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Â³äêðèòòÿ ...ç çàêðèòòÿ

Àëå ðîáî÷èé äåíü ñòàðòóâàâ ...ç
çàêðèòòÿ. Çðàíêó ìåð Êèºâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî çàêðèâ îñòàííþ ñåñ³þ
Êè¿âðàäè VII ñêëèêàííÿ òà ïîäÿ-
êóâàâ äåïóòàòàì çà ïë³äíó ðîáî-
òó: «Ïðîòÿãîì ï³âòîðà ðîêó òóò áó-
ëè ³ ãó÷í³ äèñêóñ³¿, ³ ïîøóêè êîì-
ïðîì³ñ³â. Àëå çàãàëîì, ââàæàþ, ìè
ïðîéøëè öåé øëÿõ ã³äíî — òóò íå
áóëî óõâàëåíî ÿêèõîñü ñêàíäàëü-
íèõ ð³øåíü — ð³øåíü íå â ³íòåðå-
ñàõ ì³ñòà ³ éîãî ìåøêàíö³â. ² öå
ãîëîâíå... Ìåí³ íå ñîðîìíî çà öþ
Êè¿âðàäó!» — íàãîëîñèâ â³í.

Âî÷åâèäü, ³ êèÿíàì òàêîæ, îñ-
ê³ëüêè áëèçüêî ïîëîâèíè äåïóòà-
ò³â Êè¿âðàäè VII ñêëèêàííÿ áóëî
îáðàíî äî ñòîëè÷íî¿ ðàäè VIII ñêëè-
êàííÿ. ² áàãàòî õòî ç íîâîîáðàíèõ
äåïóòàò³â ïàì’ÿòàâ, ÿê ïðîâîäèëè
ñåñ³¿ ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ, ÿêîþ ïîòðîùåíîþ áóëà áó-
ä³âëÿ Êè¿âðàäè ³, ãîëîâíå, ùî äî
öüîãî ïðèçâåëî.

Ò³ëüêè ðàçîì — äëÿ êèÿí

Íàïåâíå, ³ Â³òàë³é Êëè÷êî çãàäó-
âàâ òîé ðîçäðàé, ó ÿêîìó ðîçïî÷è-
íàëà ðîáîòó Êè¿âðàäà ìèíóëîãî
ñêëèêàííÿ, ³ çãàäóâàâ øëÿõ, ÿêèé
äîâåëîñÿ ïðîéòè, ³ áàãàòî çðîáëå-
íîãî. Ì³ñüêèé ãîëîâà óçÿâ ñëîâî ³
çâåðíóâñÿ ç ïðîìîâîþ âæå äî íî-
âî¿ Êè¿âðàäè. Ãîëîâíà òåìà — ºä-
í³ñòü. «ß âïåâíåíèé ó òîìó, ùî ðå-
çóëüòàòè âèáîð³â—âåëèêèé êðåäèò
äîâ³ðè â³ä ãðîìàäÿí, ÿêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà òà îáðàí³ äåïóòàòè ìàþòü
â³äïðàöþâàòè. Ôóíäàìåíò çì³í ìè
çàêëàëè, ³ òðåáà äàë³ âò³ëþâàòè ïå-
ðåòâîðåííÿ, àáè ïåðåòâîðèòè Êè¿â
íà ñïðàâæíþ ºâðîïåéñüêó ñòîëè-

öþ.Çàðàç ï’ÿòüïîë³òè÷íèõ ñèë ïðåä-
ñòàâëåí³ â Êè¿âðàä³.Ìè ìàºìî ðåàë³-
çîâóâàòè ñâî¿ àìá³ö³¿ â ðåàëüíèõ
ñïðàâàõ ³ â³äêëàñòè ïåðåäâèáîðí³
ëîçóíãè»,— ñêàçàâ â³í äåïóòàòàì.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ çâåðíóâ
óâàãó íà òå, ùî ñàìå Êè¿â çàïðî-
âàäèâ ñèñòåìó äëÿ ãîëîñóâàííÿ,
êîòðà âèêëþ÷àº êíîïêîäàâñòâî, ³
ó öüîìó ñåíñ³ «ñòîëèöÿ º ïðèêëà-
äîì äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè, ³ íàâ³òü äëÿ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Öÿ ñèñòåìà — ºäè-
íà â êðà¿í³». Ìåð ì³ñòà ïîïåðåäèâ
íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â, ùî êíîï-
êîäàâñòâî «ó ö³é çàë³ íåìîæëèâå».

Îäíèì ³ç íàéïåðñïåêòèâí³øèõ
íàïðÿìê³â Â³òàë³é Êëè÷êî íàçâàâ
â³äêðèò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü êè¿âñüêî¿
âëàäè: «Ìè â³äêðèëè ìåð³þ, ³ íè-
í³ ñþäè ìîæå ïðèõîäèòè êîæåí
êèÿíèí, ó òîìó ÷èñë³ ó êóëóàðè Êè-
¿âðàäè, ùîá ñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñâî-
¿ìè äåïóòàòàìè. ² ÿ íàãîëîøóþ íà
çâîðîòíîìó çâ’ÿçêó ç ëþäüìè, òî-
ìó ùî âàø³ âèáîðö³ çàâæäè âàñ
çíàéäóòü».

Ïîò³ì äåïóòàòè ñôîðìóâàëè
ôðàêö³¿.Ó Êè¿âðàä³ ïîòî÷íîãî ñêëè-
êàííÿ ¿õ 5: ôðàêö³þ «ÁÏÏ «Ñîë³-
äàðí³ñòü» î÷îëèâ Àíäð³é Ñòðàí-

í³êîâ (52 äåïóòàòè),ôðàêö³þ «Îá’ºä-
íàííÿ «Ñàìîïîì³÷» — Ñåðã³é Ãó-
ñîâñüêèé (22 äåïóòàòè), äî ôðàê-
ö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Áàòü-
ê³âùèíà» íà ÷îë³ ç Âîëîäèìèðîì
Áîíäàðåíêîì óâ³éøëè 17 äåïóòà-
ò³â, äî ôðàêö³¿ «ªäí³ñòü» (ãîëîâà
Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî) — 15 äå-
ïóòàò³â, äî ôðàêö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå
îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» (ãîëîâà Þð³é
Ñèðîòþê) — 14 äåïóòàò³â.

² ðîçïî÷àëàñÿ ðîáîòà.

Ïîïðè ðîäèì³ ïëÿìè
ïîë³òïðîöåñó

Êàìåíåì ñïîòèêàííÿ, ÿê ³ âàð-
òî áóëî î÷³êóâàòè, ìàëî íå ñòàëî
êàäðîâå ïèòàííÿ — îáðàííÿ ñåê-
ðåòàðÿ Êè¿âðàäè. Áóëî çàïðîïîíî-
âàíî êàíäèäàòóðó äåïóòàòà Âîëî-
äèìèðà Ïðîêîï³âà, ÿêèé ó Êè¿âðà-
ä³ ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ î÷îëþ-
âàâ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ç çåìåëüíèõ
ïèòàíü, îäíó ç íàéâàæ÷èõ. Îáãî-
âîðåííÿ êàíäèäàòóðè Âîëîäèìè-
ðà Ïðîêîï³âà ñòàëî çðó÷íèì ïðè-
âîäîì ñïðîáóâàòè ñèëè ó ïîë³òè÷-
í³é áîðí³, àëå é êàíäèäàòó, ³ ïðå-
çèä³¿ äîâåëîñÿ â³ä÷óòè, ùî öÿ Êè-

¿âðàäà áóäå ãîñòðîþ íà ÿçèê òà íå-
òåðïèìîþ äî áóäü-ÿêèõ, ùîíàé-
ìåíøèõ, ïîðóøåíü òà â³äõèëåíü
â³ä çàêîíîäàâñòâà òà ðåãëàìåíòó.
Òàê, ïðåäñòàâíèêè ôðàêö³¿ «Áàòü-
ê³âùèíà» Òåòÿíà Ìåë³õîâà òà Âî-
ëîäèìèð Áîíäàðåíêî ïîö³êàâèëè-
ñÿ, ÿê ñêëàäàòèìåòüñÿ ðîáîòà ç òè-
ìè ÷ëåíàìè êîìàíäè ×åðíîâåöüêî-
ãî, ÿêèõ ïðîâåëà äî Êè¿âðàäè îäíà
ç ïîë³òè÷íèõ ñèë, ³ ÷è íå âàðòî ñòâî-
ðèòè òèì÷àñîâó äåïóòàòñüêó êîì³-
ñ³þ ç ðîçãëÿäó ôàêò³â ï³äêóïó íà
ì³ñöåâèõ âèáîðàõ? Óäèñêóñ³þ âñòó-
ïèâ ë³äåð ôðàêö³¿ «ªäí³ñòü» Îëåê-
ñàíäð Îìåëü÷åíêî, êîòðèé çàçíà-
÷èâ, ùî ëþäè ç êîìàíäè ×åðíî-
âåöüêîãî àáî çà êîðäîíîì, àáî ó
ðîçøóêó. Ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ïî-
ë³òñèë ðàäèëè Âîëîäèìèðó Ïðîêî-
ï³âó áóòè äîñòóïíèì äëÿ äåïóòà-
ò³â, à ³íø³ — äÿêóâàëè çà â³äêðè-
ò³ñòü òà ïðîçîð³ñòü äëÿ ãðîìàäè çà-
ñ³äàíü «çåìåëüíî¿» êîì³ñ³¿.

Ï³äâàëèíè çëàãîäè

Ó â³äïîâ³äü Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â ïîîá³öÿâ íå ä³ëèòè äåïóòà-
ò³â íà áóäü-ÿê³ êàòåãîð³¿, áóòè äî-

ñòóïíèì ³ ïðîçîðèì, çàðàäè ÷î-
ãî íàâ³òü ñåêðåòàð³àò áóäå ïåðå-
ì³ùåíî íà îäèí ïîâåðõ ³ç ôðàêö³-
ÿìè. Éîãî îáðàëè òàºìíèì ãîëî-
ñóâàííÿì 80 ãîëîñàìè «çà». Ïðî-
òè ïðîãîëîñóâàëè 13 äåïóòàò³â,
óòðèìàëèñÿ 20 îáðàíö³â, 3 áþëå-
òåí³ âèçíàí³ íåä³éñíèìè. Óñüîãî
áðàëè ó÷àñòü ó âîëåâèÿâëåíí³ 116
äåïóòàò³â. Ãîëîâà Ë³÷èëüíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Þð³é Êðèêóíîâ, îãîëîñèâ-
øè ðåçóëüòàòè, ðåçþìóâàâ: «Òà-
êèì ÷èíîì, îáðàíèì º Âîëîäè-
ìèð Ïðîêîï³â».

«ß õî÷ó çàïåâíèòè âàñ ó òîìó,
ùî öå äëÿ ìåíå íå ùå îäèí ùà-
áåëü ó êàð’ºð³, à íàñàìïåðåä âå-
ëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü»,— çàÿâèâ
íîâîîáðàíèé ñåêðåòàð ³ ãàðàíòó-
âàâ, ùî ðîáîòà Êè¿âðàäè çà éîãî
ñåêðåòàðñòâà áóäå êîìôîðòíîþ ³
ïðîçîðîþ, «ùîá çàáåçïå÷èòè êî-
ìóí³êàö³þ ì³æ Êè¿âðàäîþ, ãðî-
ìàäîþ òà âèêîíàâ÷èìè îðãàíà-
ìè âëàäè».

Â³äðàçó ï³ñëÿ îðãàí³çàö³éíèõ
ìîìåíò³â òà âèáîð³â ñåêðåòàðÿ Êè-
¿âðàäè äåïóòàòè ïðèñòóïèëè äî
ôîðìóâàííÿ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é òà
ðîçãëÿäó òèõ ïåòèö³é, êîòð³ íàáðà-
ëè á³ëüøå 10 òèñÿ÷ ãîëîñ³â íà ï³ä-
òðèìêó.

Ïåðø³ çàâäàííÿ

Ïåðøèé ñåðéîçíèé á³é çà ³íòå-
ðåñè êèÿí ÷åêàº íà Êè¿âðàäó âæå
íåçàáàðîì. Ïðî öå íàòÿêíóëà ã³ñòü
çàñ³äàííÿ — íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè Îêñàíà Ïðîäàí. Çàêëè-
êàâøè äî ñï³âïðàö³ òà ïîîá³öÿâ-
øè ï³äòðèìêó Âåðõîâíî¿ Ðàäè,
Îêñàíà Ïðîäàí â³äðàçó ïåðåéøëà
â³ä ñë³â äî ñïðàâè: «Ïåðø³ êðîêè,
ÿê³ ìè ðîáèòèìåìî ðàçîì, öå ïðèé-
íÿòòÿ Äåðæáþäæåòó íà 2016 ð³ê ³
îäíî÷àñíî çì³í äî Áþäæåòíîãî
êîäåêñó. Òîìó ùî, ÿ ïåðåêîíàíà,
íîðìà ïðî âèëó÷åííÿ 60 % ÏÄÔÎ
ç³ ñòîëè÷íîãî áþäæåòó äî áþäæå-
òó äåðæàâè º äèñêðèì³íàö³éíîþ.
Êè¿â ñàì çàðîáëÿº, îäíå ç íåáàãà-
òüîõ ì³ñò, àëå ö³ êîøòè âèëó÷àþ-
òüñÿ. Íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè
òàê, ùîá ó 2016 ðîö³ êèÿíè îòðè-
ìóâàëè ïîñëóãè íà ö³ ãðîø³, ÿê³ âî-
íè ñàì³ çàðîáëÿþòü».

