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ÙÅ Ê²ËÜÊÀ ì³ñÿö³â òîìó ó ï³ä’¿ç-
äè áóäèíê³â ïî âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâ-
ðî, 16 òà 14-à ñòðàøíî áóëî çàé-
òè. Ñò³íè âæå ïî÷àëà âêðèâàòè
ïë³ñíÿâà, à ë³ôò ïðàöþâàâ ÷åðåç
ðàç. Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ áèëè íà
ñïîëîõ êóäè ò³ëüêè ìîæíà. Ïîñò³é-
íî ñêàðæèëèñÿ äî êîíòàêòíîãî
öåíòðó 15-51. ² íàðåøò³ äî÷åêà-
ëèñÿ. Çàâäÿêè ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é
ïðîãðàì³ ç ðåìîíòó áóäèíê³â ó ïà-
ðàäíèõ áóâ âèêîíàíèé êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò, çàì³íåí³ â³êíà, ïî-
ôàðáîâàí³ ñò³íè â ÿñêðàâî á³ëèé
òà çåëåíèé êîëüîðè, îõàéíèìè
ñòàëè ñõ³äö³, à ãîëîâíå — áóâ ïîâ-
í³ñòþ â³äðåìîíòîâàíèé ë³ôò. Ìåø-

êàíö³, áåçïåðå÷íî, ó çàõâàò³ ³ ñïî-
ä³âàþòüñÿ, ùî ï³äéîìíèê ïðàöþ-
âàòèìå áåç ïåðåáî¿â. «ß æèâó íà
øîñòîìó ïîâåðñ³. Ë³ôò ÷àñòî íå
ïðàöþâàâ, ³ äîâîäèëîñÿ ïîñò³éíî
ï³ä³éìàòèñÿ ñõ³äöÿìè. Îñîáëèâî
òÿæêî áóëî öå áóëî ðîáèòè ìàìàì
ç êîëÿñêàìè òà ìàëåíüêèìè ä³òü-
ìè. Çàðàç, ñïîä³âàþñü, âñå áóäå
äîáðå»,— ãîâîðèòü ìåøêàíêà áó-
äèíêó Ëàðèñà. Ö³êàâî, ùî íîâèé
ï³äéîìíèê ìàêñèìàëüíî çàõèùå-
íèé â³ä êðàä³æîê êîìïëåêòóþ÷èõ
òà á³ëüø åêîíîìíèé â ïëàí³ åíåð-
ãîñïîæèâàííÿ. Éîìó ïðîðîêóþòü
ùîíàéìåíøå 25 ðîê³â åêñïëóàòà-
ö³¿. «Ìè çâåðòàëè îñîáëèâó óâàãó

íà ÿê³ñòü îáëàäíàííÿ òà éîãî íà-
ä³éí³ñòü, ó òîìó ÷èñë³ ìàêñèìàëü-
íó çàõèùåí³ñòü â³ä âàíäàë³çìó òà
êðàä³æîê. Êîíñòðóêö³¿ íîâèõ ë³ô-
ò³â çðîáëåí³ òàêèì ÷èíîì, ùî
âêðàñòè êîòóøêè íåìîæëèâî. Êð³ì
òîãî, íîâ³ ï³äéîìíèêè ñïîæèâà-
þòü âäâ³÷³ ìåíøå åëåêòðîåíåðã³¿,
ùî çìåíøóº ð³âåíü âèòðàò íà ¿õ
åêñïëóàòàö³þ»,— ïîâ³äîìèâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ. Öüîãî ðîêó íà çàì³íó ë³ô-
ò³â ç³ ñòîëè÷íî¿ êàçíè âèä³ëèëè
60 ìëí ãðí. Çà ñëîâàìè ïîñàäîâ-
öÿ, ç 21 òèñÿ÷³ àãðåãàò³â 9 000 âè-
÷åðïàëè ñâ³é òåðì³í âèêîðèñòàí-
íÿ. ¯õ çàì³íþâàòèìóòü ïîñòóïî-
âî. Ðàçîì ³ç ìîäåðí³çàö³ºþ ï³ä-
éîìíèê³â ó ï³ä’¿çäàõ ïðîâîäÿòü
îíîâëåííÿ. Çîêðåìà íà Ëàéîøà
Ãàâðî, 16 òà 14-à, äå ïðîâîäèëàñÿ
³íñïåêö³ÿ, íàð³êàíü íà ÿê³ñòü ðå-
ìîíòó íå áóëî àí³ ç áîêó ìåøêàí-
ö³â, àí³ ç áîêó ïåðåâ³ðÿëüíèê³â.
«Òóò îíîâèëè ñò³íè, ñòåë³, âñòàíî-
âèëè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà»,—
çàçíà÷èâ äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âáóä-
ðåêîíñòðóêö³ÿ» ßðîñëàâ Ìóñ³ºí-
êî. Òàêîæ óñ³ ñòîëè÷í³ áóäèíêè
ïëàíóþòü ïîñòóïîâî ïåðåâåñòè íà
åíåðãîçáåð³ãàþ÷å îñâ³òëåííÿ. Ò³

îá’ºêòè, ÿê³ íå ïîòðàïèëè â ì³ñü-
êó ïðîãðàìó íèí³, ðåìîíòóâàòè-
ìóòü íàñòóïíîãî ðîêó. Àáè ðåàë³-
çóâàòè çàäóìàíå øâèäøå, ñòîëè÷-
íà âëàäà ïðîïîíóº äî öüîãî ïðî-
öåñó ïîñòóïîâî çàëó÷àòè ³ ñàìèõ
ìåøêàíö³â. «Ì³ñòî, áåçïåðå÷íî,
áåðå íà ñåáå ò³ ðîáîòè, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü çíà÷íèõ êàï³òàëîâêëàäåíü.
Íàïðèêëàä, çàì³íà ë³ôò³â, âñòàíîâ-
ëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, àñôàëüòóâàí-
íÿ òîùî. Àëå òàê³ ðîáîòè, ÿê ôàð-
áóâàííÿ ñò³í, çàì³íà â³êîí, óòåï-
ëåííÿ ôàñàäó ìîæóòü âèêîíàòè
âæå çàðàç ñàì³ ìåøêàíö³, íå ÷åêà-
þ÷è, ïîêè ä³éäå ÷åðãà áþäæåòíî-
ãî ô³íàíñóâàííÿ. Ì³ñòî âñ³ëÿêî ï³ä-
òðèìóâàòèìå òàê³ êîîïåðàö³¿ áó-
äèíêîâî¿ ãðîìàäè ³ äîïîìàãàòè-
ìå, çàïðîâàäæóþ÷è ïðîãðàìè ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ, íàäàþ÷è åêñïåðò³â
òà ôàõ³âö³â, ÿê³ äîïîìîæóòü ðîç-
ðîáèòè ïðîåêòè òà âèêîíàòè ðî-
áîòè. Ñàìå ó÷àñòü â ðåìîíòàõ äàº
êèÿíàì ðîçóì³ííÿ âêëàäåíî¿ âëàñ-
íî¿ êîï³éêè òà íåîáõ³äíîñò³ çáå-
ðåãòè çðîáëåíå»,— ïîÿñíèâ â³í.

Ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ ñòàëî â³äîìî,
ùî â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ öüîãî-
ð³÷ îá³öÿþòü çàì³íèòè ë³ôòè â øåñ-
òè áóäèíêàõ �

Â ñòîëèö³ ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè åíåðãîåêîíîì³÷-
í³ ë³ôòè, ÿê³ äî òîãî æ çàõèùåí³ â³ä êðàä³æîê. Öüî-
ãî ðîêó íîâ³ ï³äéîìíèêè âñòàíîâëÿòü ùîíàéìåíøå
ó 70 áóäèíêàõ. Êîøòè íà öå âèä³ëèëè ³ç ì³ñüêî¿ ö³-
ëüîâî¿ ïðîãðàìè. Îêð³ì ìîäåðí³çàö³¿ àãðåãàò³â, êî-
ìóíàëüíèêè â ï³ä’¿çäàõ ðåìîíòóþòü ñõ³äö³, ôàðáó-
þòü ñò³íè, çàì³íþþòü â³êíà.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ 
ïîâåðíóòî ä³ëÿíêó 
âàðò³ñòþ 17 ìëí 
ãðèâåíü

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çà-

äîâîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðà-

òóðè òà çîáîâ’ÿçàâ òîâàðèñòâî ïîâåð-

íóòè ñòîëè÷í³é ãðîìàä³ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 9 610 ì2, ÿêà ðîçòà-

øîâàíà íà âóë. Ïðîìèñëîâ³é ó Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³.

Óñòàíîâëåíî, ùî ó 2004 ðîö³ Êè-

¿âðàäà íàäàëà ä³ëÿíêó, âàðò³ñòü ÿêî¿

ñêëàäàº ïîíàä 17 ìëí ãðèâåíü, â

îðåíäó òîâàðèñòâó äëÿ áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ âè-

ðîáíè÷î¿ áàçè. Ïðî öå «Õðåùàòèêó»

ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-ñëóæá³ ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè.

Äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ì³æ ñòîðî-

íàìè ïðèïèíèëèñü ó 2014 ðîö³ ó çâ’ÿç-

êó ³ç çàê³í÷åííÿì ñòðîêó ä³¿ äîãîâî-

ðó îðåíäè. Ïðîòå îðåíäàðåì, â ïî-

ðóøåííÿ óìîâ äîãîâîðó òà âèìîã ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà, íàä³ë íå áóëî

ïîâåðíóòî.

Çàõèùàþ÷è ³íòåðåñè ãðîìàäè,

ïðîêóðîð çâåðíóâñÿ ç ïîçîâîì äî

ñóäó ïðî ïîâåðíåííÿ äàíî¿ çåìë³

ì³ñòó.

Ïîçîâí³ âèìîãè ïðîêóðîðà ñóäîì

çàäîâîëåíî ïîâí³ñòþ.

Ó ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ 
ÿðìàðêè

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» â óïðàâ-

ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó

ÊÌÄÀ, âèõ³äíèìè â ñòîëèö³ â³äáó-

äóòüñÿ ÿðìàðêè. Çîêðåìà â ñóáîòó

òîðãóâàòèìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéî-

í³ — íà âóë. Ïàíüê³âñüê³é òà Ãîëîñ³¿â-

ñüê³é, 4-10; â Äàðíèöüêîìó— íà âóë.

Ðåâóöüêîãî,íà ðîç³ âóë. Êðóïñüêî¿ òà

²ëë³÷à; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë.

Ì. Çàêðåâñüêîãî (â ìåæàõ ïðîñï.

Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 2-À òà âóë. Ò. Äðàé-

çåðà); â Äí³ïðîâñüêîìó — íà áóëüâ.

À. Áó÷ìè, 2-10; â Îáîëîíñüêîìó— íà

âóë. Ë. Ãàâðî, 1-9; â Ïå÷åðñüêîìó —

íà âóë.Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é (â ìå-

æàõ âóë.Òâåðñüêî¿ òà Êîâïàêà); â Ïî-

ä³ëüñüêîìó— íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêî-

ìó (á³ëÿ Êóðåí³âñüêîãî ïàðêó),íà âóë.

Ñâ³òëèöüêîãî,31-35; â Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó — íà âóë. Àêàäåì³êà Ê³ïð³àíîâà,

2-28; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó—íà âóë.Ñòà-

ä³îíí³é (â ìåæàõ âóë. Â. Ëèïê³âñüêî-

ãî òà Áîãäàí³âñüêî¿); â Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó—íà âóë.Â.Âàñèëåâñüêî¿,1-17.

Ó íåä³ëþ ÿðìàðêè â³äáóäóòüñÿ â

Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë. Êîì-

ïîçèòîðà Ìåéòóñà; â Äàðíèöüêîìó—

íà ðîç³ âóë. Êðóïñüêî¿ òà ²ëë³÷à; â

Îáîëîíñüêîìó— íà âóë.Äí³ïðîâîä-

ñüê³é, 13/1; â Ïîä³ëüñüêîìó— íà âóë.

