä». Íà â³äâ³äóâà÷³â î÷³êó-
þòü óí³êàëüí³ êîíñòðóêö³¿ âåð-
òåïó, êîëÿäíèê³â, Ñí³ãîâî¿ Êîðî-
ëåâè ó LED-îñâ³òëåíí³ ÷è ó ã³ð-
ëÿíäàõ. Äëÿ êîíñòðóêö³é âèêî-

ðèñòàí³ ã³ëëÿ ÿëèí, ñîñåí, ³íåðò-
í³ ìàòåð³àëè.

Òðàäèö³éíî êèÿíè òà ãîñò³
ì³ñòà çìîæóòü ïðèäáàòè ð³çäâÿ-
í³ òà íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè, óí³-
êàëüí³ ñóâåí³ðè Ñï³âî÷îãî ïîëÿ,
à òàêîæ ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíö³.
Äëÿ ä³òåé ä³ÿòèìå ñïåö³àëüíà ïî-
øòà Ä³äà Ìîðîçà.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå ç 19 ãðóä-
íÿ äî 31 ñ³÷íÿ ç 9.00 äî 23.00 �

Ó ñòîëèö³ ä³º «òåëåôîí äîâ³ðè» ç ïèòàíü íàñèëüñòâà
ÄÎ ÂÑÅÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ äíÿ ä³àáåòó
òà ç ìåòîþ ðàííüîãî âèÿâëåííÿ
ö³º¿ õâîðîáè â³äó÷îðà ³ äî 20 ëèñ-
òîïàäà â 14 àïòåêàõ Êèºâà òðèâà-
òèìóòü áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòà-
ö³¿ ë³êàð³â. ßê ïîâ³äîìëÿº Äåïàð-
òàìåíò îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî-
äåííî ç 11.00 äî 13.00 ó ìåðåæ³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ôàð-
ìàö³ÿ» (â òîìó ÷èñë³ ó äâîõ äè-
òÿ÷èõ àïòåêàõ) áóäóòü îðãàí³çî-
âàí³ êîíñóëüòàö³¿ åíäîêðèíîëî-
ã³â, ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ³ òåðàïåâ-
ò³â.

Ïåðåë³ê àïòåê êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Ôàðìàö³ÿ», â ÿêèõ
ñòâîðåíî óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ
ì³ñüêî¿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íî¿ àêö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ Âñå-
ñâ³òíüîìó äíþ ä³àáåòó, 16—20
ëèñòîïàäà ç 11.00 äî 13.00

Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí
1. Àïòåêà ¹ 31, 03039, ïðîñï.

Íàóêè, 4, ò.: 525-71-62, 525-92-14
Äàðíèöüêèé ðàéîí
2. Àïòåêà ¹ 124, 02091, Õàð-

ê³âñüêå øîñå, 164, ò.: 563-35-38,
564-53-00

Äåñíÿíñüêèé ðàéîí
3.Àïòåêà ¹ 119, 02225, ïðîñï.

Ìàÿêîâñüêîãî, 15, ò.: 545-32-14,
546-69-00

4.Àïòåêà ¹ 92,02156,âóë.Øî-
ëîì Àëåéõåìà, 18, ò.: 513-80-14,
513-04-27

Äí³ïðîâñüêèé ðàéîí
5.Àïòåêà ¹ 28, 02002, âóë. Ëó-

íà÷àðñüêîãî, 22-À (äèòÿ÷à),
ò.: 517-27-05, 517-26-91

6. Àïòåêà ¹ 109, 02002, âóë.
Ðà¿ñè Îê³ïíî¿, 9, ò.: 517-62-91,
517-13-45

Îáîëîíñüêèé ðàéîí
7.Àïòåêà ¹74,04205,âóë.Òèìî-

øåíêà,14,ò.: 413-49-54,418-39-65
Ïå÷åðñüêèé ðàéîí
8. Àïòåêà ¹ 114, 03150, áóëü-

âàð Äðóæáè Íàðîä³â, 30/1,ò.: 285-
04-81, 285-84-42

Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí
9. Àïòåêà ¹ 51, 04215, ïðîñï.

Ñâîáîäè, 22, ò.: 434-46-11, 434-
47-68

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí
10. Àïòåêà ¹ 70, 03146, âóë.

Ãåðî¿â Êîñìîñó, 17, ò.: 403-03-03,
403-04-31

Ñîëîì’ÿíñüêèé ðàéîí
11. Àïòåêà ¹ 73, 03110, âóë.

Ï³ðîãîâñüêîãî, 4, ò.: 275-82-57,
275-37-24

12. Àïòåêà ¹ 128, 03126, âóë.
Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 44/10,ò.: 455-
39-51, 408-50-20

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîí
13. Àïòåêà ¹ 7, 04050, âóë. Àð-

òåìà, 10, ò.: 272-11-09, 272-02-74
14. Àïòåêà ¹ 90, 01025, âóë.

²ñààêÿíà, 2 (äèòÿ÷à), ò.: 236-30-
52, 236-51-59 �

Íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ ïîêàæóòü
«Çèìîâó êàçêó»

Â 14 àïòåêàõ ïðîâåäóòü
áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿ ë³êàð³â

Ç ÌÅÒÎÞ ï³äíÿòòÿ áîéîâîãî äóõó óêðà¿íñüêèõ âî-
¿í³â Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-
òó ÊÌÄÀ ³í³ö³éîâàíî àêö³þ «Ïîäàðóé êíèãó âî¿íó»,
äîëó÷èòèñÿ äî ÿêî¿ ìîæå êîæåí îõî÷èé. Óñ³ ç³áðàí³
êíèãè â ãðóäí³ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñ³ì’¿ «Ðîäèí-
íèé ä³ì» ïåðåäàñòü âîëîíòåðàì, ÿê³ â³äâåçóòü ¿õ íà
ñõ³ä Óêðà¿íè.