Îñê³ëüêè Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðà-
äè Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí ó ïðè-
â³òàíí³ Êè¿âðàä³ òà ãîëîâ³, êîòðå
çà÷èòàâ íàðîäíèé äåïóòàò Àí-
äð³é Òàðàñþê, ïîîá³öÿâ ñòîëè÷-
íèì äåïóòàòàì óñåá³÷íå ñïðèÿí-
íÿ, ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ, ùî çàâ-
äàííÿ ïî íàïîâíåííþ ì³ñüêîãî
áþäæåòó áóäå óñï³øíî âèêîíàíå.
Òèì ïà÷å, ÿê ïîîá³öÿëà Îêñàíà
Ïðîäàí, «ïèòàíü áàãàòî, àëå âè-
ð³øèòè ¿õ ìè çìîæåìî ò³ëüêè ðà-
çîì. ß ïðîøó âàñ ïðî âçàºìîä³þ
³ çàïåâíÿþ, ùî Âåðõîâíà Ðàäà
ïðèéìàòèìå ò³ çàêîíè, íà ÿêèõ
âè íàïîëÿãàòèìåòå, ò³, ÿê³ ïîòð³á-
í³ ãðîìàä³ Êèºâà» �

Ó ñí³æíèé-ñí³æíèé ïåð-
øèé äåíü çèìè Êè¿â-
ñüêà ì³ñüêà ðàäà íîâîãî
ñêëèêàííÿ ðîçïî÷àëà
ñâîþ ðîáîòó. Íà ïåðø³é
ñåñ³¿ áóëî âèçíà÷åíî
îñíîâíó ìåòó — ïðàöþ-
âàòè ÿê ºäèíà êîìàíäà
â ³íòåðåñàõ êè¿âñüêî¿
ãðîìàäè. ² õî÷à ó çàë³
òðàïëÿëèñÿ íåïîðîçó-
ì³ííÿ, çàãàëîì ïåðøèé
ðîáî÷èé äåíü âèÿâèâñÿ
ðåçóëüòàòèâíèì.
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Êè¿âðàäà ÿê ºäèíà êîìàíäà
� Ñòîëè÷íà ãðîìàäà íåçàáàðîì â³ä÷óº ðåçóëüòàòè çëàãîäæåíî¿ ðîáîòè íîâîîáðàíèõ äåïóòàò³â

Ó÷îðà ï³ä ÷àñ ïåðøîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè VIII ñêëèêàííÿ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Àíàòîë³é
Ñóëüä³í çà÷èòàâ ïîñòàíîâó ÒÂÊ òà âðó÷èâ Â³òàë³þ Êëè÷êó ïîñâ³ä÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про затвердження змін до Положення 

про Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 575 від 15 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону
культурної спадщини», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядку%
вання структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих
державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвер%
дження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністер%
ства культури України від 20 грудня 2012 року № 1560 «Про затвердження Методичних рекомендацій з роз%
роблення Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у сфері культури», врахо%
вуючи рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності ви%
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

Затвердити	зміни	до	Положення	про	Депар-

тамент	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

міністрації),	затверджено�о	розпорядженням

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	від	29

листопада	2013	ро��	№ 2183,	ви�лавши	йо�о

в	новій	реда�ції,	що	додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження	ви�онавчо�о	ор�ан�	

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

від	29	листопада	№	2183

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

Київсь�ої	місь�ої	ради	

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)

15.06.	2015	ро��	№	575

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(нова�реда	ція)�(ідентифі	аційний�номер�02231933)

1.	Департамент	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)	(далі —	Департамент)	є	стр��т�рним	підрозділом	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	підпоряд�ов�ється	Київсь�ом�

місь�ом�	�олові,	підзвітний	та	під�онтрольний	Київсь�ій	місь�ій	раді,	а	з	питань	ви�онання	ф�н�-

цій	державної	ви�онавчої	влади —	Міністерств�	��льт�ри	У�раїни.

2.	Департамент	перейменовано	з	Головно�о	�правління	��льт�ри	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	я�е	є	правонаст�пни�ом	Управління	�

справах	національностей	та	релі�ій	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації)	відповідно	до	рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	15	березня	2012

ро��	№ 198/7535	«Про	діяльність	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації)»	та	правонаст�пни�ом	Управління	охорони	��льт�рної	спадщини	ви�о-

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

рішення	Київсь�ої	місь�ої	ради	від	25	�р�дня	2014	ро��	№ 741/741	«Про	�поряд��вання	діяль-

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

3.	Департамент	�	своїй	діяльності	�ер�ється	Констит�цією	та	за�онами	У�раїни,	а�тами	Пре-

зидента	У�раїни	та	Кабінет�	Міністрів	У�раїни,	на�азами	Міністерства	��льт�ри	У�раїни	та	ін-

ших	центральних	ор�анів	ви�онавчої	влади,	рішеннями	Київсь�ої	місь�ої	ради,	розпорядження-

ми	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	і	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації),	іншими	нормативно-правовими	а�тами,	а	та�ож	цим	Положенням.

4.	Основними	завданнями	Департамент�	є:

4.1.	Забезпечення	реалізації	державної	політи�и	�	сфері	��льт�ри	та	охорони	��льт�рної	спад-

щини	міста	Києва	з	метою	збереження	та	ви�ористання	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	�	с�спіль-

ном�	житті,	захист�	традиційно�о	хара�тер�	середовища	в	інтересах	нинішньо�о	і	прийдешніх

по�олінь.

4.2.	Забезпечення	реалізації	прав	�ромадян	на	свобод�	творчості,	вільно�о	розвит��	��льт�р-

но-мистець�их	процесів,	забезпечення	дост�пності	всіх	видів	��льт�рних	посл��	і	��льт�рної	ді-

яльності	для	�ожно�о	�ромадянина	У�раїни.

4.3.	Сприяння	відродженню	та	розвит��	традицій	і	��льт�ри	��раїнсь�ої	нації,	етнічної,	��ль-

т�рної	і	мовної	самоб�тності	національних	меншин.

4.4.	Захист	прав	творчих	працівни�ів	та	їх	спіло�,	а	та�ож	за�ладів,	підприємств	і	ор�анізацій

��льт�рно-мистець�ої	сфери,	що	діють	на	території	міста	Києва,	розвито�	народної	та	самоді-

яльної	творчості.

4.5.	Участь	�	розробці	прое�тів	планів	та	про�рам	розвит��	��льт�ри	та	охорон�	��льт�рної	спад-

щини,	ор�анізація	фінанс�вання	за�ладів,	ор�анізацій	та	підприємств	��льт�ри,	��льт�рно-мис-

тець�их	про�рам	та	інших	заходів.

4.6.	Пош��,	ви�ористання	й	поширення	нових	ор�анізаційно-творчих	підходів	�	діяльності	за-

�ладів	��льт�ри,	вдос�оналення	�осподарсь�о�о	механізм�	їх	діяльності,	інформаційно-мето-

дичне	забезпечення,	впровадження	нових	моделей	ор�анізації	��льт�рної	діяльності.

4.7.	Контроль	за	дотриманням	за�онодавства	щодо	прав	національних	меншин	У�раїни,	сво-

боди	світо�ляд�	і	віросповідання.

4.8.	Сприяння	задоволенню	національно-��льт�рних,	освітніх	потреб	та	розвит��	етнічної	са-

моб�тності	��раїнців,	я�і	проживають	за	межами	У�раїни,	а	та�ож	зміцненню	їх	зв’яз�ів	з	У�ра-

їною.

4.9.	Забезпечення	взаємодії	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	дер-

жавної	адміністрації)	з	релі�ійними	ор�анізаціями	міста	Києва.

4.10.	Сприяння	впровадженню	�	�ромадсь�е	життя	міста	Києва	принципів	д�ховності,	віротер-

пимості	та	захист�	моралі.

4.11.	Забезпечення	виявлення,	на��ово�о	вивчення,	�ласифі�ації,	захист�,	збереження,	на-

лежно�о	�тримання	і	відповідно�о	ви�ористання	об’є�тів	��льт�рної	спадщини.

4.12.	Забезпечення	захист�	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	від	за�рози	знищення,	р�йн�вання

та	пош�одження.

4.13.	Контроль	за	ви�онанням	За�он�	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної	спадщини»	та	інших

нормативно-правових	а�тів	про	охорон�	��льт�рної	спадщини.

5.	Департамент	відповідно	до	визначених	завдань	ви�он�є	та�і	�ал�зеві	повноваження:

5.1.	Ор�анізов�є	ви�онання	Констит�ції	і	за�онів	У�раїни,	а�тів	Президента	У�раїни,	Кабінет�

Міністрів	У�раїни,	на�азів	міністерств,	інших	центральних	ор�анів	ви�онавчої	влади,	рішень	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради,	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації),	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	та	здійснює	�онтроль	за	їх	реалізацією.

5.2.	Забезпеч�є	�	межах	своїх	повноважень	захист	прав	і	за�онних	інтересів	фізичних	та	юри-

дичних	осіб.

5.3.	Здійснює	�оординацію	діяльності	�ом�нальних	підприємств,	ор�анізацій	та	за�ладів,	що

підпоряд�овані	Департамент�.

5.4.	Аналіз�є	стан	та	тенденції	соціально-е�ономічно�о	і	��льт�рно�о	розвит��	в	місті	Києві	�

�ал�зі	��льт�ри	та	вживає	заходів	до	�с�нення	недолі�ів.

5.5.	Гот�є	пропозиції	до	прое�т�	бюджет�	міста	Києва	та	прое�тів	про�рам	соціально-е�оно-

мічно�о	розвит��	міста	Києва	і	подає	їх	на	роз�ляд	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	ор�анізов�є	та	забезпеч�є	ви�онання	завдань,	визна-

чених	Про�рамою	е�ономічно�о	та	соціально�о	розвит��	м.	Києва.

5.6.	Сприяє	створенню	єдино�о	��льт�рно�о	простор�	та	збереження	цілісності	��льт�ри	в

місті	Києві.

5.7.	Забезпеч�є	форм�вання	базової	мережі	за�ладів	��льт�ри.

5.8.	Забезпеч�є	форм�вання	та	подання	�	встановленом�	поряд��	пропозицій	Міністерств�

��льт�ри	У�раїни	щодо:

форм�вання	державної	політи�и	�	сферах	��льт�ри	та	мистецтв,	вивезення	і	повернення	��ль-

т�рних	цінностей,	державної	мовної	політи�и,	міжнаціональних	відносин,	релі�ії	та	захист�	прав

національних	меншин	У�раїни,	зо�рема	стосовно	вдос�оналення	нормативно-правово�о	ре��-

лювання	�	зазначеній	сфері;

надання	творчим	�оле�тивам	стат�с�	а�адемічно�о;

визнання	осеред�ів	народних	х�дожніх	промислів,	що	потреб�ють	особливої	охорони,	запо-

відними	територіями	народних	х�дожніх	промислів;

відзначення	працівни�ів	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	�	сферах	��льт�ри	та	мистецтв,

вивезення	і	повернення	��льт�рних	цінностей,	державної	мовної	політи�и,	міжнаціональних	від-

носин,	релі�ії	та	захист�	прав	національних	меншин	У�раїни	державними	на�ородами	і	відом-

чими	відзна�ами,	застос�вання	інших	форм	заохочення;

занесення	м�зейних	предметів	М�зейно�о	фонд�	У�раїни	до	Державно�о	реєстр�	національ-

но�о	��льт�рно�о	надбання;

занесення	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	до	Державно�о	реєстр�	нер�хомих	пам’ято�	У�раїни

та	про	внесення	змін	до	ньо�о;

занесення	відповідної	території	до	Спис��	історичних	населених	місць	У�раїни.

5.9.	Подає	Міністерств�	��льт�ри	У�раїни	інформацію	про	м�зеї,	створені	�	с�ладі	підпри-

ємств,	�станов	та	ор�анізацій,	навчальних	за�ладів	державної	і	�ом�нальної	форм	власності,	в

я�их	збері�аються	м�зейні	�оле�ції	та	м�зейні	предмети,	що	є	державною	власністю	і	належать

до	державної	частини	М�зейно�о	фонд�	У�раїни.