Ñâ³òëèöüêîãî, 31-35.
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Åíåðãîåôåêòèâí³ ë³ôòè
� Ñó÷àñí³ çàîùàäëèâ³ ï³äéîìíèêè, îáëàäíàííÿ ÿêèõ çàõèùåíå â³ä êðàä³æîê, äíÿìè

âñòàíîâèëè â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ â áóäèíêàõ íà âóëèö³ Ëàéîøà Ãàâðî, 16 òà 14-à

Êîíñòðóêö³¿ íîâèõ ë³ôò³â, âñòàíîâëåíèõ äíÿìè íà Îáîëîí³, çðîáëåí³ òàêèì ÷èíîì, ùî âêðàñòè êîòóøêè íåìîæëèâî. Äî òîãî æ íîâ³ ï³äéîìíèêè ñïîæèâàþòü âäâ³÷³ ìåíøå
åëåêòðîåíåðã³¿, ùî çìåíøóº ð³âåíü âèòðàò íà ¿õ åêñïëóàòàö³þ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Зареєстровано�
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Про внесення змін до тарифів на теплову енергію та тарифів 
на виробництво теплової енергії Публічному акціонерному 

товариству «КАМЕТ»
Розпорядження № 1117 від 16 листопада 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен(
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово(комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади», з метою коригування тарифів на теплову енергію та тарифів на виробництво теп(
лової енергії, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�тарифів�на�теплов��енер-

�ію�П�блічном��а"ціонерном��товариств��«КА-

МЕТ»,�встановлених�розпорядженням�ви"онав-

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

місь"ої�державної�адміністрації)�від�26�листо-

пада�2014�ро"��№ 1381,�зареєстрований�в�Го-

ловном���правлінні�юстиції���місті�Києві�09��р�д-

ня�2014�ро"��за�№ 51/1104�(��реда"ції�розпо-

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

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

ції)�від�03�люто�о�2015�ро"��№ 80),�ви"лавши

їх���новій�реда"ції,�що�додається.

2.�Унести�зміни�до�тарифів�на�виробництво

теплової�енер�ії�П�блічном��а"ціонерном��то-

вариств��«КАМЕТ»,�встановлених�розпоряджен-

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

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

26�листопада�2014�ро"��№ 1381,�зареєстро-

ваним�в�Головном���правлінні�юстиції���місті

Києві�09��р�дня�2014�ро"��за�№ 52/1105�(��ре-

да"ції�розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�03�люто�о�2015�ро"��№ 80),

ви"лавши�їх���новій�реда"ції,�що�додається.

3.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Регламенту виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 565 від 11 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра(
їні», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 грудня 1999 року № 2263, з метою забезпечення ефективності роботи виконавчого органу Ки(
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та впровадження сучасних систем опрацю(
вання організаційно(розпорядчої документації:

Затвердити�зміни�до�Ре�ламент��ви"онав-

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

місь"ої�державної�адміністрації),�затверджено-

�о�розпорядженням�ви"онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�від�08�жовтня�2013�ро"��№ 1810,

що�додаються.

Голова В. Кличко

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
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в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

23�листопада�2015�р.�за�№ 169/1280

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

26�листопада�2014�ро"��№ 1381�

(��реда"ції�розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

16�листопада�2015�ро"��№�1117)

Тарифи 
на теплову енергію Публічному акціонерному товариству «КАМЕТ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

23�листопада�2015�р.�за�№ 168/1279

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

адміністрації) від 11 червня 2015 року № 557 «Про встановлення
тарифів на платні послуги за нозологіями та послуги, що входять

до їх складу, які надають лікувально(профілактичні державні 
та комунальні заклади охорони здоров’я»

Розпорядження № 1081 від 6 листопада 2015 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти»
та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно(
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних
послуг за нозологіями та послуг, що входять до їх складу, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Доповнити�розпорядження�ви"онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�11�червня�2015�ро"�

№�557�«Про�встановлення�тарифів�на�платні

посл��и�за�нозоло�іями�та�посл��и,�що�входять

до�їх�с"лад�,�я"і�надають�лі"�вально-профіла"тичні

державні�та�"ом�нальні�за"лади�охорони�здоров'я»,

зареєстроване�в�Головном��територіальном�

�правлінні�юстиції���місті�Києві�07�липня�2015

ро"��за�№�76/1187,�новим�п�н"том�6�та"о�о�зміст�:

«6.�Встановити�Тарифи�на�платні�посл��и

за�нозоло�іями�та�посл��и,�що�входять�до

їх�с"лад�,�я"і�надає�Київсь"ий�місь"ий�"лінічний

ендо"риноло�ічний�центр,�що�додаються.»

У�зв'яз"��з�ним�п�н"ти�6-7�вважати�відповідно

п�н"тами�7-8.�2.�

Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1124,55 1349,46

2. Інші споживачі  (крім населення) 1124,55 1349,46

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

23�листопада�2015�р.�за�№ 170/1281

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

26�листопада�2014�ро"��№ 1381�

(��реда"ції�розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

16�листопада�2015�ро"��№�1117)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Публічному акціонерному товариству

"КАМЕТ"

Керівник апарату В. Бондаренко

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1120,00 1344,00

2. Інші споживачі  (крім населення) 1120,00 1344,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

11.06.2015�№�565

Зміни до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1.�Абзац�2�п�н"т��1.1.��лави�1�розділ��VII�ви"ласти���та"ій�реда"ції:�

«Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�ад-

міністрації)�(далі —�розпорядження)�підпис�ються�Київсь"им�місь"им��оловою.�У�разі�відс�тно-

сті�Київсь"о�о�місь"о�о��олови�розпорядження�підпис�є�перший�заст�пни"��олови,�а���разі�від-

с�тності�останньо�о —�один�із�заст�пни"ів��олови,�на�я"о�о�по"ладено�ви"онання�обов’яз"ів��о-

лови�Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації���встановленом��поряд"�».

2.�Глав��6�розділ��VII�ви"ласти���та"ій�реда"ції:

«Глава�6.�За�альний�порядо"�по�одження�прое"тів�розпоряджень

6.1.�Прое"ти�розпоряджень�по�одж�ються�в�поряд"�,�передбаченом��цим�ре�ламентом�з��ра-

х�ванням�особливостей,�встановлених���Поряд"��роботи�з�до"�ментами�в�інформаційно-теле-

"ом�ні"аційній�системі�«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва»��

ви"онавчом��ор�ані�Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ій�місь"ій�державній�адміністрації),�районних

в�місті�Києві�державних�адміністраціях�та�техноло�ічних�"арт"ах,�затверджених�в��становлено-

м��поряд"�.

6.2.�Розробни"�надсилає�заінтересованим�ор�анам�прое"т�розпорядження,�завізований�"е-

рівни"ом�с�б’є"та�подання�разом�з�с�провідним�листом,�пояснювальною�запис"ою,�порівняль-

ною�таблицею�(я"що�прое"том�розпорядження�передбачено�внесення�змін�до�інших�розпоря-

джень�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�а

та"ож�з�іншими�необхідними�до"�ментами�та�матеріалами�через�інформаційно-теле"ом�ні"а-

ційн��систем��«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва».

6.3.�Прое"т�розпорядження�надсилається�заінтересованим�ор�анам�для�по�одження�лише

після�йо�о�по�одження�першим�заст�пни"ом��олови�або�відповідним�заст�пни"ом��олови,�я"ий

спрямов�є�і�"оордин�є�діяльність�стр�"т�рно�о�підрозділ��ви"онавчо�о�ор�ан� —�розробни"а

прое"т��розпорядження.

6.4.�Прое"т�розпорядження�по�одж�ють���та"ій�послідовності:�"ерівни"�та�"ерівни"�юридич-

ної�сл�жби�розробни"а,�перший�заст�пни"��олови�або�заст�пни"��олови,�я"ий�спрямов�є�і�"о-

ордин�є�діяльність�розробни"а,�"ерівни"и�заінтересованих�ор�анів�та�заст�пни"и��олови,�до

"омпетенції�я"их�належать�зазначені�в�прое"ті�розпорядження�питання,�начальни"�юридично�о

�правління�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�,�перший�заст�пни"��олови�(��разі,�я"що�він�не�по�одж�є

прое"т�розпорядження�я"�та"ий,�що�спрямов�є�і�"оордин�є�діяльність�розробни"а),�та�"ерівни"

апарат�.

Фа"симільне�відтворення�підпис��посадової�особи�на�прое"ті�розпорядження�за�допомо�ою

механічно�о�або�іншо�о�"опіювання�не�доп�с"ається.

По�одження�прое"т��розпорядження�заінтересованими�ор�анами,�я"і�є�стр�"т�рними�підроз-

ділами�ви"онавчо�о�ор�ан��або�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�відб�ває-

ться���еле"тронном��ви�ляді�із�застос�ванням�еле"тронно�о�цифрово�о�підпис�.

По�одження�заінтересованими�ор�анами,�я"і�не�є�стр�"т�рними�підрозділами�ви"онавчо�о
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ор�ан��або�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�відб�вається���паперовом�

ви�ляді.

По�одження�прое"т��розпорядження�"ерівни"ом�та�"ерівни"ом�юридичної�сл�жби�розробни-

"а,�першим�заст�пни"ом��олови�або�заст�пни"ом��олови,�я"ий�спрямов�є�і�"оордин�є�діяльність

розробни"а,�начальни"ом�юридично�о��правління�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�,�першим�заст�п-

ни"ом��олови�(��разі,�я"що�він�не�по�одж�є�прое"т�розпорядження�я"�та"ий,�що�спрямов�є�і

"оордин�є�діяльність�розробни"а)�та�"ерівни"ом�апарат��відб�вається���паперовом��та�еле"-

тронном��ви�ляді�із�застос�ванням�еле"тронно�о�цифрово�о�підпис�.

6.5.�Заінтересований�ор�ан�зобов’язаний�за�зверненням�розробни"а�взяти��часть�в�опрацю-

ванні�та�по�одженні�прое"т��розпорядження���частині,�що�стос�ється�йо�о�"омпетенції.

6.6.�У�разі�"оли�заінтересований�ор�ан�не�висловив�своєї�позиції�щодо�прое"т��розпоряджен-

ня���визначений�стро"�з�дотриманням�процед�ри,�передбаченої�п�н"тами�6.7 —�6.9.��лави�6�роз-

діл��VII�цьо�о�Ре�ламент�,�прое"т�вважається�по�одженим�без�за�важень�("рім�по�одження�з�Де-

партаментом�фінансів�та�юридичним��правлінням�апарат�).

6.7.�За�важення�та�пропозиції,�що�вини"ають�під�час�по�одження�прое"т��розпорядження,

ви"ладаються���письмовій�формі�на�о"ремом��ар"�ші�та�дол�чаються�я"�о"ремий�еле"тронний

до"�мент�до�реєстраційної�"арт"и�прое"т��розпорядження.�Виправлення,�допис�вання�та�інші

зміни�те"ст��розпорядження�під�час�по�одження���паперовом��ви�ляді�не�доп�с"аються.

За�важення�до�прое"т��розпорядження�подаються�розробни"ові�заінтересованим�ор�аном�ви-

"лючно�з�тих�питань,�що�належать�до�йо�о�"омпетенції.

6.8.�Для�оперативно�о�обмін��інформацією�під�час�опрацювання�та�по�одження�прое"т��роз-

порядження�розробни"�та�заінтересовані�ор�ани�ви"ористов�ють�еле"тронн��пошт��та�інші�за-

соби�зв’яз"�.

6.9.�Під�час�опрацювання�прое"т��розпорядження�повинні�б�ти�вжиті�вичерпні�заходи�для

вре��лювання�розбіжностей�(проведені��з�одж�вальні�процед�ри,�"онс�льтації,�наради,�робо-

чі�з�стрічі�тощо).