Äî àêö³¿ âæå äîëó÷èëèñÿ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé ä³ì», Ñòóäåíòñüêà ðàäà ì³ñòà Êè-
ºâà, Ñòóäåíòñüêà ïðîôñï³ëêîâà àñîö³àö³ÿ ì. Êèºâà,Àñî-
ö³àö³ÿ ïåðâèííèõ ïðîôñï³ëêîâèõ îðãàí³çàö³é ñòó-
äåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²-²² ð³âí³â àêðå-
äèòàö³¿ ì. Êèºâà.

ßê çàçíà÷àþòü ó Äåïàðòàìåíò³, àêö³ÿ ä³º ïî-
ñò³éíî. Êíèæêè ïðèéìàòèìóòü äî 15 ãðóäíÿ 2015
ðîêó â áóäí³ ç 10.00 äî 16.00 çà òàêèìè àäðåñàìè:

— âóë. Ñàëþòíà, 11-à, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé ä³ì»

Êîíòàêòíà îñîáà: Àëëà Îëåêñàíäð³âíà, òåë.: (044)
422 10 69, 227 80 48

— âóë. Õðåùàòèê, 12, 4-é ïîâåðõ, ïðèéìàëüíÿ
óïðàâë³ííÿ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó. Êîíòàêòí³ òåë.:
(044) 279 17 06, (044) 483 35 82 �

Ïîäàðóé êíèãó âî¿íó

ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÈÉ ñóä ì. Êèºâà
çàäîâîëüíèâ ïîçîâ ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãî-
âàíîñò³ ó ðîçì³ð³ 25,6 ìëí ãðí ç
ÏðÀÒ «Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ì³æíàðîä-
í³ àâ³àë³í³¿ Óêðà¿íè» íà êîðèñòü
äåðæàâè â îñîá³ Äåðæàâíî¿ àâ³à-
ö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.

Âêàçàíà çàáîðãîâàí³ñòü âè-
íèêëà âíàñë³äîê íåñïëàòè àâ³à-
êîìïàí³ºþ çáîð³â äî Äåðæàâíî-
ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî ôîíäó ô³-

íàíñóâàííÿ çàãàëüíîäåðæàâíèõ
âèòðàò íà àâ³àö³éíó ä³ÿëüí³ñòü
çà íàäàí³ ïîñëóãè ç ïåðåâåçåííÿ
ïàñàæèð³â òà âàíòàæ³â çà ëþòèé
2014 ðîêó òà ñ³÷åíü-êâ³òåíü 2015
ðîêó.

Ç ìåòîþ çàõèñòó ³íòåðåñ³â äåð-

æàâè ïðîêóðàòóðà ì³ñòà çâåðíó-
ëàñü äî ñóäó ç âèìîãîþ ñòÿãíóòè
ç «ÌÀÓ» çàçíà÷åí³ êîøòè.

Ñóä ï³äòðèìàâ ïîçèö³þ ïðîêó-
ðàòóðè òà ñâî¿ì ð³øåííÿì çîáîâ’ÿ-
çàâ ï³äïðèºìñòâî ñïëàòèòè íà êî-
ðèñòü äåðæàâè óñþ ñóìó áîðãó �

Àâ³àêîìïàí³ÿ ÌÀÓ ñïëàòèòü íà êîðèñòü
äåðæàâè 25,6 ìëí ãðèâåíü áîðãó

ÑÒÅÍÄ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
áóâ ïðåäñòàâëåíèé Óïðàâë³ííÿì òóðèçìó íà Ì³æíà-
ðîäí³é âèñòàâö³ WTM-2015 ó Ëîíäîí³. ßê ïîâ³äîì-
ëÿº óïðàâë³ííÿ, çà öåé ÷àñ  äîñÿãíóòî äîìîâëåíîñò³
ùîäî ïðîìîö³éíîãî òóðó äî óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ äëÿ
òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â ç ²òàë³¿. Òàêîæ áóëà ïðîâå-
äåíà çóñòð³÷ ç ïðåäñòàâíèêàìè Ïîñîëüñòâà Óêðà¿íè
ó Âåëèêîáðèòàí³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ îáãîâîðþâàëèñÿ øëÿ-
õè ñï³âïðàö³, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ Äí³â Êèºâà
çà êîðäîíîì.

Ï³ä ÷àñ Ì³æíàðîäíî¿ òóðèñòè÷íî¿ âèñòàâêè íà
ãîëîâíîìó åêðàí³ äåìîíñòðóâàëèñü â³äåîðîëèêè òà
ôîòîïðåçåíòàö³ÿ ïðî íàøå ì³ñòî, ïîä³¿ òà ôåñòèâà-
ë³. Ñòåíä Êèºâà â³äâ³äàëè ïðîâ³äí³ áëîãåðè, æóðíà-
ë³ñòè BBC ³ Euronews, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ïëàò-
ôîðì Trip Advisor òà Lonely Planet.

Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð UNWTO Òàëåá Ð³ôà¿ ï³ä
÷àñ çàõîäó âèñëîâèâ ï³äòðèìêó âñüîìó óêðà¿íñüêî-
ìó íàðîäó ùîäî íàëàãîäæåííÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿
ñèòóàö³¿ â íàø³é êðà¿í³ �

Êè¿â ïðåçåíòóâàëè ó Ëîíäîí³
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