5.10.	Забезпеч�є	ф�н�ціон�вання	��раїнсь�ої	мови	в	�сіх	сферах	с�спільно�о	життя.

5.11.	Створює	�мови	для	розвит��	професійно�о	м�зично�о,	театрально�о,	хорео�рафічно�о,

цир�ово�о,	образотворчо�о,	де�оративно-�жит�ово�о	мистецтва	і	самодіяльної	творчості,	�іно-

мистецтва,	фотомистецтва,	народної	х�дожньої	творчості,	��льт�рно�о	дозвілля	населення.

5.12.	Сприяє	форм�ванню	реперт�ар�	театрів,	�інотеатрів,	�іно-	і	відео�станово�,	�онцерт-

них	ор�анізацій	і	мистець�их	�оле�тивів,	�омпле�т�ванню	та	оновленню	фондів	м�зеїв,	�артин-

них	�алерей,	бібліоте�,	ор�анізації	виставо�,	придбанню	і	розповсюдженню	�ращих	зраз�ів	на-

ціонально�о	�іномистецтва,	ор�анізації	та	�дос�оналенню	змістовно�о	відпочин��	людей	�	пар-

�ах	��льт�ри	і	відпочин��	міста.

5.13.	Створює	�мови	для	розвит��	соціальної	інфрастр��т�ри	�	сфері	��льт�ри	та	мистецтв,

зміцнення	її	матеріально-технічної	бази.

5.14.	Ор�анізов�є,	розробляє	та	по�одж�є	страте�ічні	напрям�и	та	цільові	�омпле�сні	про�ра-

ми	розвит��	��льт�ри,	мистецтва,	охорони	��льт�рної	спадщини	�	місті	Києві.

5.15.	Здійснює	�оординацію	роботи	�правлінь	(відділів)	��льт�ри	районних	в	місті	Києві	дер-

жавних	адміністрацій.

5.16.	Координ�є	та	здійснює	методичне,	ор�анізаційне,	�онс�льтативне,	на��ово-методичне

�ерівництво	діяльністю	за�ладів,	підприємств	та	ор�анізацій	�	сфері	��льт�ри	та	охорони	��ль-

т�рної	спадщини,	що	належать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та

підпоряд�овані	Департамент�.

5.17.	Перевіряє	фінансово-�осподарсь��	діяльність	за�ладів	та	ор�анізацій	��льт�ри,	що	на-

лежать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	ви�ористання	виділених

їм	бюджетних	аси�н�вань.

5.18.	Сприяє	ефе�тивном�	ви�ористанню	та	збереженню	майна,	за�ріплено�о	на	праві	опе-

ративно�о	�правління	(або	�осподарсь�о�о	відання)	за	підпоряд�ованими	підприємствами,	ор-

�анізаціями	та	за�ладами.

5.19.	В	�становленом�	поряд��	вносить	пропозиції	до	Про�рами	приватизації	щодо	майна	за-

�ладів,	ор�анізацій	та	підприємств	��льт�ри,	що	належать	до	�ом�нальної	власності	територі-

альної	�ромади	міста	Києва,	по�одж�є	питання	зміни	форми	власності	та	підпоряд�ованості	за-

�ладів,	ор�анізацій	та	підприємств	��льт�ри	міста.

5.20.	Вносить	пропозиції	щодо	створення,	лі�відації,	реор�анізації	підпоряд�ованих	за�ладів,

ор�анізацій	та	підприємств	та	зміни	їх	напрям�ів	діяльності.

5.21.	Ініціює	вирішення	питань,	пов’язаних	із	ре�онстр��цією,	ремонтом	і	реставрацією	за�ла-

дів,	ор�анізацій	та	підприємств	��льт�ри,	що	належать	до	�ом�нальної	власності	територіаль-

ної	�ромади	міста	Києва,	забезпеч�є	ефе�тивність	ви�ористання	ними	�апітальних	в�ладень.

5.22.	Ор�анізов�є	та	здійснює	��льт�рне	співробітництво	із	зар�біжними	�раїнами,	містами-

побратимами	Києва,	міжнародними	ор�анізаціями;	здійснює	�оординацію	зовнішніх	зв’яз�ів	за-

�ладів	��льт�ри	міста.

5.23.	Забезпеч�є	фінанс�вання	та	сприяє	зміцненню	матеріально-технічної	бази	Державно-

�о	архів�	міста	Києва.
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5.24.	Координ�є	діяльність	м�зейних,	бібліотечних	за�ладів	та	�алерей,	що	належать	до	�о-

м�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,	з	метою	збереження	і	поп�ляризації

надбань	��раїнсь�ої	національної	та	світової	��льт�ри.

5.25.	Сприяє	�дос�оналенню	та	розвит��	м�зейної,	вистав�ової	та	бібліотечної	діяльності,

зміцненню	матеріально-технічної	бази	м�зейних,	бібліотечних	за�ладів	та	�алерей,	підпоряд�о-

ваних	Департамент�.

5.26.	Сприяє	роботі	творчих	спіло�,	національно-��льт�рних	товариств,	інших	�ромадсь�их

ор�анізацій,	що	ф�н�ціон�ють	�	сфері	��льт�ри	і	мистецтв.

5.27.	Координ�є	розроб��	про�рам	та	планів	розвит��	і	вдос�оналення	діяльності	пар�ів	��ль-

т�ри	і	відпочин��	міста.

5.28.	Бере	�часть	�	під�отовці	пропозицій	щодо	створення	та	спор�дження	пам’ятни�ів	та

пам’ятних	зна�ів.

5.29.	Сприяє	діяльності	з	повернення	��льт�рних	цінностей,	я�і	б�ли	неза�онно	або	вс�переч

національним	інтересам	У�раїни	вивезені	до	інших	�раїн.

5.30.	Здійснює	�онтроль	за	збереженням	і	переміщенням	��льт�рних	цінностей,	в�лючених

до	Державно�о	реєстр�	національно�о	��льт�рно�о	надбання,	М�зейно�о	фонд�.

5.31.	Проводить	державн�	е�спертиз�	��льт�рних	цінностей,	заявлених	до	вивезення,	тим-

часово�о	вивезення	та	поверн�тих	в	У�раїн�	після	тимчасово�о	вивезення,	а	та�ож	вил�чених

митними	та	правоохоронними	ор�анами,	�онфіс�ованих	за	рішенням	с�д�	та	обернених	відпо-

відно	до	за�онодавства	в	дохід	держави.

5.32.	Ор�анізов�є	робот�	з	естетично�о	виховання	та	професійної	освіти	дітей	та	молоді	�

навчальних	за�ладах	��льт�ри	і	мистецтв.

5.33.	Координ�є	діяльність	мистець�их	навчальних	за�ладів,	що	належать	до	�ом�нальної

власності	територіальної	�ромади	міста	Києва.

5.34.	Координ�є	�астрольн�	діяльність.

5.35.	Забезпеч�є	в	�становленом�	поряд��	під�отов��	і	проведення	в	місті	Києві	державних

свят	і	��льт�рно-мистець�их	заходів.

5.36.	Сприяє	зміцненню	та	розвит��	матеріально-технічної	бази	�іномережі	і	мережі	підпри-

ємств	відеопро�ат�.

5.37.	Здійснює	реєстрацію	розповсюдж�вачів	та	демонстраторів	фільмів	�	місті	Києві.

5.38.	Проводить	заходи	щодо	під�отов�и,	перепід�отов�и	та	підвищення	�валіфі�ації	праців-

ни�ів	за�ладів,	ор�анізацій	і	підприємств	��льт�ри	та	мистецтв,	охорони	��льт�рної	спадщини.

5.39.	Відповідно	до	за�онодавства	забезпеч�є	збирання	та	оброблення	статистичних	даних

�	сфері	��льт�ри,	охорони	��льт�рної	спадщини,	міжнаціональних	відносин,	релі�ії	та	захист�	прав

національних	меншин.

5.40.	Подає	пропозиції	щодо	на�ородження	працівни�ів,	я�і	особливо	відзначились,	держав-

ними	на�ородами;	застосов�є	з�ідно	із	за�онодавством	У�раїни	інші	форми	морально�о	і	ма-

теріально�о	заохочення	працівни�ів	за	висо�і	дося�нення	�	творчій,	педа�о�ічній,	��льт�рно-ос-

вітній	та	виробничій	діяльності.

5.41.	Забезпеч�є	дотримання	правил	охорони	праці,	техні�и	безпе�и	�	підпоряд�ованих	за-

�ладах,	ор�анізаціях	та	підприємствах	��льт�ри.

5.42.	В	межах	своєї	�омпетенції	здійснює	�онтроль	за	роботою	за�ладів,	ор�анізацій	та	під-

приємств	��льт�ри,	що	належать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва,

а	та�ож	�оордин�є	робот�	за�ладів,	ор�анізацій	та	підприємств	��льт�ри	міста	Києва	незалеж-

но	від	форм	власності.

5.43.	По�одж�є	прое�ти	стат�тів	та	положень	за�ладів,	ор�анізацій	і	підприємств	��льт�ри,

підпоряд�ованих	Департамент�.

5.44.	Аналіз�є	тенденції	етнонаціонально�о	і	етно��льт�рно�о	розвит��	на	території	міста	Ки-

єва.

5.45.	Сприяє	�армонізації	міжнаціональних	відносин,	збереженню	і	розвит��	етнічної	самоб�т-

ності	національних	меншин	на	території	міста	і	��раїнців,	я�і	проживають	за	межами	У�раїни.

5.46.	Вживає	в	межах	своєї	�омпетенції	заходів	щодо	запобі�ання	проявам	розпалювання

міжетнічної,	расової	та	релі�ійної	ворожнечі.

5.47.	Сприяє	діяльності	�ромадсь�их	ор�анізацій,	національно-��льт�рних	об’єднань	націо-

нальних	меншин	У�раїни	та	��раїнців,	я�і	проживають	за	межами	У�раїни,	спрямованої	на	за-

доволення	їхніх	освітніх	та	національно-��льт�рних	потреб.

5.48.	Сприяє	розвит��	національно-��льт�рних	традицій	та	національно-етнічних	особливос-

тей	��раїнсь�о�о	народ�,	задоволенню	потреб	національних	меншин	У�раїни	в	літерат�рі,	мис-

тецтві,	освіті,	засобах	масової	інформації.

5.49.	Гот�є	і	подає	ви�онавчом�	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної

адміністрації)	інформацію	про	розвито�	міжнаціональних	відносин	на	території	міста	Києва	та

пропозиції	щодо	форм�вання	державної	політи�и	з	цих	питань.

5.50.	Вивчає	тенденції,	аналіз�є	сит�ацію	�	релі�ійном�	житті,	бере	�часть	�	розробленні	по-

точних	та	дов�отермінових	про�нозів	щодо	міжнаціональних,	державно-цер�овних	відносин	і

релі�ійних	процесів	в	У�раїні	та	�	місті	Києві.

5.51.	Веде	облі�	релі�ійних	ор�анізацій,	я�і	діють	на	території	міста	Києва.

5.52.	Здійснює	попередній	роз�ляд	поданих	на	реєстрацію	в	�становленом�	за�онодавством

поряд��	стат�тів	(положень)	релі�ійних	�ромад	та	змін	до	них,	перевіряє	їх	на	відповідність	за-

�онодавств�.

5.53.	Сприяє	релі�ійним	ор�анізаціям	�	здійсненні	ними	міжнародних	�онта�тів,	�	вирішенні

з�ідно	із	за�онодавством	питань,	пов’язаних	із	переб�ванням	в	У�раїні	іноземних	священно-

сл�жителів,	проповідни�ів,	інших	представни�ів	зар�біжних	релі�ійних	ор�анізацій.

5.54.	Здійснює	в	межах	повноважень	заходи	щодо	ви�онання	Європейсь�ої	хартії	ре�іональ-

них	мов	або	мов	меншин,	�оордин�є	діяльність,	пов’язан�	із	ви�онанням	вимо�	цієї	Хартії.

5.55.	Контролює	в	межах	своєї	�омпетенції	дотримання	за�онодавства	щодо	прав	національ-

них	меншин,	свободи	світо�ляд�	і	віросповідання	та	про	релі�ійні	ор�анізації,	�за�альнює	пра�-

ти��	йо�о	застос�вання.

5.56.	Сприяє	проведенню	бла�одійних	а�цій,	бере	�часть	�	ви�онанні	про�рам,	спрямованих

на	розвито�	етнічної	самоб�тності	національних	меншин	У�раїни	та	��раїнців,	я�і	проживають

за	межами	У�раїни.

5.58.	Гот�є	(бере	�часть	�	розробці)	�	межах	своїх	повноважень	прое�ти	рішень	Київсь�ої

місь�ої	ради,	розпоряджень	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови,	розпоряджень	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

ївсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	та	інших	нормативних	до��мен-

тів	з	питань,	що	відносяться	до	�омпетенції	Департамент�.