Я"що���позиціях�розробни"а�і�заінтересовано�о�ор�ан��щодо�прое"т��розпорядження�є�роз-

біжності,�я"і�не�мож�ть�б�ти�вре��льовані�на�рівні�фахівців�та"их�ор�анів,�"ерівни"�розробни"а

та�"ерівни"�заінтересовано�о�ор�ан��зобов’язані�особисто�провести��з�одж�вальні�процед�ри.

У�разі�неможливості��з�одження�позицій�щодо�спірних�питань�на�рівні�стр�"т�рних�підрозді-

лів�ви"онавчо�о�ор�ан��"ерівни"�апарат��доповідає�та"ий�прое"т�розпорядження�Київсь"ом�

місь"ом���олові,�я"ий�приймає�остаточне�рішення�щодо�врах�вання�за�важень�і�пропозицій.

6.10.�По�оджені�в��становленом��поряд"��прое"ти�розпоряджень�подаються���відповідний

стр�"т�рний�підрозділ,�я"ий�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�першо�о�заст�пни"а

�олови,�заст�пни"а��олови,�"ерівни"а�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�,�я"ий�забезпеч�є�йо�о�по�о-

дження�першим�заст�пни"ом��олови,�заст�пни"ами��олови�відповідно�до�розподіл��обов’яз"ів

між�ними,�"ерівни"ом�юридично�о��правління�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�.

Прое"ти�розпоряджень,�що�надійшли���відповідний�стр�"т�рний�підрозділ�ор�анізаційно�о

забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни"а��олови,�заст�пни"а��олови,�реєстр�ються�та�вно-

сяться�до�єдиної�еле"тронної�бази�даних�прое"тів�розпоряджень.

6.11.�Персональн��відповідальність�за�я"ість�під�отов"и�прое"т��розпорядження�та�йо�о�зміст,

відповідність�вимо�ам�за"онодавства,�дотримання�термінів�по�одження�розпорядження�несе

перший�заст�пни"��олови,�заст�пни"��олови�з�ідно�з�розподілом�обов’яз"ів,�"ерівни"�розроб-

ни"а�прое"т��розпорядження.

Відповідальність�за�відповідність�прое"т��розпорядження�вимо�ам�за"онодавства�несе�юри-

дичне��правління�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�.

6.12.�Матеріали�по�одження�прое"т��розпорядження�("опії�до"�ментів,�листи�із�за�важення-

ми�й�пропозиціями�тощо)�с"ан�ються���відділі�реда��вання�до"�ментів�та�вип�с"��розпоряджень

апарат�,�дол�чаються�до�реєстраційної�"арт"и�еле"тронно�о�варіант��прое"т��розпорядження

та�повертаються�розробни"ові».

3.�Глав��1�розділ��X�після�п�н"т��1.9.�доповнити�новим�п�н"том�1.10.�та"о�о�зміст�:

«1.10.�Прое"ти�вихідної�"ореспонденції�за�підписом�Київсь"о�о�місь"о�о��олови,�першо�о�за-

ст�пни"а�та�заст�пни"ів��олови,�"ерівни"а�апарат��по�одж�ються�відповідно�до�вимо��цьо�о

Ре�ламент��з��рах�ванням�особливостей,�встановлених���Поряд"��роботи�з�до"�ментами�в�ін-

формаційно-теле"ом�ні"аційній�системі�«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної��рома-

ди�міста�Києва»���ви"онавчом��ор�ані�Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ій�місь"ій�державній�адмі-

ністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях�та�техноло�ічних�"арт"ах,�затвер-

джених�в��становленом��поряд"�».

У�зв’яз"��з�цим�п�н"ти�1.10.�та�1.11.�вважати�відповідно�п�н"тами�1.11.�та�1.12.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт 
мостового полотна та деформаційних швів на металевій 

прогоновій будові вантової частини Південного мосту 
через р. Дніпро (Дарницький район м. Києва)»

Розпорядження № 547 від 5 червня 2015 року
Відповідно до статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», постанови Кабінету

Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будів(
ництва і проведення їх експертизи та визнання тикими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Мі(
ністрів України», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24 травня 2013 року № 783 «Про капітальний ремонт мостового полотна та деформаційних
швів на металевій прогоновій будові вантової частини Південного мосту через р. Дніпро», з метою приведен(
ня дорожнього покриття та деформаційних швів на металевій прогоновій будові вантової частини Південно(
го мосту через р. Дніпро у відповідність до державних будівельних норм України, в межах функцій місцево(
го органу виконавчої влади:

1.�Затвердити�робочий�прое"т�«Капітальний�ремонт�мостово�о�полотна�та�деформаційних

швів�на�металевій�про�оновій�б�дові�вантової�частини�Південно�о�мост��через�р.�Дніпро�(Дар-

ниць"ий�район�м.�Києва)»,�врахов�ючи�е"спертний�звіт�щодо�роз�ляд��прое"тної�до"�ментації

від�10�"вітня�2015�ро"��№ 00-0002-15/ПБ,�виданий�Державним�підприємством�«Спеціалізова-

на�державна�е"спертна�ор�анізація —�Центральна�сл�жба�У"раїнсь"ої�державної�б�дівельної

е"спертизи»,�з�та"ими�техні"о-е"ономічними�по"азни"ами:

2.�Ви"ористання�"оштів�на�по"риття�інфляції�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним�"ошторис-

ним�розрах�н"ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни"ом�б�дівництва�на�підставі�об-

ґр�нтов�ючих�до"�ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�перевір"и�в��становленом��поряд"�.

3.�Під�час��"ладання�замовни"ом�до�овор��підряд��на�ви"онання�робіт�з�"апітально�о�ремон-

т��об’є"та�обов’яз"ово�передбачати��мови�щодо�надання�підрядни"ом��арантії�я"ості�ви"она-

них�робіт�та�встановити��арантійні�стро"и�е"спл�атації�об’є"та.

4.�Контроль�за�ви"онанням�цьо�о�розпорядження�по"ласти�на�першо�о�заст�пни"а��олови

Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації�Ні"онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження робочого проекту «Реконструкція 
прохідного колектора водопроводу Д=1400 мм від станції метро

«Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві». Коригування
Розпорядження № 552 від 11 червня 2015 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», постанови Ка(
бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне(
ту Міністрів України», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Перезатвердити�робочий�прое"т�«Ре"онстр�"ція�прохідно�о�"оле"тора�водопровод��Д=1400

мм�від�станції�метро�«Дніпро»�до�в�л.�Кірово�радсь"ої���м.�Києві».�Кори��вання,�врахов�ючи

е"спертний�звіт�ДП�«У"рдержб�де"спертиза»�від�13��р�дня�2013�ро"��№ 00-1147-13/ІЗ�та�е"с-

пертний�звіт�ДП�«У"рдержб�де"спертиза»�від�10��р�дня�2014�ро"��№ 00-1624-14/КД,�з�та"ими

техні"о-е"ономічними�по"азни"ами:

Показники Од.
виміру

Кількість

Характер будівництва реконструкція

Довжина прохідного колектора км 4,617

Діаметр тунелю прохідного колектора м 3,24

Діаметр трубопроводів водоводу, що прокладений у колекторі мм 1400; 1200;
1000

Діаметр шахтних стволів: 
№1 
№ 2, № 3

м 
м

5,6 
5,1

Насос Q = 25 м3/год; N = 7,4 кВт для відкачування дренажних вод компл. 1

Насос Q= 300м3/год; N = 54 кВт для спорожнення водоводу при ремонтних та аварійних
відкачуваннях

компл. 1

Скидний колектор із азбестобетонних труб ГОСТ 539?80:

діаметр мм 400

загальна довжина м 26,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 03.12.2014 тис. грн 62517,122

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 37599,329

устаткування тис. грн 9913,605

інші витрати тис. грн 15004,188

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 27.09.2014 всього: тис. грн 39748,582

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 28079,071

устаткування тис. грн 1095,642

інші витрати тис. грн 10573,869

Тривалість будівництва місяць 24,0

Показник Одиниця виміру Кількість

Вид будівництва Капітальний ремонт

Вид споруди Мостовий перехід через р. Дніпро в м. Києві

Категорія вулиці Магістральна вулиця загальноміського
значення безперервного руху

Тип покриття Капітальне, асфальтобетон

Проектне навантаження: 
рівномірно розподілене смугове навантаження від
автотранспортних засобів; 
колісне чотиривісне, зосереджене автомобільне навантаження; 
натовп на тротуарах;   
колії метрополітену; 
трубопроводи: діаметр = 1220 мм

6 смуг за схемою А11 
НК?80 
400 кг/м2

2 
4

Ширина мосту м 41,6

Довжина ділянки, що ремонтується м 474,0

Ширина проїзної частини м 2x12,25

Кількість смуг руху 2x3

Ширина тротуарів 
для кожного напряму: 
лівий; 
правий

м 
м

1,24 
0,89

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах
станом на 24.03.2015, у тому числі: 
будівельні роботи; 
інші витрати

тис.грн 
тис.грн 
тис.грн

71134,135 
56695,351 
14438,784

Тривалість капітального ремонту місяців 7,0

Про затвердження Положення про управління по роботі 
з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 568 від 12 червня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто(герой Київ», Закону України «Про місцеве са(
моврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпоря(

2.�Ви"ористання�"оштів�на�по"риття�ризи"ів�(з�ПДВ),�що�передбачені�зведеним�"ошторисним

розрах�н"ом�вартості�б�дівництва,�здійснюється�замовни"ом�б�дівництва�на�підставі�об�р�нто-

в�вальних�до"�ментів�та�за�рез�льтатами�їх�детальної�перевір"и�в��становленом��поряд"�.

3.�Визнати�та"им,�що�втратило�чинність,�розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь-

"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�від�26�травня�2014�ро"��№ 650�«Про�пере-

затвердження�робочо�о�прое"т��«Ре"онстр�"ція�прохідно�о�"оле"тора�водопровод��Д=1400�мм

від�станції�метро�«Дніпро»�до�в�л.�Кірово�радсь"ої���м.�Києві».�Кори��вання.»

4.�Контроль�за�ви"онанням�цьо�о�розпорядження�по"ласти�на�заст�пни"а��олови�Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації�Рябі"іна�П.�Б.

Голова В. Кличко
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2.2.7.�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�і�бере��часть���роботі�атестаційної�"омісії�та�про-

веденні�щорічної�оцін"и�ви"онання�державними�сл�жбовцями�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�стр�"т�рних�підрозділів�ви"о-

навчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�по"ладених�на

них�завдань�і�обов’яз"ів,�а�та"ож�"онтролює�проведення�цієї�роботи���районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністраціях;

2.2.8.�вивчає�разом�з�стр�"т�рними�підрозділами�апарат��та�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�особисті,�професійні,�ділові�я"ості�осіб,

я"і�претенд�ють�на�зайняття�посад���апараті�та�стр�"т�рних�підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�попередж�є�їх�про�встановлені

за"онодавством�обмеження,�пов’язані�з�прийняттям�на�державн��сл�жб��та�проходженням�дер-

жавної�сл�жби,�ознайомлює�із�За�альними�правилами�поведін"и�державно�о�сл�жбовця,�"он-

тролює�добір�і�розстанов"��"адрів�в�апараті�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації),�йо�о�стр�"т�рних�підрозділах;

2.2.9.�здійснює�ведення�"омп’ютерно�о�облі"��еле"тронних�"арто"�державних�сл�жбовців

апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації);

2.2.10.�веде�встановлен��звітно-облі"ов��до"�ментацію,��от�є�державн��статистичн��звітність

з�"адрових�питань;

2.2.11.�аналіз�є�"іль"існий�та�я"існий�с"лад�державних�сл�жбовців�апарат��та�стр�"т�рних

підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністра-

ції),�а�та"ож�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

2.2.12.�проводить�робот��з�резервом�"адрів,�здійснює�ор�анізаційно-методичне�"ерівництво

форм�ванням�"адрово�о�резерв�,�аналіз�є�та��за�альнює�пра"ти"��йо�о�форм�вання�в�апара-

ті�та�стр�"т�рних�підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�дер-

жавної�адміністрації),�вносить�Київсь"ом��місь"ом���олові�пропозиції�щодо�її�вдос"оналення;

2.2.13.�вносить�ре"омендації�Київсь"ом��місь"ом���олові�про�зарах�вання�до�"адрово�о�ре-

зерв��державних�сл�жбовців�при�план�ванні�періодично�о�переміщення�по�сл�жбі�(ротації);

2.2.14.�приймає�від�претендентів�на�посади�державних�сл�жбовців�відповідні�до"�менти�та

подає�їх�на�роз�ляд�"он"�рсної�"омісії,�проводить�іспити�(тест�вання)�"андидатів�на�заміщення

ва"антних�посад�державних�сл�жбовців,�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�"он"�рс-

них�"омісій�та�інші�заходи�щодо�ор�анізації�"он"�рсно�о�відбор�;

2.2.15.�роз�лядає�та�вносить�Київсь"ом��місь"ом���олові�пропозиції�щодо�проведення�стаж�-

вання�персонал��на�посадах�державних�сл�жбовців,��от�є�разом�з�відповідними�підрозділами

апарат��та�стр�"т�рними�підрозділами�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації)�до"�менти�для�ор�анізації�стаж�вання,�здійснює�"онтроль�за

йо�о�проведенням;

2.2.16.�ор�анізов�є�в��становленом��поряд"��спеціальні�перевір"и�достовірності�персональних

даних,�що�пред’являються��ромадянином�під�час�вст�п��на�державн��сл�жб��та�збері�ає�матеріали

про�проведення�та�рез�льтати�спеціальної�перевір"и�відомостей�в�особових�справах�персонал�;

2.2.17.�ор�анізов�є�в��становленом��поряд"��перевір"и,�передбачені�За"оном�У"раїни�«Про

очищення�влади»,�та�збері�ає�матеріали�про�їх�проведення�та�рез�льтати�в�особових�справах

персонал�;

2.2.18.��от�є�матеріали�про�призначення�на�посади�та�звільнення�з�посад�працівни"ів�апара-

т��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�"ерів-

ни"ів�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�їх�заст�пни"ів,�"ерівництва�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій,�а�та"ож�"ерівни"ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до�"ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва;

2.2.19.�"оордин�є�діяльність�Київсь"о�о�місь"о�о�центр��під�отов"и,�перепід�отов"и�та�під-

вищення�"валіфі"ації�працівни"ів�ор�анів�державної�влади,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,

"ерівни"ів�державних�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�разом�з�ним��от�є�методичні�мате-

ріали�з�питань�"адрової�роботи�та�державної�сл�жби;

2.2.20.�план�є�з��рах�ванням�індивід�альних�здібностей,�професійної�під�отов"и�та�рез�ль-

тативності�роботи�державно�о�сл�жбовця,�періодичне�переміщення�йо�о�по�сл�жбі���ви"онав-

чом��ор�ані�Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ій�місь"ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті

Києві�державних�адміністраціях�та�переведення�до�інших�державних�ор�анів�за�йо�о�з�одою;

2.2.21.�ор�анізов�є�с"ладення�Прися�и�державно�о�сл�жбовця,�я"ий�вперше�вст�пає�на�дер-

жавн��сл�жб�,�оформлює�до"�менти�про�присвоєння�відповідних�ран�ів�державним�сл�жбов-

цям,�вносить�про�це�записи�до�тр�дових�"нижо";

2.2.22.�обчислює�стаж�роботи�та�державної�сл�жби,�здійснює�"онтроль�за�встановленням

надбаво"�за�висл����ро"ів�та�наданням�відп�сто"�відповідної�тривалості;

2.2.23.�веде�табельний�облі"�виход��на�робот��працівни"ів�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

2.2.24.�форм�є��рафі"и�щорічних�відп�сто"�Київсь"о�о�місь"о�о��олови,�першо�о�заст�пни"а

�олови�Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації,�заст�пни"ів��олови�Київсь"ої�місь"ої�держав-

ної�адміністрації,�"ерівни"ів�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради

(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�персонал��апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�та�"ерівництва�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій;

2.2.25.�роз�лядає�матеріали�та��от�є�до"�менти�для�заохочення�та�на�ородження�працівни-

"ів,�веде�відповідний�облі";

2.2.26.���межах�своєї�"омпетенції�здійснює�заходи�для�забезпечення�тр�дової�дисципліни,

оформляє�до"�менти,�пов’язані�з�проведенням�сл�жбово�о�розслід�вання�та�застос�ванням

заходів�дисциплінарно�о�вплив�;

2.2.27.�здійснює�робот�,�пов’язан��з�заповненням,�облі"ом�і�збері�анням�тр�дових�"нижо"�та

особових�справ�(особових�"арто")�персонал�;

2.2.28.�оформляє�і�видає�довід"и�з�місця�роботи,�проводить�оформлення�лист"ів�тимчасової

непрацездатності,�засвідч�є�"опії�до"�ментів,�я"що�за"онодавством�не�передбачено�інший�по-

рядо"�засвідчення;

2.2.29.��от�є�до"�менти�для�відрядження�в�межах�У"раїни;

2.2.30.��от�є�в�межах�"омпетенції�до"�менти�щодо�призначення�пенсій�персонал��апарат�

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

2.2.31.�забезпеч�є�видач����встановленом��поряд"��звільненій�особі�належно�оформленої

тр�дової�"ниж"и;

2.2.32.�забезпеч�є�під�отов"�,�перепід�отов"��та�підвищення�"валіфі"ації�працівни"ів�ви"о-

навчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�ор�аніз�є�ре-

��лярне�навчання�працівни"ів�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь-

"ої�державної�адміністрації);

2.2.33.�здійснює�"онтроль�за�дотриманням�вимо��за"онів�У"раїни�«Про�державн��сл�жб�»,

«Про�запобі�ання�"ор�пції»»,��"азів,�розпоряджень�та�дор�чень�Президента�У"раїни,�постанов

Кабінет��Міністрів�У"раїни�з�питань�боротьби�з�"ор�пцією�та�ор�анізованою�злочинністю�та�ін-

ших�а"тів�за"онодавства�з�питань�"адрової�роботи�та�державної�сл�жби�в�апараті,�стр�"т�рних

1.�Затвердити�Положення�про��правління�по

роботі�з�персоналом�апарат��ви"онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та"им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь-

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

трації)�від�17�жовтня�2014�ро"��№ 1158�«Про�за-

твердження�Положення�про��правління�"адро-

вої�роботи�і�на�ород�апарат��ви"онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

12.06.2015�№ 568

ПОЛОЖЕННЯ
про управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу 
Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)

1.�За�альні�положення

1.1.�Управління�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Ки-

ївсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�(далі —�Управління)�є�стр�"т�рним�підрозділом�апара-

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

1.2.�У�своїй�діяльності�Управління�"ер�ється�Констит�цією�У"раїни,�за"онами�У"раїни,�поста-

новами�Верховної�Ради�У"раїни,��"азами�і�розпорядженнями�Президента�У"раїни,�постанова-

ми�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У"раїни,�рішеннями�Київсь"ої�місь"ої�ради,�розпоря-

дженнями�Київсь"о�о�місь"о�о��олови,�розпорядженнями�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої

ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�Ре�ламентом�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�цим�Положенням�та�іншими�норматив-

ними�а"тами.�У�питаннях�ор�анізації�і�застос�вання�методи"и�проведення�"адрової�роботи,�дер-

жавної�сл�жби�та�проведення�пра"тичної�роботи�по�на�ородженню�Управління�"ер�ється�та"ож

відповідними�ре"омендаціями�Нацдержсл�жби,�Мінпраці,�Мін’юст�,�Пенсійно�о�фонд��і�Депар-

тамент��державних�на�ород�Адміністрації�Президента�У"раїни.

1.3.�Положення�про�Управління,�йо�о�стр�"т�ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж�ються�роз-

порядженнями�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адмініс-

трації).�Чисельність�Управління�затвердж�ється�на"азом�"ерівни"а�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан�

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

1.4.�Управління�підпоряд"ов�ється�Київсь"ом��місь"ом���олові�та�"ерівни"��апарат��ви"онав-

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

1.5.�Управління�має�свою�печат"��(не�ербов�)�із�відтворенням�назви�Управління�та�штампи�вста-

новлено�о�зраз"а.

2.�Основні�завдання,�ф�н"ції�та�права

2.1.�Основними�завданнями�Управління�є:

2.1.1.�реалізація�державної�політи"и���сфері�державної�сл�жби,�з�питань��правління�персо-

налом�та�на�ород;

2.1.2.�здійснення�аналітичної�та�ор�анізаційної�роботи�щодо��правління�персоналом,�"адро-

во�о�менеджмент�;

2.1.3.�добір�персонал�,�задоволення�потреб���"валіфі"ованих�"адрах�та�їх�ефе"тивне�ви"орис-

тання;

2.1.4.�ор�анізація�заходів�з�підвищення�рівня�професійної�"омпетенції�персонал�;

2.1.5.�спрям�вання,�"оординація�та�ор�анізаційно-методичне�"ерівництво�роботи�з�персона-

лом���стр�"т�рних�підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях;

2.1.6.�до"�ментальне�оформлення�вст�п��на�державн��сл�жб�,�її�проходження�та�припинення;

2.1.7.�про�ноз�вання�розвит"��персонал�,�заохочення�працівни"ів�до�сл�жбової�"ар’єри,�за-

безпечення�їх�безперервно�о�навчання;

2.1.8.�ор�анізація�роботи�щодо�нематеріально�о�стим�лювання�персонал��ви"онавчо�о�ор�а-

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

2.1.9.�ор�анізація�роботи�з�підвищення�"валіфі"ації�працівни"ів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

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

2.1.10.�реалізація�на�ородної�політи"и�відповідно�до�За"он��У"раїни�«Про�державні�на�ороди

У"раїни».

2.2.�Управління�відповідно�до�по"ладених�на�ньо�о�завдань:

2.2.1.�забезпеч�є�реалізацію�державної�політи"и���сфері�державної�сл�жби,�з�питань��прав-

ління�персоналом�та�на�ород�в�апараті�та�стр�"т�рних�підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

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

міністраціях,�на�підприємствах,�в��становах�і�ор�анізаціях,�що�належать�до�"ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва,�і�разом�з�ними��за�альнює�пра"ти"��роботи�щодо��прав-

ління�персоналом,�"адрово�о�менеджмент��та�вносить�Київсь"ом��місь"ом���олові�пропозиції

щодо�її�вдос"оналення;

2.2.2.�разом�зі�стр�"т�рними�підрозділами�апарат��та�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ра-

ди�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�розробляє�перспе"тивні�та�річні�плани�роботи�з

персоналом,�визначає�щорічн��та�перспе"тивн��(на�5�ро"ів)�потреб��в�персоналі;

2.2.3.�форм�є�замовлення�на�під�отов"�,�перепід�отов"��і�підвищення�"валіфі"ації�державних

сл�жбовців�апарат��та�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Ки-

ївсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�забез-

печ�є��"ладання�відповідних���од�із�за"ладами�освіти,�що�належать�до�"ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�ор�анізов�є�ре��лярне�навчання�працівни"ів�стр�"т�рних

підрозділів�апарат��та�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�ад-

міністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

2.2.4.�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�ре�іональної�ради�по�роботі�з�"адрами,�а

та"ож�методичне�та�інформаційне�забезпечення�роботи�"адрових�сл�жб�стр�"т�рних�підрозді-

лів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

2.2.5.���межах�своєї�"омпетенції�бере��часть���розробленні�стр�"т�ри�ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�стр�"т�ри�та�штатно�о�розпис�

апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації);

2.2.6.�надає�методичн��допомо���під�час�розроблення�положень�про�стр�"т�рні�підрозділи

апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�і

посадових�інстр�"цій�персонал��апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації);

дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 січня
2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)»:
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Про затвердження змін до структури Департаменту міського
благоустрою та збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 556 від 11 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто(герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005
року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних
підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпорядження Київського міського голови від 05 травня
2015 року № 260 «Про затвердження змін до граничної чисельності працівників структурних підрозділів ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», з метою здійснення
організаційно(правових заходів, пов’язаних зі змінами в структурі, в межах функцій органу місцевого само(
врядування:

1.�Затвердити�зміни�до�стр�"т�ри�Департамент��місь"о�о�бла�о�строю�та�збереження�при-

родно�о�середовища�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної

адміністрації),�затвердженої�розпорядженням�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київ-

сь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�від�29��р�дня�2012�ро"��№ 2375�«Про�затвердження�стр�"-

т�ри�Департамент��місь"о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви"онавчо-

�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)»�(в�реда"ції�розпо-

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

від�З1��р�дня�2014�ро"��№�1 572),�ви"лавши�її�в�новій�реда"ції,�що�додається.