5.59.	Забезпеч�є	дост�п	юридичним	і	фізичним	особам	до	інформації,	що	міститься	�	витя�ах

з	Державно�о	реєстр�	нер�хомих	пам’ято�	У�раїни,	а	та�ож	надання	інформації	щодо	про�рам

та	прое�тів	б�дь-я�их	змін	�	зонах	охорони	пам’ято�	та	в	історичних	ареалах	населених	місць.

5.60.	Визначає	межі	територій	пам’ято�	місцево�о	значення	та	затвердж�є	їх	зони	охорони.

5.61.	Встановлює	режим	ви�ористання	пам’ято�	місцево�о	значення,	їхніх	територій,	зон	охо-

рони.

5.62.	Забезпеч�є	захист	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	від	за�рози	знищення,	р�йн�вання	або

пош�одження.

5.63.	Забезпеч�є	ви�отовлення,	с�ладання	і	передач�	Міністерств�	��льт�ри	У�раїни	на��ової

до��ментації	з	описами	та	фі�сацією	об’є�тів	��льт�рної	спадщини,	а	в	разі	отримання	дозво-

л�	на	їх	переміщення	(перенесення) —	демонтаж	із	них	елементів,	я�і	становлять	��льт�рн�	цін-

ність,	з	метою	збереження.

5.64.	По�одж�є	відповідні	про�рами	та	прое�ти	містоб�дівних,	архіте�т�рних	і	ландшафтних

перетворень,	б�дівельних,	меліоративних,	шляхових,	земляних	робіт,	реалізація	я�их	може	по-

значитися	на	стані	пам’ято�	місцево�о	значення,	їх	територій	і	зон	охорони.

5.65.	По�одж�є	прое�ти	земле�строю	щодо	відведення	земельних	діляно�	відповідно	до	ви-

мо�	Земельно�о	�оде�с�	У�раїни.

5.66.	Призначає	відповідні	охоронні	заходи	щодо	пам’ято�	місцево�о	або	національно�о	зна-

чення	та	їх	територій	�	разі	вини�нення	за�рози	їх	р�йн�вання	або	пош�одження	внаслідо�	дії

природних	фа�торів	або	проведення	б�дь-я�их	робіт.

5.67.	Надає	дозволи	на	проведення	робіт	на	пам’ят�ах	місцево�о	значення	(�рім	пам’ято�	ар-

хеоло�ії),	їхніх	територіях	та	в	зонах	охорони,	на	щойно	виявлених	об’є�тах	��льт�рної	спадщи-

ни,	реєстр�є	дозволи	на	проведення	археоло�ічних	розвідо�,	роз�опо�.

5.68.	Видає	розпорядження	та	приписи	щодо	охорони	пам’ято�	місцево�о	значення,	припи-

нення	робіт	на	пам’ят�ах,	їхніх	територіях	та	в	зонах	охорони,	я�що	ці	роботи	проводяться	за

відс�тності	затверджених	або	по�оджених	з	відповідним	ор�аном	охорони	��льт�рної	спадщи-

ни	про�рам	та	прое�тів,	передбачених	За�оном	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної	спадщини»

дозволів,	або	з	відхиленням	від	них.

5.69.	Надає	відповідні	дозволи	на	відновлення	земляних	робіт.

5.70.	По�одж�є	відч�ження	або	передач�	пам’ято�	місцево�о	значення	їхніми	власни�ами	чи

�повноваженими	ними	ор�анами	іншим	особам	�	володіння,	�орист�вання	або	�правління.

5.71.	Інформ�є	центральний	ор�ан	ви�онавчої	влади,	що	реаліз�є	державн�	політи��	�	сфері

охорони	��льт�рної	спадщини	про	пош�одження,	р�йн�вання,	за�роз�	або	можлив�	за�роз�	по-

ш�одження,	р�йн�вання	пам’ято�,	що	знаходяться	на	їх	території.

5.72.	Застосов�є	фінансові	сан�ції	за	пор�шення	За�он�	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної

спадщини».

5.73.	Забезпеч�є	в	�становленом�	за�онодавством	поряд��	ви�отовлення,	встановлення	та

�тримання	охоронних	дощо�,	охоронних	зна�ів,	інших	інформаційних	написів,	позначо�	на

пам’ят�ах	або	в	межах	їхніх	територій.

5.74.	По�одж�є	на��ово-прое�тн�	до��ментацію	на	�онсервацію,	реставрацію,	реабілітацію,

м�зеєфі�ацію,	ремонт	та	пристос�вання	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	місцево�о	значення;	рес-

тавраційні	завдання,	пам’ято�	місцево�о	значення;	змін�	призначення,	написи	і	познач�и	на

пам’ят�ах	місцево�о	значення	та	в	їх	охоронних	зонах.

5.75.	По�одж�є	розміщення	ре�лами	на	пам’ят�ах	місцево�о	значення	в	межах	зон	їх	охоро-

ни.

5.76.	Подає	матеріали	до	відповідних	ор�анів	про	ви��п	�	�орист�вачів	(власни�ів)	пам’ято�

або	земельних	діляно�	в	історичних	ареалах,	на	охоронюваних	археоло�ічних	територіях,	�	зо-

нах	ре��лювання	заб�дови,	зонах	охоронювано�о	природно�о	ландшафт�,	архіте�т�рних	охо-

ронних	зонах,	на	територіях	істори�о-��льт�рних	заповідни�ів	�	випад�ах	їхньо�о	пош�оджен-

ня,	недотримання	режим�	ви�ористання,	ви�ористання	не	за	призначенням	або	нецільово�о

ви�ористання.

5.77.	Бере	�часть	�	міжнародном�	співробітництві	в	�ал�зі	охорони	��льт�рної	спадщини,	по-

п�ляризації	досвід�	охорони	��льт�рної	спадщини,	співпраці	з	Міжнародною	радою	з	охорони

пам’ято�	та	історичних	місць	(ICOMOS).

5.78.	Ор�анізов�є	під�отов��	р��описів	(статей,	фотоілюстративно�о	матеріал�,	схем-планів,

�арт)	до	том�	«Київ»	Звод�	пам’ято�	історії	та	��льт�ри	У�раїни.

5.79.	У�ладає	охоронні	до�овори	на	пам’ят�и.

5.80.	Ви�он�є	ф�н�ції	замовни�а,	��ладає	�онтра�ти	на	виявлення,	дослідження,	�онсервацію,

реставрацію,	реабілітацію,	м�зеєфі�ацію,	ремонт,	пристос�вання	об’є�тів	��льт�рної	спадщи-

ни	та	інші	заходи	щодо	охорони	��льт�рної	спадщини.

5.81.	Під	час	здійснення	�онтролю	за	за�онністю	проведення	реставраційних,	�онсервацій-

них,	реабілітаційних	та	б�дівельних	робіт	на	пам’ят�ах	та	територіях,	пов’язаних	з	охороною

��льт�рної	спадщини,	вима�ає	та	отрим�є	від	відповідальних	осіб	наявн�	дозвільн�	та	на��ово-

прое�тн�	до��ментацію,	перевіряє	відповідність	її	За�он�	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної	спад-

щини»	та	іншим	нормам	і	правилам.

5.82.	У	разі	вини�нення	за�рози	для	об’є�тів	��льт�рної	спадщини	внаслідо�	проведення	б�-

дівельних,	земляних,	дорожніх	та	інших	робіт	забороняє	та�і	роботи	та	видає	дозволи	на	їх	про-

довження	після	ви�онання	потрібних	досліджень	та	рят�вальних	заходів,	спрямованих	на	збе-

реження	об’є�тів	��льт�рної	спадщини.

5.83.	У	випад��	недбало�о	ставлення	до	пам’ят�и	робить	її	власни�ові	попередження,	вживає

інших	заходів	відповідно	до	статті	21	За�он�	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної	спадщини».

5.84.	Зал�чає	до	роботи	досвідчених	фахівців	�	сфері	охорони	��льт�рної	спадщини,	а	та�ож

�ромадян	(на	правах	�ромадсь�их	інспе�торів)	для	спостереження	за	станом	збері�ання	та	ви-

�ористання	пам’ято�,	їх	територій	і	охоронних	зон,	охоронюваних	археоло�ічних	територій,	іс-

торичних	ареалів	м.	Києва.

5.85.	Забезпеч�є,	за	можливістю,	вільний	дост�п	до	пам’ято�	місцево�о	значення	з	метою	їх-

ньо�о	е�с��рсійно�о	відвід�вання,	я�що	вони	вважаються	придатними	до	цьо�о.

5.86.	Розробляє	про�рами	та	прое�ти	захист�	��льт�рної	спадщини,	забезпеч�є	внесення

пропозицій	щодо	її	охорони	до	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої

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

5.87.	Здійснює	�онтроль	за	ви�онанням	За�он�	У�раїни	«Про	охорон�	��льт�рної	спадщини»,

інших	нормативно-правових	а�тів	�	сфері	охорони	��льт�рної	спадщини.

5.88.	Бере	�часть	�	межах	повноважень	�	розробленні	прое�тів	державних,	між�ал�зевих,	�а-

л�зевих,	ре�іональних	і	міжре�іональних	про�рам.

5.89.	Забезпеч�є	�омпле�сне	вирішення	питань	роботи	з	�ерівни�ами	�ом�нальних	підпри-

ємств,	що	належать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	Києва	та	підпоряд-

�овані	Департамент�,	вносить	пропозиції	щодо	призначення	і	звільнення	їх	�ерівни�ів.	Відпові-

дає	за	під�отов��,	своєчасне	по�одження	та	��ладання	�онтра�тів	з	�ерівни�ами	підпоряд�ова-

них	за�ладів,	підприємств	та	ор�анізацій.	Здійснює	аналіз	ви�онання	�мов	та	по�азни�ів	��ла-

дених	�онтра�тів	з	�ерівни�ами	цих	за�ладів,	підприємств	та	ор�анізацій,	забезпеч�є	своєчас-

не	продовження	та	розірвання	�онтра�тів.

5.90.	Забезпеч�є	здійснення	заходів	щодо	запобі�ання	і	протидії	�ор�пції.

5.91.	Надає	пра�тичн�	та	методичн�	допомо��	районним	в	місті	Києві	державним	адміністра-

ціям,	підприємствам,	за�ладам,	ор�анізаціям	�ом�нальної	форми	власності	з	питань,	що	нале-

жать	до	�омпетенції	Департамент�.

5.92.	Опрацьов�є	запити	і	звернення	народних	деп�татів	У�раїни	та	деп�татів	Київсь�ої	місь-

�ої	ради.

5.93.	Забезпеч�є	дост�п	до	п�блічної	інформації,	розпорядни�ом	я�ої	він	є.

5.94.	Гот�є	(бере	�часть	�	під�отовці)	�	межах	повноважень	прое�ти	��од,	до�оворів,	мемо-

ранд�мів,	прото�олів	з	питань,	що	належать	до	�омпетенції	Департамент�.
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5.95.	Бере	�часть	�	вирішенні	відповідно	до	за�онодавства	�оле�тивних	тр�дових	спорів	(�он-

флі�тів).

5.96.	Забезпеч�є	захист	персональних	даних	�	Департаменті.

5.97.	Постійно	інформ�є	населення	про	стан	здійснення	визначених	за�оном	повноважень.

5.98.	Роз�лядає	звернення	�ромадян,	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	з	питань,	що	на-

лежать	до	�омпетенції	Департамент�.

5.99.	Веде	б�х�алтерсь�ий	і	статистичний	облі�,	с�ладає	і	�	визначені	терміни	подає	в	�ста-

новленом�	поряд��	відповідним	ор�анам	звітність	з	�сіх	видів	діяльності	за	затвердженою	фор-

мою,	несе	відповідальність	за	їх	достовірність.

5.100.	Забезпеч�є	ви�онання	завдань	з	мобілізаційної	під�отов�и	та	мобілізації	і	�онтроль	за

здійсненням	цих	заходів	в	частині	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції.

5.101.	Працює	з	відомостями,	що	становлять	державн�	таємницю,	в	частині	питань,	що	на-

лежать	до	йо�о	�омпетенції.

5.102.	Уза�альнює	пра�ти��	застос�вання	за�онодавства	з	питань,	що	належать	до	�омпе-

тенції	Департамент�,	розробляє	і	подає	на	роз�ляд	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові	пропозиції	що-

до	вдос�оналення	за�онодавства	з	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції.

5.103.	Здійснює	інші,	передбачені	за�онодавством	повноваження.

6.	Департамент	для	здійснення	повноважень	та	ви�онання	завдань,	що	визначені,	має	пра-

во:

6.1.	С�ли�ати	і	проводити	в	�становленом�	поряд��	наради,	семінари	з	питань,	що	належать

до	йо�о	�омпетенції.