2.�Контроль�за�ви"онанням�цьо�о�розпорядження�по"ласти�на�заст�пни"а��олови�Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз"ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

29��р�дня�2012�ро"��№ 2375�

(��реда"ції�розпорядження�ви"онавчо�о�ор�ан��

Київсь"ої�місь"ої�ради�

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

11.�06.�2015�ро"��№�556

Структура
Департаменту міського благоустрою 

та збереження природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире"тор�Департамент�

1.1.�Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення

1.1.1.�Відділ�до"�ментально�о�забезпечення�та�"онтролю

1.1.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�та�матеріально-технічно�о�забезпечення

1.2.�Відділ�б�х�алтерсь"о�о�облі"��та�звітності

1.3.�Відділ�правово�о�забезпечення

1.4.�Се"тор�з�питань�охорони�праці

1.5.�Се"тор�з�питань��правління�персоналом

1.6.�Се"тор�режимно-се"ретної�роботи

2.�Перший�заст�пни"�дире"тора�Департамент� —�начальни"��правління�е"оло�ії�та�природ-

них�рес�рсів

2.1.�Управління�е"оло�ії�та�природних�рес�рсів

2.1.1.�Відділ�природо"орист�вання�та�"онтролю

2.1.2.�Відділ�ре��лювання�зелених�насаджень

2.1.3.�Се"тор�е"оло�ічної�е"спертизи�та�моніторин��

2.1.4.�Се"тор�про�рам,�інвестицій�та��за�альнення�інформації

3.�Заст�пни"�дире"тора�Департамент� —�начальни"��правління�"онтролю�за�бла�о�строєм

3.1.�Управління�"онтролю�за�бла�о�строєм

3.1.1Відділ�"онтролю�за�бла�о�строєм�міста

3.1.2�Відділ�аналіз����сфері�бла�о�строю

3.1.3.�Відділ�"онтрольної�до"�ментації���сфері�бла�о�строю

3.1.4.Се"тор�інспе"т�вання�

4.�Заст�пни"�дире"тора�Департамент� —�начальни"��правління�з�питань�надзвичайних�

сит�ацій

підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністра-

ції)�та�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях;

2.2.34.�розробляє�заходи�щодо�запобі�ання�спів�часті�державних�сл�жбовців,�інших�посадо-

вих�осіб���"ор�пційних�діяннях,�втя�нення�їх�в�протиправн��діяльність;

2.2.35.�роз�лядає�листи,�пропозиції,�с"ар�и�стосовно�роботи�Управління�з�питань�причетно-

сті�державних�сл�жбовців�до�"ор�пційних�діянь,�пор�шень�за"онів�У"раїни�«Про�державн��сл�ж-

б�»,�«Про�запобі�ання�"ор�пції»�та�інших�питань,�віднесених�до�йо�о�"омпетенції;

2.2.36.�здійснює�методичне�"ерівництво�роботою�"адрових�сл�жб�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�та�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Ки-

ївсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації);

2.2.37.�проводить�разом�з�іншими�стр�"т�рними�підрозділами�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої

місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�робот��щодо��"ладення,�продовження

термін��дії,�розірвання�"онтра"тів�з�"ерівни"ами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�нале-

жать�до�"ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�бере��часть���здійсненні

ор�анізаційних�заходів�з�перевір"и�ви"онання��мов�та�по"азни"ів�"онтра"тів;

2.2.38.�забезпеч�є�план�вання�сл�жбової�"ар’єри�та�аналіз�є�ефе"тивність�роботи�персонал�;

2.2.39.�здійснює�разом�з�іншими�стр�"т�рними�підрозділами�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�заходи�щодо�впровадження�сис-

теми��правління�я"істю�в�апараті�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої

державної�адміністрації);

2.2.40.�ор�анізов�є�навчання�працівни"ів�"адрових�сл�жб�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�та�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь-

"ої�державної�адміністрації);

2.2.41.�здійснює�ор�анізаційні�заходи�щодо�проведення�першо�о�та�др��о�о�т�р��Все�"раїн-

сь"о�о�"он"�рс��«Кращий�державний�сл�жбовець»;

2.2.42.�роз�лядає�звернення��ромадян,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�посадових�осіб,

запити�та�звернення�народних�деп�татів�та�деп�татів�Київсь"ої�місь"ої�ради,�надає�роз’яснен-

ня,�веде�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до�"омпетенції�Управління;

2.2.43.�роз�лядає�матеріали�щодо�на�ородження�державними�на�ородами�У"раїни,�Почес-

ними��рамотами�і�Грамотами�Верховної�Ради�У"раїни,�Почесними��рамотами�Кабінет��Міністрів

У"раїни�та�Подя"ами�Прем’єр-міністра�У"раїни,�заохоч�вальними�відзна"ами�Київсь"о�о�місь-

"о�о��олови,�здійснює�ор�анізаційне�забезпечення�роботи�"омісії�з�роз�ляд��матеріалів�по�на-

�ородженню,��от�є�"лопотання�про�на�ородження,�ор�анізов�є�їх�вр�чення,�видає�д�блі"ати

втрачених�на�ород�та�до"�ментів�до�них,�проводить�інш��робот�,�що�пов’язана�з�ви"онанням�на-

�ородно�о�за"онодавства;

2.2.44.�вивчає�та��за�альнює�досвід�на�ородної�роботи�та�розробляє�пропозиції�щодо�її�вдос-

"оналення;

2.2.45.�здійснює�ор�анізаційні�заходи�щодо�своєчасно�о�подання�державними�сл�жбовцями

відомостей�про�майно,�доходи,�витрати�і�зобов’язання�фінансово�о�хара"тер��за�мин�лий�рі"

до�Управління�щодо�себе�і�членів�своєї�сім’ї�(де"лар�вання�доходів);

2.2.46.�проводить�інш��робот�,�пов’язан��із�застос�ванням�за"онодавства�про�працю,�держав-

н��сл�жб��та�на�ороди.

2.3.�Управління�має�право:

2.3.1.�взаємодіяти�зі�стр�"т�рними�підрозділами�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради

(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраці-

ями�і�підприємствами,�становами�та�ор�анізаціями,�що�належать�до�"ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�з�питань,�що�належать�до�йо�о�"омпетенції;

2.3.2.�перевіряти�і�"онтролювати�дотримання�Правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд"��в

апараті�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�ви-

мо��за"онодавства�про�працю,�державн��сл�жб��та�на�ороди�в�стр�"т�рних�підрозділах�ви"о-

навчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�і�в�районних�в

місті�Києві�державних�адміністраціях;

2.3.3.�одерж�вати���встановленом��поряд"��від�посадових�осіб�та�іншо�о�персонал��стр�"т�рних

підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�та

йо�о�апарат�,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

до�"ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�до"�менти,�необхідні�для�ви"онання�по"ладених�на�Управління�ф�н"цій;

2.3.4.�брати��часть���нарадах�та�інших�заходах�з�питань�роботи�з�персоналом,�що�проводять-

ся�в�апараті�та�стр�"т�рних�підрозділах�ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої

місь"ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністраціях,�с"ли"ати�на-

ради,�що�належать�до�"омпетенції�Управління;

2.3.5.�на�оброб"��персональних�даних�фізичних�осіб�відповідно�до�за"онодавства�з�питань�за-

хист��персональних�даних�для�ви"онання�по"ладених�на�ньо�о�повноважень;

2.3.6.�вносити�Київсь"ом��місь"ом���олові�пропозиції�з�питань��дос"оналення�"адрової�робо-

ти,�підвищення�ефе"тивності�державної�сл�жби,�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання.

3.�Начальни"��правління

3.1.�Управління�очолює�начальни"�Управління,�я"о�о�призначає�на�посад��та�звільняє�з�поса-

ди�Київсь"ий�місь"ий��олова�за�поданням�"ерівни"а�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь-

"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�та�за�наявності�виснов"��Національно�о

а�ентства�У"раїни�з�питань�державної�сл�жби.

3.2.�На�посад��начальни"а�Управління�призначається�особа,�я"а�має�вищ��освіт��за�освітньо-

"валіфі"аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�та�стаж�роботи�за�фахом�на�"ерівних�посадах�дер-

жавної�сл�жби�не�менш�я"�три�ро"и�або�має�пра"тичний�досвід�роботи�на�"ерівних�посадах�не

менш�я"�п’ять�ро"ів.

3.3.�Начальни"�Управління:

3.3.1.�здійснює�"ерівництво�діяльністю�Управління,�несе�персональн��відповідальність�за�ви-

"онання�по"ладених�на�Управління�завдань,�визначає�ф�н"ції�та�завдання�своїх�заст�пни"ів,�"е-

рівни"ів�відділів.�Контролює�робот��відділів�Управління,�забезпеч�є�підвищення�ділової�"валі-

фі"ації�йо�о�працівни"ів;

3.3.2.�вносить�на�роз�ляд�Київсь"о�о�місь"о�о��олови�та�"ерівни"а�апарат��ви"онавчо�о�ор-

�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�прое"ти�розпорядчих�до-

"�ментів�з�питань,�що�належать�до�"омпетенції�Управління;

3.3.3.�забезпеч�є�ви"онання�дор�чень�Київсь"о�о�місь"о�о��олови�та�"ерівни"а�апарат��ви"о-

навчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�перспе"тив-

них�і�поточних�планів�діяльності�Управління;

3.3.4.��от�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд"��Положення�про�Управління�та

йо�о�стр�"т�р�,�внесення�змін�до�них,�затвердж�є�положення�про�відділи�Управління�та�поса-

дові�інстр�"ції�працівни"ів;

3.3.5.�"оордин�є�діяльність�"адрових�сл�жб�стр�"т�рних�підрозділів�ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до�"ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва;

3.3.5.�подає�з�ідно�із�за"онодавством�пропозиції�"ерівни"��апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення�з

посад�та�переміщення�працівни"ів�Управління,�своєчасно�о�заміщення�ва"ансій,�заохочення�та

на"ладення�стя�нень.�Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз"и�між�працівни"ами�Управління,

забезпеч�є�підвищення�їх�"валіфі"ації.

3.3.6.�забезпеч�є�дотримання�працівни"ами�Управління�за"онодавства�У"раїни�з�питань�дер-

жавної�сл�жби,�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�та�запобі�ання�"ор�пції.�Контро-

лює�стан�ви"онавсь"ої�дисципліни.

3.3.7.�Начальни"�Управління�має�заст�пни"ів,�я"их�за�йо�о�поданням,�по�одженим�з�"ерівни-

"ом�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�державної�адміністра-

ції),�призначав�на�посади�та�звільняє�з�посад�Київсь"ий�місь"ий��олова.

4.�Працівни"и�Управління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад���встановлено-

м��поряд"��за�поданням�начальни"а�Управління.

5.�Для�здійснення�ф�н"цій,�по"ладених�на�Управління,�начальни"�і�працівни"и�Управління�на-

діляються�правами,�ви"он�ють�обов’яз"и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�нормативно-

правових�а"тів,�що�ре��люють�порядо"�і��мови�проходження�державної�сл�жби,�а�та"ож�Пра-

вил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд"��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь-

"ої�державної�адміністрації)�і�цьо�о�Положення.

6.�По"ладення�на�Управління�обов’яз"ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�і�та"их,�що�не

стос�ються�питань�"адрової�роботи,�державної�сл�жби�та�на�ород,�не�доп�с"ається.

7.�Витрати�на��тримання�Управління�здійснюються�за�рах�но"�видат"ів�бюджет�,�передбаче-

них�для��тримання�апарат��ви"онавчо�о�ор�ан��Київсь"ої�місь"ої�ради�(Київсь"ої�місь"ої�дер-

жавної�адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко
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4.1.�Управління�з�питань�надзвичайних�сит�ацій

4.1.1.�Відділ�план�вання,�оперативно�о�реа��вання,�зв’яз���та�оповіщення�населення

4.1.2.�Відділ�захист��населення�і�територій

4.1.3.�Відділ�ор�анізаційно�та�інформаційно�о�забезпечення�роботи�Постійної��омісії�з�питань

техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про розподіл трансфертів з державного бюджету
Розпорядження № 559 від 11 червня 2015 року

На підставі частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бю'
джет України на 2015 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 375 «Питання по'
гашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої
води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню» відповідно до підпункту 21.5 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня
2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік»:

1.�Врах�вати�збільшення�надходжень�до�спе-

ціально�о�фонд��бюджет��міста�Києва�за�рах�-

но��с�бвенції�з�державно�о�бюджет��місцевим

бюджетам�на�по�ашення�забор�ованості�з�різ-

ниці�в�тарифах�на�теплов��енер�ію,�опалення

та�постачання��арячої�води,�посл��и�з�центра-

лізовано�о�водопостачання,�водовідведення,

що�вироблялися,�транспорт�валися�та�поста-

чалися�населенню�та/або�іншим�підприємствам

централізовано�о�питно�о�водопостачання�та

водовідведення,�я�і�надають�населенню�по-

сл��и�з�централізовано�о�водопостачання�та

водовідведення,�я�а�вини�ла���зв’яз���з�невід-

повідністю�фа�тичної�вартості�теплової�енер-

�ії�та�посл���з�централізовано�о�водопостачан-

ня,�водовідведення,�опалення�та�постачання

�арячої�води�тарифам,�що�затвердж�валися

та/або�по�одж�валися�ор�анами�державної�вла-

ди�чи�місцево�о�самовряд�вання�на�с�м�

333 688,6�тис.��рн.

2.�Спрям�вати��ошти�с�бвенції�з�державно-

�о�бюджет��місцевим�бюджетам�на�по�ашен-

ня�забор�ованості�з�різниці�в�тарифах�на�теп-

лов��енер�ію,�опалення�та�постачання��арячої

води,�посл��и�з�централізовано�о�водопоста-

чання,�водовідведення,�що�вироблялися,�транс-

порт�валися�та�постачалися�населенню�та/або

іншим�підприємствам�централізовано�о�пит-

но�о�водопостачання�та�водовідведення,�я�і

надають�населенню�посл��и�з�централізова-

но�о�водопостачання�та�водовідведення,�я�а

вини�ла���зв’яз���з�невідповідністю�фа�тичної

вартості�теплової�енер�ії�та�посл���з�централі-

зовано�о�водопостачання,�водовідведення,

опалення�та�постачання��арячої�води�тарифам,

що�затвердж�валися�та/або�по�одж�валися�ор-

�анами�державної�влади�чи�місцево�о�само-

вряд�вання�на�видат�и�спеціально�о�фонд��бю-

джет��міста�Києва��оловном��розпорядни��

�оштів —�Департамент��житлово-�ом�нальної

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

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

трації)�по��од��тимчасової��ласифі�ації�видат-

�ів�та��редит�вання�місцевих�бюджетів�100602

«По�ашення�забор�ованості�з�різниці�в�тари-

фах�на�теплов��енер�ію,�посл��и�з�централізо-

вано�о�водопостачання�та�водовідведення,�що

вироблялися,�транспорт�валися�та�постачали-

ся�населенню,�я�а�вини�ла���зв’яз���з�невід-

повідністю�фа�тичної�вартості�теплової�енер�ії

та�посл���з�централізовано�о�водопостачання

та�водовідведення�тарифам,�що�затвердж�ва-

лися�та/або�по�одж�валися�ор�анами�держав-

ної�влади�чи�місцево�о�самовряд�вання»���с�-

мі�333 688,6�тис.��ри.

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

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

державної�адміністрації)�врах�вати�в�азані�в

п�н�тах�1,�2�цьо�о�розпорядження�зміни���про-

е�ті�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�вне-

сення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�28

січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет�міста

Києва�на�2015�рі�».

4.�Контроль�за�ви�онанням�розпоряджен-

ня�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Ні-

�онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó ².Ëåïñå, âóë. Ñóçäàëüñüêà, âóë.Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî ³ çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ "Âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà àãåíö³ÿ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü
ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó"Äåòàëüíèé ïëàí
òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó ². Ëåïñå, âóë. Ñóçäàëüñüêà, âóë. Àêàäåì³êà
Á³ëåöüêîãî ³ çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà" â³äïîâ³äíî
äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó ². Ëåïñå, âóë. Ñóçäàëü-
ñüêà, âóë.Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî ³ çàë³çíèö³ ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì.
Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
13.11.2013 ð. ¹ 518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâî-
ðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ç³ çì³íàìè
òà äîïîâíåííÿìè, ï. 45, 47 (÷àñòêîâî).

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêó-
ìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿, ïðîê-
ëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, ðîçáóäîâó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ
äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà
ïðîåêòó ïëàíóâàííÿ éîãî ïðèì³ñüêî¿ çîíè íà ïåð³îä äî 2020 p., êîðè-
ãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåí-
íÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì
ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â
ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ.

Êð³ì òîãî, â ðîáîò³ âðàõîâàíî ñó÷àñíó ì³ñòîáóä³âíó ñèòóàö³þ, à òà-
êîæ ð³øåííÿ ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà ùîäî ðîçâèò-
êó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà: ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü, áóä³â-
íèöòâà øëÿõîïðîâîä³â íàä çàë³çíèöåþ; ïðîïîçèö³é ðîçì³ùåííÿ îá'ºê-
ò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ óñòàíîâ îñâ³òè òà
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â, ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâ îáñëóãîâóâàííÿ òà
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ â³äîáðàæàþòü íîðìàòèâíèé ñîö³àëüíî-ãàðàí-
òîâàíèé ð³âåíü îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ðåñòðóêòóðèçàö³¿ îêðåìèõ

ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, òåðèòîð³é ñïåöïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ óðà-
õóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ íàì³ð³â îêðåìèõ çåìëåâëàñíèê³â, ùî ïðîéøëè
ïîïåðåäíº ïîãîäæåííÿ.

Îñíîâíà ìåòà ïðîåêòó: ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó ì³ñ-
òà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ çåìåëü— ðåñòðóêòóðèçà-
ö³ÿ òåðèòîð³é ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî íà äàíèé ÷àñ íå ïðàöþ-
þòü, òåðèòîð³é ñïåöïðèçíà÷åííÿ òà ñòâîðåííÿ êâàðòàë³â ñó÷àñíîãî
æèòëà ç îá'ºêòàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîâíîö³ííîãî âèñîêî-
ÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ;

- ðîçðîáêà çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèïðàâëåííÿ äèñáàëàíñó â
çàáåçïå÷åíí³ íàñåëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ òà çàïëàíîâàíî¿ çàáóäîâè øê³ëüíè-
ìè òà äîøê³ëüíèìè äèòÿ÷èìè çàêëàäàìè;

- çàáåçïå÷åííÿ íîðìàòèâíèì ñîö³àëüíî-ãàðàíòîâàíèì ð³âíåì óñ-
òàíîâàìè ³ ï³äïðèºìñòâàìè îáñëóãîâóâàííÿ, ì³ñöÿìè ïîñò³éíîãî çáå-
ð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó;

- êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é ñåëüáèùíèõ òåðèòîð³é ç âëàøòóâàííÿì
ñêâåð³â òà áóëüâàð³â, ñïîðòèâíèõ òà äèòÿ÷èõ ïëîùàäîê.

Â ïðîåêò³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ êâàðòàë³â íîâî¿ æèòëîâî¿
çàáóäîâè â îáñÿç³ 735,2 òèñ. ì2, ç íàñåëåííÿì — 27,9 òèñ. îñ³á, ó ò.÷.
íà òåðèòîð³ÿõ ñïåöïðèçíà÷åííÿ äëÿ áóä³âíèöòâà ñîö³àëüíîãî æèòëà
— 392,0 òèñ. ì2, ç íàñåëåííÿì — 15,6 òèñ. îñ³á. Ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ
ñêëàäàòèìå 458 îñ³á/ãà. Â ïåðøèõ ïîâåðõàõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çîíè ïîâñÿêäåííîãî îáñëóãîâóâàííÿ: êà-
á³íåòè ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, àìáóëàòîð³¿, á³áë³îòåêè, çàëè äëÿ çàíÿòü
ô³çêóëüòóðîþ, äèòÿ÷³ êëóáè òà ³í.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè ðîçðàõîâóâàëàñü íà âñå íàñåëåííÿ ðà-
éîíó ïðîåêòóâàííÿ — 42,1 òèñ. îñ³á ³ ñêëàäàº 1431 ì³ñöå â äèòÿ÷èõ
äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ, ç íèõ ³ñíóþ÷èõ 390 ì³ñöü, òà 4555 ì³ñöü â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ (³ñíóþ÷³ — 930 ì³ñöü).

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â äèòÿ÷èõ äîø-
ê³ëüíèõ çàêëàäàõ çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê: ³ñíóþ÷îãî äèòÿ÷îãî
äîøê³ëüíîãî çàêëàäó ¹ 716 íà 140 ì³ñöü, ðåêîíñòðóêö³¿ ñåðåäíüî¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 22 äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³ä äèòÿ÷èé äîø-
ê³ëüíèé çàêëàä íà 380 ì³ñöü, äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó "Ñòåæè-
íà" íà 250 ì³ñöü, áóä³âíèöòâà íîâèõ äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ: ïî âóë. Êà-

÷àëîâà íà 160 ì³ñöü, ïî âóë. Ïðîåêòíà, 2 íà 195 ì³ñöü, âóë. Ïðîåêòíà,
3 íà 165 ì³ñöü òà íà òåðèòîð³¿ ïðîåêòíîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîì-
ïëåêñó ïî ïðîñï. Â³äðàäíèé íà 200 ì³ñöü.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øêîëàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà ðàõóíîê áóä³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîãî êîìïëåêñó ïî ïðîñï. Â³äðàäíèé íà 1300 ì³ñöü, íîâî¿ çà-
ãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ïî âóë. Ïðîåêòíà, 2 íà 1600 ì³ñöü, ðåêîíñ-
òðóêö³¿ øêîëè ¹ 22 ïî âóë. Ñóçäàëüñüêà íà 305 ì³ñöü, ðåêîíñòðóêö³¿
ç äîáóäîâîþ êîðïóñó ñïîðòèâíîãî ë³öåþ — ³íòåðíàò íà 900 ì³ñöü, à
òàêîæ çà ðàõóíîê íåäîñòàòíüî¿ çàâàíòàæåíîñò³ ³ñíóþ÷èõ çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øê³ë ¹ 54 íà 900 ì³ñöü òà ¹ 52 íà 1118 ì³ñöü (644 â³ëüíèõ
ì³ñöÿ), ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ïðèëåãëèõ äî òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ì³ê-
ðîðàéîíàõ â ìåæàõ ðàä³óñó îáñëóãîâóâàííÿ.

Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ óïîðÿäêóâàííÿ, ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèöü,
ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâîíèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà
³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, çàáåçïå÷åííÿ ñóì³ñíîñò³ çàáóäîâè îêðå-
ìèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ç îòî÷óþ÷îþ çàáóäîâîþ òà çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿì, ïîë³ïøåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çàáåçïå-
÷åííÿ çàõîä³â ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ,
âñòàíîâëåííÿ øóìîçàõèñíèõ åêðàí³â âçäîâæ çàë³çíèö³.

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâàðó ².
Ëåïñå, âóë. Ñóçäàëüñüêà, âóë. Àêàäåì³êà Á³ëåöüêîãî ³ çàë³çíèö³ ó Ñî-
ëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà â ïðèì³ùåíí³ Ñîëîì'ÿíñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ì. Êè¿â, Ïîâ³òðîôëîòñüêèé ïðîñï., 41.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà
ñàéò³ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî
ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 26.12.2015.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàç-
íà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñ-
òèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã
çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðàâèë.
Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòó-
ðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

Óìîâè êîíêóðñó

íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâêîþ çã³äíî ç

Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ í³æ îïóáë³êîâàíà â

îãîëîøåíí³ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó; 

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³í-

êè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-

áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè

ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò

íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè-

÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåð-

æàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

� â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ç ìå-

òîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íåîáõ³äíî çä³éñíèòè àêòóàë³çàö³þ

íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà;

� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì

ç îïèñîì:

1.Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè,çàçíà÷åí³ â îãîëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,

ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçîâèé âèòÿã ç ªäè-

íîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé

âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äî-

â³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå,

ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà

ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 18.12.2015 ðîêó îá 11.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, 3 ïîâåðõ, êàá. 312 Á.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé àáî ³íøèé íå-

ðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ

áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷èõ äí³

äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,

ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó, çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42,

2 ïîâåðõ, êàá. 216.

Àäðåñà: âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 49, êîðïóñ 1

Ïëîùà: 25,00 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà:
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìî ðîçòàøîâà-
íà áóä³âëÿ

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ çà:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà",
(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á, ì. Êè¿â,
03039, òåë. (044) 525-19-63, 525-19-17)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäà-
æó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿
ïëàòè

2 320,02 ãðèâí³ áåç ÏÄÂ çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíîâèòü ïî-
äâ³éíó ñòàðòîâó îðåíäíó ïëàòó)

4 640,04 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"
ð/ð 26004300843535 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/01
ô³ë³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ AT "Îùàäáàíê", Êîä áàíêó
322669, Êîä ªÄÐÏÎÓ 32375554
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Çã³äíî ç ëèñòîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 16.11.2015
¹ 5986/01/10-15/172 Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20.05.2015 ¹ 348 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Ïîðÿäêó òà óìîâ íàäàííÿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì áþäæåòàì
íà áóä³âíèöòâî (ïðèäáàííÿ) æèòëà äëÿ ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³
áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, à òàêîæ äëÿ ³íâàë³ä³â
²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó çàçíà÷åí³é îïåðàö³¿,
òà ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ" ïëàíóºòüñÿ âèä³ëèòè äîäàòêîâî êîøòè
íà çàçíà÷åíó áþäæåòíó ïðîãðàìó.

Âðàõîâóþ÷è ðåêîìåíäàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òêè Óêðà¿íè òà ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ âêàçàíî¿ áþäæåòíî¿ ïðîãðàìè Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà
òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîñèòü çàáóäîâíèê³â òà âëàñíèê³â êâàðòèð
íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàêóï³âë³ çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó 21 îäíîê³ìíàòíî¿,
15 äâîê³ìíàòíèõ òà 1 ÷îòèðèê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³
âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì çàçíà÷åíèõ êàòåãîð³é ãðîìàäÿí.

Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè ñóáâåíö³ÿ ñïðÿìîâóºòüñÿ íà ïðèäáàííÿ
æèòëà ó ïðèéíÿòèõ â åêñïëóàòàö³þ íîâîçáóäîâàíèõ æèòëîâèõ áóäèíêàõ (íà
ïåðâèííîìó ðèíêó) òà íà âòîðèííîìó ðèíêó.

Âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ 1 êâ. ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà âèçíà÷àºòüñÿ çà
ðåçóëüòàòàìè çàêóï³âë³ òà ïîâèííà áóòè íàéíèæ÷îþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíî¿
ó÷àñíèêàìè òîðã³â.

Êð³ì öüîãî, æèòëî, ùî íàäàºòüñÿ ³íâàë³äàì ²-²² ãðóïè ç ÷èñëà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿, ïîâèííî â³äïîâ³äàòè âèìîãàì
çàêîíîäàâñòâà ñòîñîâíî äîñòóïíîñò³ äëÿ ³íâàë³ä³â.

Çàáóäîâíèêàì òà âëàñíèêàì êâàðòèð íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç
ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

- ïîøòîâèì çâ'ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601.

- ôàêñèì³ëüíèì çâ'ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23.

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 159,8 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 65,81 ãðí,
ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 10515,84 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè
ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³
á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà
Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ —
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî,29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá.222.Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ

Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Âîëèíñüêà, 8, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
10,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 1164,00 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë.Óøèíñüêîãî, 21, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
10,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 1104,00 ãðí.

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. ªðåâàíñüêà, 22, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
32,90 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ íåïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü
7143,00 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì’ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹ 357, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-32, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿
îãîëîøåííÿ Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,
41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ïðîâ³äíîãî
åêîíîì³ñòà â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó âèêîíàííÿ áþäæåòó Áþäæåòíîãî óïðàâë³ííÿ.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â íàäàºòüñÿ êàäðîâîþ ñëóæáîþ.

Ïðîôåñ³éí³ òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â — ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà îñâ³òà

â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñò,

ìàã³ñòð, ³ç çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè ð³âíÿ advanced. Äîñêîíàëå âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðîì.

Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà

àäðåñîþ: ì. Êè¿â-01044, âóë.Õðåùàòèê, 36,Äåïàðòàìåíò ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-73-80.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 2) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà —
129,7 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 65,81 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 8535,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà
ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó
íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ï³äâàëüí³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 25,30 êâ. ì,
ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 14/21 íà âóëèö³ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè (ïðèì³ùåííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 47 ³ì.À. Ìàêàðåíêà).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2015 — 552192,74 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ
îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õîðåîãðàô³¿ (òàíöþâàëüíèé
ãóðòîê) íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ïîíåä³ëîê, ñåðåäà, ï'ÿòíèöÿ — 14.00-18.00; â³âòîðîê,
÷åòâåð — 15.00-18.00.

Îðåíäíà ñòàâêà — 15%, ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó áåç ÏÄÂ — 14,38 ãðí áåç ÏÄÂ
(êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

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.

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè "Óêðîáîðîíïîñòà÷àëüíèê"

çäàº â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë. Ìåëüíèêîâà, 81

ïëîùåþ 94,1 êâ. ì íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òà 87,07 êâ. ì â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³.

Ñòðîê çäà÷³ äâà ðîêè ³ îäèíàäöÿòü ì³ñÿö³â. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Ìåëüíèêîâà, 81. Òåë. (098)221-35-03.

Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñåð³ÿ ÊÂ

¹ 124666, ÿêà ðîçòàøîâàíà ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ïî âóë. Ñàäîâ³é, 28,

ä³ë. 7 (ñ/ò "Ìåäèê"), ïëîùåþ 0, 0620 ãà, âèäàíîãî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

09 ëèñòîïàäà 2004 ðîêó, íà ³ì'ÿ Äðàíí³ê Ëþäìèëè ²âàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî êîíêóðñ ³ç çàðàõóâàííÿ äî êàäðîâîãî ðåçåðâó íà ïîñàäó äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ àïàðàòó Ì³í³ñòåðñòâà
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ïåðøî¿ êàòåãîð³¿,
ïðèçíà÷åííÿ íà ÿêó çä³éñíþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè

Ì³íðåã³îí îãîëîøóº ç 27.11.2015 êîíêóðñ
³ç çàðàõóâàííÿ äî êàäðîâîãî ðåçåðâó íà ïîñàäó
çàñòóïíèêà Ì³í³ñòðà — êåð³âíèêà àïàðàòó,
äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿,
ïðèçíà÷åííÿ íà ÿêó çä³éñíþºòüñÿ Êàá³íåòîì
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì Ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà
Óêðà¿íè.

Äî ó÷àñò³  ó êîíêóðñ ³  äîïóñêàþòüñÿ
îñîáè, ÿê³:

- º ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè;

- â³ëüíî âîëîä³þòü äåðæàâíîþ ìîâîþ;

- ìàþòü ïîâíó âèùó îñâ³òó;

- ìàþòü ñòàæ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ÷è ñëóæáè
â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ìåíø
ÿê ï'ÿòü ðîê³â òà çàéìàþòü (çàéìàëè) ïîñàäè
â äåðæàâíèõ îðãàíàõ ÷è îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íå íèæ÷å ÷åòâåðòî¿ êàòåãîð³¿.

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ
ïðîòÿãîì 30-òè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ
îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àäðåñîþ: 01601,
ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Æèòîìèðñüêà, 9, ê³ìí. 320,
(ïí.- ÷ò. ç 16.00 äî 17.30, ïò. ç 15.00 äî 16.30).

Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 284-06-34.

Äàòà, ì³ñöå ³ ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè
áóäå äîâåäåíî äî ïðåòåíäåíò³â äîäàòêîâî.

Óìîâè êîíêóðñó
íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 

Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

²íôîðìàö³ÿ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Óìîâè êîíêóðñó:

- ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ÿêèé ðîçðàõîâàíèé çà ñòàâ-

êîþ çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàé-

íî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå ïåðåäàºòüñÿ â

îðåíäó, àëå íå íèæ÷îþ, í³æ îïóáë³êîâàíà â îãîëîøåíí³ ïðî

íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó;

- çîáîâ'ÿçàííÿ îðåíäàðÿ ùîäî:

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;

� âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;

�êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íå-

çàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè; êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîí-

êóðñó âèòðàò ï³äïðèºìñòâà-áàëàíñîóòðèìóâà÷à íà ïóáë³êàö³þ

îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³ä-

íèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà

çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàç-

íèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàé-

íà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

�â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;

� âèêîíàííÿ ïåâíèõ âèä³â ðåìîíòíèõ ðîá³ò;

� çáåðåæåííÿ (ñòâîðåííÿ íîâèõ) ðîáî÷èõ ì³ñöü;

� âæèòòÿ çàõîä³â äëÿ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñå-

ðåäîâèùà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ åêîëîã³÷íèõ íîðì åêñïëóàòàö³¿

îá'ºêòà;

� íà ìîìåíò óêëàäåííÿ äîãîâîðó îðåíäè íåîáõ³äíî çä³éñíè-

òè àêòóàë³çàö³þ íåçàëåæíî¿ îö³íêè ìàéíà;

� ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº íà ðîçãëÿä êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìå-
ðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç îïèñîì:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ â îãî-

ëîøåíí³ ïðî êîíêóðñ.

2. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíè-

êîì êîíêóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

3. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç íèì.

Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðè-

äè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì) òà áàçî-

âèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³-

çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â

äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â.

á) äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì

îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó — áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíî-

ãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-

ºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå, ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äî-

êóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî

çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè — ïëàò-

íèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 18.12.2015 ðîêó îá 11.00, çà àäðå-

ñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42,3 ïîâåðõ, êàá. 312 Á.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé

àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà ïåðøèé çà íèì ðî-

áî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ —

çà 3 ðîáî÷èõ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Ïðèéîì äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, êð³ì ðîçì³ðó îðåíä-

íî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêîãî âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîí-

êóðñó â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó, çä³éñíþºòüñÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, 2 ïîâåðõ, êàá. 216.