6.2.	Зал�чати	до	ви�онання	о�ремих	робіт,	�часті	�	вивченні	о�ремих	питань	спеціалістів,	фа-

хівців	інших	стр��т�рних	підрозділів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації),	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	(за	по�одженням	з	їх	�ерівни-

�ами),	представни�ів	�ромадсь�их	об’єднань	(за	з�одою).

6.3.	Одерж�вати	в	�становленом�	за�онодавством	поряд��	від	інших	стр��т�рних	підрозділів

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

цево�о	самовряд�вання,	підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	незалежно	від	форми	власності

та	їх	посадових	осіб	інформацію,	до��менти	і	матеріали,	необхідні	для	ви�онання	по�ладених

на	ньо�о	завдань;

6.4.	За	дор�ченням	представляти	інтереси	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київ-

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації),	Київсь�ої	місь�ої	ради	та	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови	в

с�дових	ор�анах.

6.5.	Корист�ватись	в	�становленом�	поряд��	інформаційними	базами	ор�анів	ви�онавчої	вла-

ди,	системами	зв’яз��	і	�ом�ні�ацій,	мережами	спеціально�о	зв’яз��	та	іншими	технічними	за-

собами.

6.6.	Вист�пати	позивачем	та	відповідачем	�	с�ді	з	питань	пор�шення	за�онодавства	про	охо-

рон�	��льт�рної	спадщини,	подавати	матеріали	до	про��рат�ри	та	інших	правоохоронних	ор-

�анів.

6.7.	Отрим�вати	повідомлення	від	власни�а	або	�повноважено�о	ним	ор�ан�	про	продаж

пам’ят�и	із	зазначенням	�мов	продаж�	та	на	привілеєв�	��півлю	об’є�тів	місцево�о	значення.

6.8.	Надавати	пропозиції	до	відповідних	ор�анів	щодо	створення	істори�о-��льт�рних	запо-

відни�ів,	м�зеїв-заповідни�ів,	інших	ор�анізацій	�	сфері	охорони	��льт�рної	спадщини,	ініціюва-

ти	створення	постійних	чи	тимчасових	стр��т�р	на	бюджетній,	�оспрозрах�н�овій	чи	іншій	фі-

нансовій	основі	для	проведення	відповідних	робіт	на	об’є�тах	охорони	��льт�рної	спадщини	та

забезпеч�вати	проведення	інших	заходів	з	охорони	��льт�рної	спадщини	в	�становленом�	по-

ряд��.

6.9.	Ініціювати	створення	�	встановленом�	поряд��	�омісій,	творчих	�оле�тивів,	е�спертних

�р�п	та	інших	ор�анізаційних	одиниць	для	проведення	заходів	щодо	охорони	та	поп�ляризації

��льт�рної	спадщини.

6.10.	Провадити	інш�	діяльність,	передбачен�	за�онодавством,	та	повноваження,	деле�ова-

ні	центральним	ор�аном	ви�онавчої	влади	�	сфері	��льт�ри	та	охорони	��льт�рної	спадщини,

що	випливає	з	повноважень	Департамент�.

7.	Департамент	�	процесі	ви�онання	по�ладених	завдань	взаємодіє	з	іншими	стр��т�рними

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

ції),	ор�анами	місцево�о	самовряд�вання,	відповідними	профільними	�омісіями	Київсь�ої	місь-

�ої	ради,	підприємствами,	�становами,	ор�анізаціями,	об’єднаннями	�ромадян	та	�ромадяна-

ми.

8.	Департамент	очолює	дире�тор,	я�о�о	призначає	на	посад�	і	звільняє	з	посади	Київ-

сь�ий	місь�ий	�олова	за	поданням	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції	з�ідно	із	розподілом	обов’яз�ів	та	попереднім	по�одженням	з	Міністерством	��льт�ри

У�раїни.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	дире�тора	Департамент�:	вища	освіта	відповідно�о	професійно�о

спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або	спеціаліста;	стаж	роботи	за	фа-

хом	�	державній	сл�жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд�вання)	на	�ерівних	посадах	не	менше	

3	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сферах	е�ономі�и	не	менше	

5	ро�ів.

Дире�тор	Департамент�	може	мати	першо�о	заст�пни�а	та	заст�пни�ів,	я�их	призначає	на

посад�	і	звільняє	з	посади	Київсь�ий	місь�ий	�олова	за	поданням	дире�тора	Департамент�	та

за	по�одженням	із	заст�пни�ом	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	із	роз-

поділом	обов’яз�ів	та	Міністерством	��льт�ри	У�раїни.

Кваліфі�аційні	вимо�и	до	першо�о	заст�пни�а	та	заст�пни�ів	дире�тора	Департамент�:	вища

освіта	відповідно�о	професійно�о	спрям�вання	за	освітньо-�валіфі�аційним	рівнем	ма�істра	або

спеціаліста;	стаж	роботи	за	фахом	�	державній	сл�жбі	(ор�анах	місцево�о	самовряд�вання)	на

�ерівних	посадах	не	менше	3	ро�ів	або	стаж	роботи	за	фахом	на	�ерівних	посадах	в	інших	сфе-

рах	е�ономі�и	не	менше	4	ро�ів.

9.	Дире�тор	Департамент�:

9.1.	Здійснює	�ерівництво	діяльністю	Департамент�,	несе	персональн�	відповідальність	пе-

ред	Київсь�им	місь�им	�оловою	за	ви�онання	по�ладених	на	Департамент	завдань.

9.2.	Затвердж�є	посадові	інстр��ції	працівни�ів	Департамент�	та	розподіляє	обов’яз�и	між	ни-

ми.

9.3.	Подає	на	затвердження	Київсь�ом�	місь�ом�	�олові	штатний	розпис	працівни�ів	Депар-

тамент�	в	межах	�раничної	чисельності	і	фонд�	оплати	праці	йо�о	працівни�ів.

9.4.	План�є	робот�	Департамент�,	вносить	пропозиції	щодо	форм�вання	планів	роботи	ви-

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

9.5.	Розпоряджається	�оштами	в	межах	затверджено�о	в	�становленом�	поряд��	�оштори-

с�	Департамент�,	несе	персональн�	відповідальність	за	їх	цільове	ви�ористання.

9.6.	Вживає	заходів	до	�дос�оналення	ор�анізації	та	підвищення	ефе�тивності	роботи	Депар-

тамент�.

9.7.	Звіт�є	перед	Київсь�им	місь�им	�оловою	про	ви�онання	по�ладених	на	Департамент	зав-

дань	та	затверджених	планів	роботи.

9.8.	Видає	�	межах	своєї	�омпетенції	на�ази,	ор�анізов�є	і	�онтролює	їх	ви�онання.

На�ази	дире�тора	Департамент�	нормативно-правово�о	хара�тер�,	я�і	зачіпають	права,	сво-

боди	та	за�онні	інтереси	�ромадян	або	мають	міжвідомчий	хара�тер,	підля�ають	державній	ре-

єстрації	в	�становленом�	поряд��.

На�ази,	я�і	є	ре��ляторними	а�тами,	розробляються,	роз�лядаються,	приймаються	та	опри-

люднюються	�	поряд��,	встановленом�	за�онодавством	У�раїни.

9.9.	Призначає	на	посади	та	звільняє	з	посад	працівни�ів	Департамент�.

9.10.	Призначає	на	посади	та	звільняє	з	посад	�ерівни�ів	за�ладів	та	�станов	��льт�ри,	що	на-

лежать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	та	підпоряд�овані	Департамен-

т�,	за	по�одженням	із	заст�пни�ом	�олови	Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	із

розподілом	обов’яз�ів.

9.11.	Призначає	на	посади	та	звільняє	з	посад	�ерівни�ів	за�ладів	та	�станов	��льт�ри,	що	на-

лежать	до	�ом�нальної	власності	територіальної	�ромади	міста	та	передані	до	сфери	�правлін-

ня	районних	в	місті	Києві	державних	адміністрацій	за	поданням	�олови	районної	в	місті	Києві

державної	адміністрації.

9.14.	Проводить	особистий	прийом	�ромадян	з	питань,	що	належать	до	повноважень	Депар-

тамент�.

9.15.	Забезпеч�є	дотримання	працівни�ами	Департамент�	правил	вн�трішньо�о	тр�дово�о

розпоряд��	та	ви�онавсь�ої	дисципліни.

9.16.	Без	дор�чення	діє	від	імені	Департамент�,	представляє	в	�становленом�	поряд��	Де-

партамент	�	відносинах	з	державними	ор�анами,	ор�анами	місцево�о	самовряд�вання,	підпри-

ємствами,	�становами	і	ор�анізаціями	в	У�раїні	та	за	її	межами,	��ладає	від	імені	Департамен-

т�	��оди	(до�овори),	видає	довіреності.

9.17.	Здійснює	інші	повноваження,	що	випливають	із	цьо�о	Положення.

10.	У	Департаменті	для	по�оджено�о	вирішення	питань,	що	належать	до	йо�о	�омпетенції,

може	�творюватися	�оле�ія	�	с�ладі	дире�тора	Департамент�	(�олова	�оле�ії),	йо�о	заст�пни-

�ів	(за	посадою),	інших	відповідальних	працівни�ів	Департамент�.

До	с�лад�	�оле�ії	мож�ть	входити	деп�тати	Київсь�ої	місь�ої	ради	(за	з�одою),	�ерівни�и	ін-

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

жавної	адміністрації),	інших	�станов	та	�ромадсь�их	ор�анізацій	(за	з�одою).

С�лад	�оле�ії	затвердж�ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	за	поданням	дире�тора	Департамент�.

Рішення	�оле�ії	провадяться	в	життя	на�азами	дире�тора	Департамент�.

11.	Для	роз�ляд�	на��ових	ре�омендацій	і	пропозицій	в	Департаменті	мож�ть	створюватися

на��ові	та	�онс�льтативно-дорадчі	ради	і	�омісії.

С�лад	цих	рад	і	�омісій	та	положення	про	них	затвердж�ються	на�азами	дире�тора	Депар-

тамент�.

12.	Департамент	�трим�ється	за	рах�но�	�оштів	бюджет�	міста	Києва.	Гранична	чисельність

працівни�ів	Департамент�	затвердж�ється	розпорядженням	Київсь�о�о	місь�о�о	�олови.

Штатний	розпис	Департамент�	затвердж�ється	Київсь�им	місь�им	�оловою	після	попередньої

е�спертизи	�	Департаменті	фінансів	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь�ої	ради	(Київсь�ої	місь-

�ої	державної	адміністрації).

Стр��т�ра	Департамент�	затвердж�ється	розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

13.	Майно	Департамент�	є	�ом�нальною	власністю	територіальної	�ромади	міста	Києва	і	за-

�ріплене	за	ним	на	праві	оперативно�о	�правління.

14.	Департамент	є	юридичною	особою	п�блічно�о	права,	має	самостійний	баланс,	рах�н�и

в	ор�анах	Державної	�азначейсь�ої	сл�жби,	печат��	із	зображенням	Державно�о	Герба	У�раїни

та	своїм	наймен�ванням.

Місцезнаходження	Департамент�:	б�льв.	Тараса	Шевчен�а,	3,	м.	Київ,	03004.

15.	Припинення	Департамент�	здійснюється	за	рішенням	Київсь�ої	місь�ої	ради	в	поряд��,	ви-

значеном�	за�онодавством	У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про створення Єдиного диспетчерського 
центру моніторингу 

роботи транспорту та збору інформації
Розпорядження № 607 від 23 червня 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про транспорт», розпоряджен%
ня Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 № 2174%р «Про схвалення транспортної стратегії України на
період до 2020 року» з метою оптимізації роботи транспорту, поліпшення якості обслуговування і безпеки
пасажирів громадського транспорту, координації роботи дорожніх служб, контролю завантаженості доріг
міста, а межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	Визначити	�ом�нальне	підприємство	«Ки-

ївпастранс»	замовни�ом	створення	Єдино�о

диспетчерсь�о�о	центр�	моніторин��	роботи

транспорт�	та	збор�	інформації.

2.	Ком�нальном�	підприємств�	«Київпас-

транс»:

2.1.	Розробити	технічні	вимо�и	щодо	ство-

рення	Єдино�о	диспетчерсь�о�о	центр�	мо-

ніторин��	роботи	транспорт�	та	збор�	інфор-

мації.

2.2.	По�одити	технічні	вимо�и,	розробле-

ні	з�ідно	з	підп�н�том	2.1	цьо�о	п�н�т�,	з	Де-

партаментом	транспортної	 інфрастр��т�ри

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

(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації).

2.3.	Провести	в	�становленом�	поряд��	за-

��півлю	товарів,	робіт,	посл��,	необхідних	для

створення	Єдино�о	диспетчерсь�о�о	центр�

моніторин��	роботи	транспорт�	та	збор�	ін-

формації,	на	підставі	технічних	вимо�,	розроб-

лених	та	по�оджених	з�ідно	з	підп�н�тами	2.1

та	2.2	цьо�о	п�н�т�.

2.4.	Забезпечити	ф�н�ціон�вання	Єдино�о

диспетчерсь�о�о	центр�	моніторин��	роботи

транспорт�	та	збор�	інформації	на	матері-

альній	базі	Ком�нально�о	підприємства	«Ки-

ївдорсервіс»	за	адресою:	01030	м.	Київ,	

в�л.	Бо�дана	Хмельниць�о�о,	54.

3.	Визнати	та�ими,	що	втратили	чинність,

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

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

ної	адміністрації)	від	27	жовтня	2014	ро��

№ 1206	«Про	проведення	інвестиційно�о	�он-

��рс�	із	зал�чення	інвестора	до	реалізації

інвестиційно�о	прое�т�	«Створення	Єдино-

�о	диспетчерсь�о�о	центр�	�онтролю	за	ро-

ботою	автотранспорт�	та	збор�	інформації»

та	від	06	березня	2015	ро��	№ 214	«Про	вне-

сення	змін	до	розпорядження	ви�онавчо�о

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

�ої	державної	адміністрації)	від	27	жовтня

2014	ро��	№ 1206	«Про	проведення	інвести-

ційно�о	�он��рс�	із	зал�чення	інвестора	до

реалізації	інвестиційно�о	прое�т�	«Створен-

ня	Єдино�о	диспетчерсь�о�о	центр�	�онтро-

лю	за	роботою	автотранспорт�	та	збор�	ін-

формації».

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

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

ївсь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Ні�оно-

ва	І.	В.

Голова В. Кличко
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Про закріплення транспортного засобу 
за комунальним підприємством виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 

м. Києва «Плесо»
Розпорядження № 609 від 23 червня 2015 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 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», лист комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду 
м. Києва «Плесо» від 30 березня 2015 року № 777, лист комунального підприємства «Автотранспортне підпри%
ємство Шевченківського району» від 1 квітня 2015 року № 167, згоду Департаменту міського благоустрою та збе%
реження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 7 квітня 2015 року № 064%3172 та Шевченківської районної в місті Києві державної адмініс%
трації від 10 квітня 2015 року № 109/01/07%2851, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.	За�ріпити	на	праві	�осподарсь�о�о	відан-

ня	за	�ом�нальним	підприємством	ви�онавчо-

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

�ої	державної	адміністрації)	по	охороні,	�три-

манню	та	е�спл�атації	земель	водно�о	фонд�

м.	Києва	«Плесо»	транспортний	засіб	ГАЗ-

32212,	державний	номер	432-21	КА,	первіс-

ною	балансовою	вартістю	38910,42	�рн,	за-

лиш�овою	балансовою	вартістю	100,0	�рн,	1999

ро��	вип�с��.

2.	Ком�нальном�	підприємств�	«Автотранс-

портне	підприємство	Шевчен�івсь�о�о	райо-

н�»	передати	транспортний	засіб,	зазначе-

ний	�	п�н�ті	1	цьо�о	розпорядження,	а	�ом�-

нальном�	підприємств�	ви�онавчо�о	ор�ан�

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

жавної	адміністрації)	по	охороні,	�триманню

та	е�спл�атації	земель	водно�о	фонд�	м.	Ки-

єва	«Плесо»	прийняти	цей	транспортний	за-

сіб	та	�опію	а�та	приймання-передачі	нада-

ти	до	Департамент�	�ом�нальної	власності

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

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

ністрації).

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації	Рад�ць-

�о�о	М.	Б.

Голова В. Кличко

Про зміни у посадовому складі Комісії 
з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам 
та організаціям громадських організацій інвалідів на право 
користування пільгами з оподаткування, отримання позик, 

фінансової допомоги та дотацій
Розпорядження № 615 від 24 червня 2015 року

У зв’язку із змінами у структурі Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з
розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалі%
дів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Унести	до	посадово�о	с�лад�	Комісії	з	роз-

�ляд�	до��ментів	щодо	надання	дозвол�	під-

приємствам	та	ор�анізаціям	�ромадсь�их	ор-

�анізацій	інвалідів	на	право	�орист�вання	піль-

�ами	з	оподат��вання,	отримання	пози�,	фі-

нансової	допомо�и	та	дотацій,	затверджено�о

розпорядженням	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої

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

ністрації)	від	04	червня	2014	ро��	№ 719	(в	ре-

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

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

ної	адміністрації)	від	18	березня	2015	ро��

№ 227),	та�і	зміни:

Абзац	третій	ви�ласти	�	реда�ції:

«Завід�вач	се�тор�	з	питань	роз�ляд�	до��-

ментів	підприємств	та	ор�анізацій	�ромадсь�их

ор�анізацій	інвалідів	щодо	надання	дозвол�	на

право	�орист�вання	піль�ами	з	оподат��ван-

ня	�правління	з	�ендерних	питань	та	взаємо-

дії	з	�ромадсь�ими	ор�анізаціями	інвалідів,	ве-

теранів	війни	та	праці	Департамент�	соціаль-

ної	політи�и	ви�онавчо�о	ор�ан�	Київсь�ої	місь-

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

трації),	се�ретар	Комісії».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 15 липня 2004 року № 1282 «Про жилий будинок 
на вул. Стальського, 30»

Розпорядження № 573 від 15 червня 2015 року
Відповідно до статті 30 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», з метою належного утримання і якісного обслуговування зовнішніх інженерних мереж жило%
го будинку №30 на вул. Стальського у Дніпровському районі, в межах функцій органу місцевого самовряду%
вання:

Внести	до	розпорядження	Київсь�ої	місь�ої

державної	адміністрації	від	15	липня	2004	ро-

��	№ 1282	«Про	жилий	б�дино�	на	в�л.	Сталь-

сь�о�о,	30»	та�і	зміни:

1.	Підп�н�т	2.3	п�н�т�	2	ви�ласти	�	та�ій	ре-

да�ції:

«2.3.	Забезпечити	безоплатне	прийняття	до

�ом�нальної	власності	територіальної	�рома-

ди	міста	Києва	та	передач�	�	володіння	та	�о-

рист�вання	п�блічном�	а�ціонерном�	товари-

ств�	«Київенер�о»	зовнішньоб�дин�ових	інже-

нерних	мереж	жило�о	б�дин��	на	в�л.	Сталь-

сь�о�о,	30	�	Дніпровсь�ом�	районі	з�ідно	з	до-

дат�ами	3,	4	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��	��ладено	між	АЕК	«Ки-

ївенер�о»	та	ви�онавчим	ор�аном	Київсь�ої

місь�ої	ради	(Київсь�ою	місь�ою	державною

адміністрацією).»

2.	У	п�н�ті	4	слова	«Головном�	�правлінню

�ом�нальної	власності	міста	Києва	та	Голов-

ном�	�правлінню	житлово�о	забезпечення»	за-

мінити	словами	«Департамент�	�ом�нальної

власності	м.	Києва».

3.	Додато�	3	ви�ласти	�	реда�ції,	що	додає-

ться.

Голова В. Кличко
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 09 серпня 2012 року № 1412 «Про проведення конкурсу 

«Столичний стандарт якості»
Розпорядження № 610 від 23 червня 2015 року

Відповідно до статей 18, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з реорганіза%
цією структурних підрозділів та кадровими змінами у виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

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

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

державної	адміністрації)	від	09	серпня	2012

ро��	№ 1412	«Про	проведення	�он��рс�	«Сто-

личний	стандарт	я�ості»	та�і	зміни:

1.1.	П�н�т	1	ви�ласти	в	та�ій	реда�ції:

«1.	Департамент�	промисловості	та	роз-

вит��	підприємництва	ви�онавчо�о	ор�ан�	Ки-

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

жавної	адміністрації)	за	�частю	Київсь�ої	тор-

�ово-промислової	палати	та	Ради	дире�торів

підприємств,	�станов	та	ор�анізацій	м.	Києва

при	ви�онавчом�	ор�ані	Київсь�ої	місь�ої	ра-

ди	(Київсь�ій	місь�ій	державній	адміністра-

ції)	проводити	�он��рс	«Столичний	стандарт

я�ості».

1.2.	У	п�н�ті	3	слова	«Комісії	визначити»	за-

мінити	словами	«Комісії	визначати».

1.3.	У	п�н�ті	4	слова	«Управлінню	преси	та

інформації»	замінити	словами	«Департамент�

с�спільних	�ом�ні�ацій».

2.	Затвердити	зміни	до	с�лад�	�омісії	для

проведення	�он��рс�	«Столичний	стандарт	я�ос-

ті»	та	визначення	с�б’є�тів	�осподарювання,

я�им	присвоюється	диплом	та	зна�	«Столич-

ний	стандарт	я�ості»,	затверджено�о	розпоря-

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

ради	(Київсь�ої	місь�ої	державної	адміністра-

ції)	від	09	серпня	2012	ро��	№ 1412,	ви�лавши

йо�о	�	новій	реда�ції,	що	додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 110 кВ 
на вулицях Стеценка, Саратовській, Щусєва, 

Бориса Житкова, Вавілових, провулку Орловському, 
вулицях Максима Берлінського, Оранжерейній, 

Академіка Грекова, Олени Теліги, 
Мельникова, Сім’ї Хохлових 

в Шевченківському районі
Розпорядження № 604 від 22 червня 2015 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26%1 Закону Укра%
їни «Про благоустрій населених пунктів», статей 6, 23, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 18,
19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про регулювання містобудівної ді%
яльності», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про
виконання робіт на автомагістралях та шляхово%транспортних спорудах міста», враховуючи звернен%
ня СТРУКТУРНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІО%
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО» від 05 лютого 2015 року № 030/52/1%745, в межах функцій орга%
ну місцевого самоврядування:

Про проведення міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування

Розпорядження № 599 від 19 червня 2015 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації на%

селення», Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвер%
дженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068, міської комплексної програ%
ми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012% 2016
pp.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, рішення Київської
міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» та з метою забезпечення
сприятливих умов для участі територіальної громади у розвитку місті Києва, в межах функцій органу місце%
вого самоврядування:

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

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

сь�ої	місь�ої	державної	адміністрації)	ор�ані-

з�вати	та	провести	протя�ом	червня —	серп-

ня	2015	ро��	місь�ий	�он��рс	прое�тів	та	про-

�рам	розвит��	місцево�о	самовряд�вання.

2.	Затвердити	с�лад	�он��рсної	�омісії	місь-

�о�о	�он��рс�	прое�тів	та	про�рам	розвит��

місцево�о	самовряд�вання,	що	додається.

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

ня	по�ласти	на	заст�пни�а	�олови	Київсь�ої

місь�ої	державної	адміністрації	з�ідно	з	розпо-

ділом	обов’яз�ів.

Голова В. Кличко 
Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про внесення змін до Плану заходів 
щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів 
та посилення фінансово%бюджетної  дисципліни у 2015 році

Розпорядження № 597 від 19 червня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві дер%

жавні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 65 «Про економію дер%
жавних коштів та недопущення втрат бюджету», Указу Президента України від 24 березня 2015 року № 169/2015
«Про заходи з відзначення у 2015 році 70%ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70%ї річниці завер%
шення Другої світової війни», з метою уточнення назв заходів та оптимізації видатків на підтримку кому%
нальних засобів масової інформації та зміни строків виконання:

Затвердити	зміни	до	План�	заходів	щодо

наповнення	бюджет�	м.	Києва,	дотримання

жорст�о�о	режим�	е�ономії	бюджетних	�ош-

тів	та	посилення	фінансово-бюджетної	дис-

ципліни	�	2015	році,	затверджено�о	розпоря-

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

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

трації)	від	23	люто�о	2015	ро��	№ 147,	що	до-

даються.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про перейменування комунального вищого навчального 
закладу — училища хореографічного мистецтва «Київська 

муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря»
Розпорядження № 586 від 16 червня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ви(
щу освіту», з метою зміни найменування та приведення Статуту комунального вищого навчального закладу
училища хореографічного мистецтва «Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Ли(
фаря» у відповідність до законодавства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Переймен�вати�ом�нальний�вищий�на-

вчальний�залад —��чилище�хорео�рафічно�о

мистецтва�«Київсьа�м�ніципальна��раїнсьа

аадемія�танцю�імені�Сержа�Лифаря»���Коледж

хорео�рафічно�о�мистецтва�«Київсьа�м�ніци-

пальна�аадемія�танцю�імені�Сержа�Лифаря».

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��ом�наль-

но�о�вищо�о�навчально�о�залад���чилища

хорео�рафічно�о�мистецтва�«Київсьа�м�ні-

ципальна��раїнсьа�аадемія�танцю�імені�Сер-

жа�Лифаря»,�затверджено�о�розпорядженням

вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�від�14

люто�о�2008�ро��№ 172,�вилавши�йо�о���но-

вій�редації,�що�додається.