Àäðåñà: ïðîñï. Àêàäåì³êà Ãëóøêîâà, 22

Ïëîùà: 8,50 êâ. ì

Òåõí³÷íà õàðàêòåðèñ-
òèêà: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ² ïîâåðõó

Çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³
ãîñïîäàðñüêîãî 
â³äàííÿ çà:

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà",
(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 17-á,
ì. Êè¿â, 03039, òåë. (044) 525-19-63,
525-19-17)

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàí-
íÿ, ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãî-
âóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò âçóòòÿ,
îäÿãó òîùî); ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü ä³-
ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðàâà (íàäàííÿ þðè-
äè÷íèõ ïîñëóã).

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè

2 055,69 ãðèâí³ áåç ÏÄÂ 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ
ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè (ñòàíî-
âèòü ïîäâ³éíó ñòàðòîâó
îðåíäíó ïëàòó)

4 111,38 ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè 
(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) 
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à
êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà" ð/ð 26004300843535 â
ÒÂÁÂ ¹ 10026/01 ô³ë³¿ Ãîëîâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³ AT "Îùàäáàíê", Êîä áàíêó
322669, Êîä ªÄÐÏÎÓ 32375554
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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
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Ó ÐÀÌÊÀÕ Âñåóêðà¿íñüêî¿ ³íôîð-
ìàö³éíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ àêö³¿
«Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ ç
ìåíå» ôàõ³âöÿìè Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîííîãî Öåíòðó ñîö³àëüíèõ
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ³
âîëîíòåðàìè ÁÎ «Ñâ³ò áåç çàëåæ-
íîñò³» ïðîâåäåíî ïîíàä 50 ñîö³-
àëüíèõ ðåéä³â ç âèÿâëåííÿ âèïàä-
ê³â ïðîäàæó àëêîãîëüíèõ âèðîá³â

îñîáàì â³êîì â³ä 14-òè äî 18-òè
ðîê³â.

Â õîä³ ³íñïåêö³é ïðîâîäèëèñü ³í-
ôîðìàö³éíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè
ç ïðàö³âíèêàìè òîðãîâåëüíèõ çà-
êëàä³â, ðîç’ÿñíþâàëè ïðî ¿õ â³äïî-
â³äàëüí³ñòü ó ðàç³ ïðîäàæó íåïîâ-
íîë³òí³ì àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà òþ-
òþíîâèõ âèðîá³â. Ñï³âáåñ³äíèêàì
ðîçäàâàëèñÿ ðåêëàìí³ íàë³ïêè «Ìè

íå ïðîäàºìî àëêîãîëü ³ òþòþí íå-
ïîâíîë³òí³ì», ïðîâîäèëàñÿ ôîòî-
ô³êñàö³ÿ îá’ºêò³â ïåðåâ³ðêè.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê ôàêò³â ïðîäà-
æó òîðãîâåëüíèìè çàêëàäàìè íå-
ïîâíîë³òí³ì àëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà
òþòþíîâèõ âèðîá³â íå âèÿâëåíî.

Äî ñëîâà, ó÷îðà â ðàìêàõ Âñå-
óêðà¿íñüêî¿ àêö³¿ «Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
ïî÷èíàºòüñÿ ç ìåíå» ó ïàðêó «Ìîëî-
ä³æíèé» (âóë.Äàíüêåâè÷à, 4-à) â³ä-
áóâñÿ ôëåøìîá,â ÿêîìó âçÿëà ó÷àñòü
ìîëîäü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó �

«Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ ç ìåíå» «Ï³ä çîëîòèìè êóïîëàìè Ïå÷åðñüêà»

Ó×Í² òà â÷èòåë³ ÍÂÊ «Äîì³íàíòà» â³äâ³äàëè âåòåðà-
íà ²² Ñâ³òîâî¿ â³éíè ìåøêàíöÿ Äí³ïðîâñüêîãî ðàéî-
íó Äìèòðà Âàñèëüîâè÷à Áîãîÿâëåíñüêîãî òà ùèðî
ïðèâ³òàëè éîãî ç þâ³ëåºì, ïîáàæàëè ì³öíîãî çäî-
ðîâ’ÿ íà äîâã³ ðîêè, ïîøàíè òà ïîâàãè. Äíÿìè øà-
íîâíîìó þâ³ëÿðó âèïîâíèëîñÿ 95 ðîê³â! Éîãî æèò-
òºâèé øëÿõ — öå çðàçîê ñàìîâ³ääàíîãî ñëóæ³ííÿ
Áàòüê³âùèí³, ñâîºìó íàðîäó. Âåòåðàí ïîä³ëèâñÿ ç
ãîñòÿìè ñïîãàäàìè ñâîº¿ áîéîâî¿ þíîñò³, ðîçïîâ³â,
ùî â ðîêè â³éíè áóâ àðòèëåðèñòîì, áðàâ ó÷àñòü ó
ôîðñóâàíí³ Äí³ïðà òà çâ³ëüíåíí³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè —
ì³ñòà Êèºâà �

Äí³ïðîâ÷àíèíó Äìèòðó Áîãîÿâëåíñüêîìó — 95!

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ â ïðèì³ùåíí³ Êî-
ëåäæó ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèõ
òåõíîëîã³é Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åí-
êà â³äáóëàñÿ â³äêðèòà ñòóäåíò-
ñüêà ñïàðòàê³àäà «Ï³ä çîëîòèìè
êóïîëàìè Ïå÷åðñüêà». Ó÷àñòü â
çìàãàííÿõ ³ç øàõ³â âçÿëè ïðåä-
ñòàâíèêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â ²-²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Ïå-
ðåìîæöÿìè ó êîìàíäí³é ïåðøî-
ñò³ ñåðåä þíàê³â ñòàëè: I ì³ñöå —
Êè¿âñüêèé îïòèêî-ìåõàí³÷íèé
êîëåäæ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëü-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åí-

êà; II ì³ñöå — Êè¿âñüêèé êîëåäæ
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà Íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð-
÷îâèõ òåõíîëîã³é; III ì³ñöå —
ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé êîëåäæ ëåãêî¿
ïðîìèñëîâîñò³».

Ñåðåä ä³â÷àò ì³ñöÿ ðîçïîä³-
ëèëèñÿ íàñòóïíèì ÷èíîì: I ì³ñ-
öå — ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé êîëåäæ
ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³»; II ì³ñ-
öå — Êè¿âñüêèé êîëåäæ ì³ñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Àêàäåì³¿ ìóí³öè-
ïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ; III ì³ñöå —
Êè¿âñüêèé òåõí³êóì åëåêòðîí-
íèõ ïðèëàä³â �

ÄÎ ÄÍß Ã²ÄÍÎÑÒ² òà Ñâîáîäè òà
ç ìåòîþ âøàíóâàííÿ ïîä³é â ³ñòî-
ð³¿ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³ ñòàðòóâàëà âèñòàâ-
êà «Ðåâîëþö³ÿ Ã³äíîñò³». Ìåòà çà-
õîäó — çáåðåæåííÿ ïàì’ÿò³ ïðî ïî-
ä³¿ òà ëþäåé Ìàéäàíó, íàãàäóâàí-

íÿ ïðî íåéìîâ³ðíèé äîñâ³ä ãðî-
ìàäñüêî¿ ñï³âïðàö³ òà áðàòåðñòâà,
çàëó÷åííÿ ãðîìàäè äî ðîçâèòêó
ñâ³äîìîñò³.

Íà âèñòàâö³ ïðåçåíòîâàíî ôî-
òîãðàô³¿ ïîä³é, ðå÷³ êèÿí, áåçïîñå-
ðåäí³õ ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³ä-

íîñò³ òà òåìàòè÷íèé â³äåîðÿä ïî-
ä³é Ìàéäàíó.

Åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå äî 10
ãðóäíÿ 2015 ðîêó ó ïðèì³ùåíí³
á³áë³îòåêè ³ìåí³ Îøåðà Øâàðöìà-
íà çà àäðåñîþ: âóë. Ñòð³òåíñüêà,
4/13 �

Äî Äíÿ Ã³äíîñò³ òà Ñâîáîäè ó ñòîëèö³ â³äêðèëàñÿ âèñòàâêà

Ó×Í² íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîì-
ïëåêñó ¹ 240 «Ñîö³óì», ùî â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³, ïðèºäíàëèñü
äî çàãàëüíîì³ñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ àê-
ö³¿ «Ä³òè Êèºâà — âî¿íàì ÀÒÎ!»,
çàïî÷àòêîâàíîþ ïåäàãîã³÷íîþ,

áàòüê³âñüêîþ òà ó÷í³âñüêîþ ãðî-
ìàäñüê³ñòþ íàøîãî ì³ñòà, âîëîí-
òåðàìè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Êîëî. Ìåä³à» çà ï³äòðèìêè Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ.

Ä³òè, áàòüêè òà ïåäàãîã³÷íèé
êîëåêòèâ çàêëàäó ç³áðàëè òà ïå-
ðåäàëè íà ïåðåäîâó ìàëþíêè,
ëèñòè ï³äòðèìêè, ñîëîäîù³, ÷àé,
êàâó, îñîáèñò³ çàñîáè ã³ã³ºíè òà
òåïë³ ðå÷³ äëÿ íàøèõ çàõèñíè-
ê³â �

Â²ÄÏÎÂ²ÄÍÎ äî çàòâåðäæåíî-
ãî ïëàíó çàõîä³â, ó Ïîä³ëüñüêîìó
ðàéîí³ â³äáóäóòüñÿ ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî õðåñòà òà
Êîìïëåêñó áðàòñüêèõ ìîãèë æåðò-
âàì ãîëîäîìîð³â. Òàêîæ ïëàíîì
ïåðåäáà÷åíî ïðîâåäåííÿ ó ðàéî-
í³ ºäèíîãî Äíÿ ³íôîðìóâàííÿ
íàñåëåííÿ íà òåìó: «Óêðà¿íà:
ñï³ëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ìàé-
áóòíº» òà çóñòð³÷åé ç ãðîìàäÿ-
íàìè, ð³äí³ ÿêèõ ïîñòðàæäàëè
â³ä Ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðîê³â.

Îêð³ì öüîãî, ó á³áë³îòåêàõ
ðàéîíó ïðåçåíòóþòü ïåðåãëÿäè
ë³òåðàòóðè, âèñòàâêè-ðåêâ³ºìè.
Â çàêëàäàõ îñâ³òè ðàéîíó ïðî-
âåäóòü âèõîâí³ ãîäèíè, óðîêè
ïàì’ÿò³, òåìàòè÷í³ áåñ³äè òà íà-
ïèñàííÿ òâîð³â íà òåìó âøàíó-
âàííÿ æåðòâ ãåíîöèäó óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó, à òàêîæ åêñêóð-
ñ³¿ äëÿ ó÷í³â òà øêîëÿð³â äî Íà-
ö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Ìåìîð³àë
ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â
Óêðà¿í³» �

Ïîäîëÿíè âøàíóþòü ïàì’ÿòü æåðòâ
ãîëîäîìîð³â

Ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ç’ÿâèëîñÿ äâà íîâèõ ìóðàëà
ÑÒÐ²Ò-ÀÐÒ ó ñòîëèö³ íå çáàâëÿº îáåðò³â.
22 ëèñòîïàäà õóäîæíèêè çàâåðøèëè ðî-
áîòó íàä äâîìà ìóðàëàìè ó öåíòð³ Êè-
ºâà. Ïåðøèé ç’ÿâèâñÿ íà âóë. Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â, 75, íà ÿêîìó çîáðàæåíèé óêðà-
¿íñüêèé ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷ Ìèõàéëî Ãðó-
øåâñüêèé.

À íà äðóãîìó, ùî íàìàëüîâàíèé íà
ñò³í³ áóäèíêó íà âóë. Ðåéòàðñüê³é, 7-á,
çîáðàæåíà çãðàéêà ïòàõ³â.

«Äëÿ òèõ, õòî íå çíàº, ó öüîìó äâîð³
º âîëüºð ç âîðîíàìè, òàê ùî ðîáîòà âè-
éøëà òåìàòè÷íà»,— çàçíà÷èâ íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ â facebook Geo Leros �

Þí³ îáîëîíö³ —
âî¿íàì ÀÒÎ
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