3.�Диретор��Коледж��хорео�рафічно�о�мис-

тецтва�«Київсьа�м�ніципальна�аадемія�тан-

цю�імені�Сержа�Лифаря»�здійснити�ор�аніза-

ційно-правові�заходи,�пов’язані�з�вионанням

п�нтів�1,2�цьо�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниа��олови�Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації�Старос-

тено�Г.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИСТВУ

«КИЇВЕНЕРГО»�(далі—�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)�здійс-

нити�за�власні�ошти�відповідно�до�розробленої

та�затвердженої�в��становленом��поряд��проет-

но-ошторисної�до�ментації�з�22�червня�2015

ро��до�29�вересня�2016�ро��вионання�робіт�з

реонстр�ції�абельних�мереж�напр��ою�110�В

з�частовим�розриттям�трот�арів�в�лиць�Стецен-

а,�Саратовсьої,�Щ�сєва,�Бориса�Житова,�Ва-

вілових,�пров�л��Орловсьо�о,�в�лиць�Масима

Берлінсьо�о,�Оранжерейної,�Аадеміа�Грео-

ва,�Олени�Телі�и,�Мельниова,�Сім’ї�Хохлових�та

проїзних�частин�в�лиць�Саратовсьої,�Бориса

Житова,�Вавілових,�пров�л��Орловсьо�о,�в�-

лиць�Масима�Берлінсьо�о,�Аадеміа�Греова,

Олени�Телі�и,�Оранжерейної,�Сім’ї�Хохлових�з

частовим�обмеженням�р�х��транспорт�.

Перехід�проїзних�частин�в�лиць�Саратовсьої,

Вавілових,�пров�л��Орловсьо�о,�в�лиць�Ма-

сима�Берлінсьо�о,�Аадеміа�Греова,�Олени

Телі�и,�Оранжерейної�здійснити�заритим�спо-

собом —�методом��оризонтально�о�б�ріння.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�ДАІ�ГУ

МВС�Ураїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової�ор�а-

нізації�дорожньо�о�р�х�.

2.2.�Під�час�вионання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішоходів

та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�динів

і��станов,�встановивши�відповідн��о�орож�,�а�та-

ож���разі�необхідності —�пішохідні�місти�ши-

риною�не�менше�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��поряд��ви-

онання�б�дівельних�робіт.

2.4.�Роботи�вион�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсьої�місьої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

��№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�порит-

тя�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�типом�іс-

н�ючо�о,�пориття�трот�арів�на�повн��ширин��фі-

��рними�елементами�мощення�та�передати�їх�за

атом�ом�нальном��підприємств��«Шляхово-

еспл�атаційне��правління�по�ремонт��та��триман-

ню�автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Шев-

ченівсьо�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безаварій-

не�вионання�робіт�поласти�па�ерівниа�Де-

партамент��апітально�о�б�дівництва�СТРУКТУР-

НОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИЇВ-

СЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»

Гайд�а�О.І.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподі-

лом�обов’язів.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 03 березня 2008 року № 246 «Про закриття 
руху транспортних засобів на вул. Хрещатик у суботні, недільні,

святкові та неробочі дні релігійних свят»
Розпорядження № 613 від 24 червня 2015 року

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Закону України
«Про автомобільний транспорт», статті 6 Закону України «Про дорожній рух», з метою покращення пропуск(
ної спроможності вулично(дорожньої мережі центральної частини міста Києва:

1.�Унести�зміни�до�розпорядження�вионавчо-

�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місь-

ої�державної�адміністрації)�від�03�березня�2008

ро��№ 246�«Про�зариття�р�х��транспортних�за-

собів�на�в�л.�Хрещати���с�ботні,�недільні,�свят-

ові�та�неробочі�дні�релі�ійних�свят»�вилавши

п�нт�2���таій�редації:

«2.�Просити�Головне��правління�МВС�Ураїни

в�м.�Києві�забезпечити�відведення�транспортних

засобів�з�в�л.�Хрещати�з�19.00��од.�до�22.00

�од.���с�ботні�дні,�з�10.00��од.�до�22.00��од.���не-

дільні�дні�та�з�08.00��од.�до�22.00��од.���свято-

ві�і�неробочі�дні�релі�ійних�свят�до�31��р�дня�2015

ро�.».

2.�Департамент��транспортної�інфрастр�т�-

ри�вионавчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Ки-

ївсьої�місьої�державної�адміністрації)�внести

відповідні�зміни�в�робот��маршр�тів�місьо�о�па-

сажирсьо�о�транспорт�,�врахов�ючи�п�нт�1

цьо�о�розпорядження,�та�довести�зміст�цьо�о

розпорядження�до�відома�населення.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Київдорсер-

віс»�внести�зміни�в�дислоацію�технічних�засо-

бів�ре��лювання�дорожньо�о�р�х��та�встановити

відповідні�дорожні�знаи,�врахов�ючи�п�нт�1�цьо-

�о�розпорядження.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�першо�о�заст�пиниа��оло-

ви�Київсьої�місьої�державної�адміністрації�Ні-

онова�І.�В.

Голова В. Кличко

Про скасування розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) про видачу ліцензій
Розпорядження № 616 від 24 червня 2015 року

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської ді(
яльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі(
ністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 «Про ліцензування провадження господарської діяльності з вироб(
ництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідве(
дення», враховуючи рішення Ліцензійної комісії виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь(
кої державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енер(
гії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атом(
них електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлю(
ваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) теп(
ловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (про(
токол № 6 від 29 травня 2015 року), у зв’язку з відсутністю документів, що підтверджують внесення плати за
видачу ліцензій, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Сас�вати�розпорядження�вионавчо�о�ор-

�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київсьої�місьої

державної�адміністрації):

від�23�липня�2014�ро��№ 848�«Про�видач�

ліцензії�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«МЖК�«ОБОЛОНЬ-КОМФОРТ»;

від�23�липня�2014�ро��№ 850�«Про�видач�

ліцензії�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Явір-Житлоб�д-2»;

від�23�липня�2014�ро��№ 852�«Про�видач�

ліцензії�Товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ПАРК-СТОУН�СЕРВІС»;

від�11�вересня�2014�ро��№ 1014�«Про�ви-

дач��ліцензії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Артем�сервіс»;

від�11�вересня�2014�ро��№ 1015�«Про�ви-

дач��ліцензії�Товариств��з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Житлосервіс�плюс».

Голова В. Кличко

Про перенесення робочих днів у 2016 році
Розпорядження № 1142 від 25 листопада 2015 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1155(р «Про пере(
несення робочих днів у 2016 році» з метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня — Різдва Хрис(
тового, 8 березня — Міжнародного жіночого дня та 28 червня — Дня Конституції України, а також раціональ(
ного використання робочого часу:

1.�Реоменд�вати�ерівниам�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�(за�винятом�ор�анів

Пенсійно�о�фонд�,�Ураїнсьо�о�державно�о

підприємства�поштово�о�зв’яз��«Урпошта»,�Дер-

жавної�азначейсьої�сл�жби�та�банів)�пере-

нести���поряд��і�на��мовах,��становлених�за-

онодавством,���2016�році�для�працівниів,

яим��становлено�п’ятиденний�робочий�тиж-

день�з�двома�вихідними�днями,�робочі�дні�з:

п’ятниці�8�січня —�на�с�бот��16�січня;�

понеділа�7�березня —�на�с�бот��12�березня;�

понеділа�27�червня —�на�с�бот��2�липня.

2.�Керівниам�безперервно�діючих�підпри-

ємств�та�підприємств,�пов’язаних�з�обсл��о-

в�ванням�населення,�забезпечити�стабільне

ф�нціон�вання�інфрастр�т�ри�міста�та�пов-

ноцінне�обсл��ов�вання�мешанців�та��остей

міста�Києва���святові�дні.

3.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’язів.�

Голова В. Кличко

Про надання Будівельному управлінню Державного управління
справами у постійне користування земельної ділянки 

на просп. Перемоги, 72 у Шевченківському районі
Розпорядження № 589 від 19 червня 2015 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно(
сті», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Будівельного управ(
ління Державного управління справами від 15 травня 2015 року № 16(4/81, враховуючи рішення Київської
міської ради від 18 вересня 2008 року № 276/276 «Про передачу земельної ділянки будівельному управлін(
ню Державного управління справами для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку з
вбудованими приміщеннями для перебування в них груп дітей дошкільного віку (ДДВ) та підземним паркін(
гом на просп. Перемоги, 72 у Шевченківському районі м. Києва», в межах функцій місцевого органу виконав(
чої влади:

1.�Надати�Б�дівельном���правлінню�Держав-

но�о��правління�справами,�за��мови�вионан-

ня�п�нт��2�цьо�о�розпорядження,�в�постійне�о-

рист�вання�земельн��ділян��площею�0,5871

�а�(адастровий�номер�8000000000:88:057:0026,

витя��з�Державно�о�земельно�о�адастр��про

земельн�� ділян�� від� 19.03.2015� №� НВ-

8000163882015)�для�б�дівництва,�обсл��ов�-

вання�та�еспл�атації�житлово�о�б�дин��з�вб�-

дованими�приміщеннями�для�переб�вання�в

них��р�п�дітей�дошільно�о�ві��(ДДВ)�та�під-

земним�парін�ом�на�просп.�Перемо�и,�72��

Шевченівсьом��районі�м.�Києва�із�земель

державної�власності�(ате�орія�земель —�зем-

лі�житлової�та��ромадсьої�заб�дови,�справа

Д-3370).

2.�Б�дівельном���правлінню�Державно�о

�правління�справами:

2.1.�Вион�вати�обов’язи�землеорист�ва-

ча�відповідно�до�вимо��статті�96�Земельно�о

одес��Ураїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

ладання�нових,�ремонт��та�еспл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�розміщених

��межах�земельної�діляни.

2.3.�Питання�пайової��часті�та��ладання�з

Департаментом�еономіи�та�інвестицій�вио-

навчо�о�ор�ан��Київсьої�місьої�ради�(Київ-

сьої�місьої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд��та

випадах,�встановлених�заонодавством.

2.4.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд�.

2.5.�Вионати�вимо�и,�виладені�в�листах�Го-

ловно�о��правління�містоб�д�вання,�архітет�-

ри�та�дизайн��місьо�о�середовища�від�20�бе-

резня�2008�ро��№ 09-3520,�Головно�о��прав-

ління�земельних�рес�рсів���місті�Києві�від�27

червня�2008�ро��№ 04-03-5/907.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�постійно�о�орист�вання�на�земель-

н��ділян����поряд�,�встановленом��Заоном

Ураїни�«Про�державн��реєстрацію�речових

прав�на�нер�хоме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�землеорист�вача,�що�пра-

во�орист�вання�земельною�діляною�може�б�-

ти�припинено�відповідно�до�статей�141,�143

Земельно�о�Кодес��Ураїни.

4.�Контроль�за�вионанням�цьо�о�розпоря-

дження�поласти�на�заст�пниів��олови�Київсьої

місьої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розпо-

ділом�обов’язів.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до статутів закладів охорони здоров’я
Розпорядження № 606 від 22 червня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь(
кої ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Ки(
ївської міської державної адміністрації)», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки(
ївської міської державної адміністрації) від 13 грудня 2013 року № 2254 «Про затвердження Положення про
Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації)» та з метою приведення установчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь�о-

�о�центр��с�дово-психіатричної�е�спертизи,�затвер-

джено�о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�від�19�серпня�1997�ро���№ 1264,�ви�лав-

ши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь�о-

�о�б�дин���дитини�«Беріз�а»,�затверджено�о�розпо-

рядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

від�23�березня�1998�ро���№ 586�(в�реда�ції�розпоря-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�10�січня

2011�ро���№ 2),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�до-

дається.

3.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь�ої��лі-

нічної�лі�арні�№�17,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�31�берез-

ня�1998�ро���№ 679,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,

що�додається.

4.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь�ої�ди-

тячої��лінічної�інфе�ційної�лі�арні,�затверджено�о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�від�20��вітня�1998�ро���№ 861,�ви�лавши�йо�о�в�но-

вій�реда�ції,�що�додається.

5.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Бази�спеціально�о

медично�о�постачання,�затверджено�о�розпоряджен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�05

травня�1998�ро���№ 998�(в�реда�ції�розпорядження

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�11�жовт-

ня�2000�ро���№ 1822),�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

6.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�місь�о-

�о�поло�ово�о�б�дин���№ 2,�затверджено�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від

27�липня�1998�ро���№ 1543,�ви�лавши�йо�о�в�новій

реда�ції,�що�додається.

7.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь�ої��лі-

нічної�лі�арні�№�3,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�27�жовт-

ня�1998�ро���№ 2140,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

8.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь�ої��лініч-

ної�лі�арні�№ 5,�затверджено�о�розпорядженням�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�від�27�жовтня�1998�ро��

№ 2142,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додається.

9.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�ої�місь�ої��лі-

нічної�лі�арні�№ 7,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�27�жовт-

ня�1998�ро���№ 2143,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�-

ції,�що�додається.

10.�Затвердити�зміни�до�Стат�т��Київсь�о�о�центр�

трансплантації��іст�ово�о�моз��,�затверджено�о�роз-

порядженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�від�09��р�дня�1999�ро���№ 1960,�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

11.�За�ладам�охорони�здоров’я�зареєстр�вати�змі-

ни�до�Стат�тів���поряд��,�встановленом��за�онодав-

ством�У�раїни.

12.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження

по�ласти�на�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту житлово&комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2015 рік
Розпорядження № 596 від 19 червня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабі&
нету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу ви&
датків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міс&
та Києва на 2015 рік», з метою належного фінансування природоохоронних заходів у місті Києві в 2015 році, в межах функцій орга&
ну місцевого самоврядування:

Про зміни у складі комісії з припинення комунального підприємства 
«Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне управління» 

шляхом приєднання його до ритуальної служби 
спеціалізованого комунального 

підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств 
комунально&побутового обслуговування»

Розпорядження № 594 від 19 червня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2010 року № 58/4870 «Про припинення діяльності комунального під&

приємства «Підрядне спеціалізоване ремонтно&будівельне управління» та у зв’язку з кадровими змінами:

1.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит�����с�мі

3581,0�тис.��рн,�передбачених�Департамент��житлово-

�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації)�на�2015�рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста

Києва�в�межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призна-

чень,�шляхом�зменшення�видат�ів�розвит���по��од��тим-

часової��ласифі�ації�видат�ів�та��редит�вання�місцевих

бюджетів�240601�«Охорона�та�раціональне�ви�ористан-

ня�природних�рес�рсів»�та�збільшення�видат�ів�розвит-

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

вання�місцевих�бюджетів�240602�«Утилізація�відходів»,

що�додається.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�подання�на

по�одження�перерозподіл��видат�ів,�передбачено�о�п�н�-

том�1�цьо�о�розпорядження,�до�постійної��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�оно-

мічно�о�розвит��.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�припинення

�ом�нально�о�підприємства�«Підрядне�спеціалізова-

не�ремонтно-б�дівельне��правління»�шляхом�приєд-

нання�йо�о�до�рит�альної�сл�жби�спеціалізовано�о��о-

м�нально�о�підприємства�«Спеціалізований��омбінат

підприємств��ом�нально-поб�тово�о�обсл��ов�ван-

ня»,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

ної�адміністрації)�від�27�січня�2011�ро���№ 100�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції)�від�08��вітня�2015�ро���№ 327)�ви�лавши�йо�о�в

новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

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
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Кольороподіл�А2�(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈÉ Â²ÄÎÊÐÅÌËÅÍÈÉ Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²"
ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"

ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè êîòåëüí³, ðîçòàøîâàíî¿ çà

àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, 4-Á.
Êîòåëüíÿ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äëÿ îïàëåííÿ òà

ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ Äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 7. Â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³
âîäîãð³éí³ êîòëîàãðåãàòè òèïó "ÊÑÂÒ-3,0" ñò. ¹¹ 1, 2, çàãàëüíîþ íîì³íàëüíîþ
òåïëîâîþ ïîòóæí³ñòþ — 5,16 Ãêàë/ãîä (6 ÌÂò/ãîä), ôàêòè÷íà ìàêñèìàëüíà òåïëîâà
ïîòóæí³ñòü — 4,96 Ãêàë/ãîä (5,77 ÌÂò/ãîä) — îá'ºêò äðóãî¿ ãðóïè.

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ùî óòâîðþþòüñÿ ïðè ñïàëþâàíí³ ïðèðîäíîãî
ãàçó â êîòåëüíèõ àãðåãàòàõ, â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåðó ÷åðåç ³íäèâ³äóàëüíó äèìîâó
òðóáó, âèñîòîþ 32 ì òà ä³àìåòðîì óñòÿ — 0,8 ì.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêèä³â îêñèäó âóãëåöþ, îêñèä³â àçîòó â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ
ñòàíîâèòü 2,529 ò/ð³ê, îáñÿã ïàðíèêîâèõ ãàç³â (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N2O),
ìåòàíó) — 4,267 òèñ. ò/ð³ê.

Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíîãî äæåðåëà âèêèä³â
â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³íïðèðîäè
Óêðà¿íè â³ä 27.06.2006 ¹ 309, òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 01010, ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà,
15, òåë. 226-26-93, 226-23-03.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðè-

ì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ñº÷åíîâà, 9 (Ñïåö³àëüíà øêîëà-³íòåðíàò ²-III ñòóïåí³â ¹ 9 ì³ñòà Êèºâà)
Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 115,80 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ïðèâàòíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî íàäàþòü îñâ³òí³ ïîñ-

ëóãè ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿, äîøê³ëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðåíäîâàíà ïëîùà ÿêèõ âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ äëÿ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ ó ñôåðàõ äîøê³ëüíî¿ òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âè-
ïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 25,13200 òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ).
Îðåíäíà ïëàòà: 1 ãðí íà ð³ê áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

(ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á, ì. Êè¿â, 03127, òåë.: 257-81-41, 257-12-57).
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãî-

ëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

10.12.2015 ð. î 10.00 â³äáóäåòüñÿ ïåðåíåñåííÿ â íàòóðó (íà ì³ñöåâ³ñòü) ìåæ òåðèòîð³¿ òà

ìåæ îõîðîííèõ çîí ³õò³îëîã³÷íî-áîòàí³÷íîãî çàêàçíèêà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ "Îçåðî Âåðáíå",

ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (äàë³ Çàêàçíèê).

Ïðîñèìî ïðèáóòè çåìëåêîðèñòóâà÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè (8000000000:78:193:0021),

ÿêà çíàõîäèòüñÿ â îðåíä³ ÏÏ "Êîãóò Ðóñëàíà ²âàí³âíà", ïëîùåþ 0,3181 ãà òà âêëþ÷åíà äî

ñêëàäó Çàêàçíèêà áåç ¿¿ âèëó÷åííÿ íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ïîãîäæåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ì³ñöå çáîðó: âóë. Ïðèîçåðíà, 10, Îáîëîíñüêèé ð-í, ì. Êè¿â. Êîíò. òåë. (063)456-98-89,

êîíò. îñîáà Òðóõà÷îâà Î. Ì.

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 îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 9, 1 ïîâåðõ,
çàãàëüíà ïëîùà — 120,9 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåí-
äíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 46,12 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 5575,01 ãðí, òåðì³í
îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüî-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäè-
êîþ ðîçðàõóíêó îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-
íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðè-
ãóºòüñÿ 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. Îòðèìà-
òè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº Ïåðåä³é Àíàòîë³ÿ Îëåêñ³éîâè÷à (29.05.1959 ð. í.,
îñòàííº ì³ñöå ðåºñòðàö³¿: 03067, ì. Êè¿â, âóë. Âèáîðçüêà, áóä. 89-À, êâ. 81), ÿêèé º â³äïîâ³äà÷åì
ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ ¹ 760/17257/15-ö (2/760/7408/15) çà ïîçîâîì Øàâãàðîâî¿ Ëþäìèëè
Ìèõàéë³âíè, ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ íà 24.12.2015 ðîêó íà 09.30, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ â ïðèì³ùåíí³ ñóäó çà àäðåñîþ: ì. Êu¿â, âóë. Ì. Êðèâîíîñà, 25, êàá. ¹ 19.
Ñóääÿ Êèöþê Â. Ñ.

Ó ðàç³ íåÿâêè äî ñóäó äàíå îãîëîøåííÿ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ïîâ³äîìëåííÿì, ³ ñïðàâó áóäå
ðîçãëÿíóòî ïî ñóò³ çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³, çà íàÿâíèìè ó ñïðàâ³ ìàòåð³àëàìè.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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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 44776

2 ãðóäíÿ 2015 ð.
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ì³ñò³ ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâí³
á³çíåñîâ³ ìàéñòåð-êëàñè

ÏÐÎ ÖÅ â êîìåíòàð³ æóðíàë³ñ-
òàì çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. Â³í çàóâàæèâ, ùî ìàâ
ðîçìîâó ç öüîãî ïðèâîäó ç êå-
ð³âíèöòâîì «Êè¿âõë³áà». Çà ñëî-
âàìè ìåðà, íà ï³äñòàâ³ òåíäåðó,
ÿêèé áóâ ïðîâåäåíèé òîð³ê, ³ óìîâ
³íâåñòäîãîâîðó ç ï³äïðèºìñòâîì,
äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó áóäå â³äêðè-
òî 200 ïóíêò³â ç ïðîäàæó ñîö³-
àëüíîãî õë³áà. «À öå òðè âèäè õë³-

áà, ³ ö³íè íà íüîãî ï³äâèùóâàòè-
ñÿ íå áóäóòü»,— çàÿâèâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Çà ñëîâàìè ñòîëè÷íîãî ãîëî-
âè, âëàäà Êèºâà ðîáèòü âñå, ùîá
ï³äòðèìàòè ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ. «² â öüî-
ìó íàïðÿìêó ìè âèìàãàºìî â³ä
ìîíîïîë³ñòà òðèìàòè ö³íè, ùîá
õë³á áóâ äîñòóïíèì»,— ï³äêðåñ-
ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ç 1 ÃÐÓÄÍß ó ïðèì³ùåíí³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ (âóë.
Á. Õìåëüíèöüêîãî, 24, 2-èé ïîâåðõ, àêòîâà çàëà) òðè-
âàþòü áåçêîøòîâí³ á³çíåñîâ³ ìàéñòåð-êëàñè, íà-
â÷àëüí³ ñåì³íàðè òà òðåí³íãè.

ßê ïîâ³äîìèëè îðãàí³çàòîðè, á³çíåñ-êóðñè â³ä-
áóâàòèìóòüñÿ ùîâ³âòîðêà ç 19.00 äî 20.30 òà ùîï’ÿò-
íèö³ ç 17.30 äî 19.30. Òåìè: «Ðîçâèòîê á³çíåñó â óìî-
âàõ êðèçè», «Òàéì-ìåíåäæìåíò: ìèñòåöòâî óïðàâ-
ë³ííÿ ñâî¿ì ÷àñîì», «Ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü — íîâà
ðåàëüí³ñòü» òîùî.

Ï³ä ÷àñ òðåí³íã³â äåòàëüí³øå ðîçãëÿäàòèìóòü íà-
ñòóïí³ ïèòàííÿ: çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ô³íàíñîâèõ ³íñò-
ðóìåíò³â óáåðåãòè ñåáå â³ä ìîæëèâèõ ô³íàíñîâèõ
ïðîáëåì; ÿê âçÿòè ï³ä êîíòðîëü ñâî¿ ô³íàíñè, ïî÷à-
òè ¿õ â³äêëàäàòè ³ ïðèìíîæóâàòè; ÿê ñòâîðþâàòè äî-

äàòêîâ³ äæåðåëà äîõîäó; ùî òàêå îñîáèñòèé ô³íàí-
ñîâèé ïëàí ³ ÿê éîãî ñòâîðèòè; ÿê íàáóòè âåêòîð ðîç-
âèòêó ñâîãî ô³íàíñîâîãî ìàéáóòíüîãî.

Âõ³ä â³ëüíèé.
Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.

235-30-96 (ç 09.00 äî 18.00) �

Óðÿäîì âíåñåíî çì³íè äî

äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ íîðìà-

òèâ³â ñïîæèâàííÿ æèòëîâî-

êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Ç ëèñòîïàäà 2015 ðîêó íàáðà-
ëà ÷èííîñò³ ïîñòàíîâà Êàá³íåòó
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 æîâòíÿ
2015 ðîêó ¹ 842, ÿêîþ âíåñåíî
çì³íè äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 6 ñåðïíÿ 2014
ð. ¹ 409 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ äåð-
æàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó
ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ», ÿêîþ, ó ñâîþ ÷åð-
ãó, çàòâåðäæåíî ñîö³àëüí³ íîð-
ìàòèâè êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-
êîìóíàëüíèìè ïîñëóãàìè, â ìå-
æàõ ÿêèõ íàäàþòüñÿ ï³ëüãè òà
æèòëîâ³ ñóáñèä³¿ íàñåëåííþ.

Çã³äíî ³ç íîâîïðèéíÿòèìè
çì³íàìè âñòàíîâëåíî: äèôåðåí-
ö³éîâàí³ çà ïåð³îäàìè ÷àñó îá-
ñÿãè åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ðàç³
âèêîðèñòàííÿ ¿¿ äëÿ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî îïàëåííÿ; ñîö³àëüíèé
íîðìàòèâ íà òåïëîâó åíåðã³þ ó
ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ¿¿ äëÿ öåí-
òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ (òåï-
ëîïîñòà÷àííÿ) äëÿ àáîíåíò³â,
æèòëîâ³ áóäèíêè ÿêèõ îáëàäíà-
í³ áóäèíêîâèìè òà/àáî êâàðòèð-
íèìè ïðèëàäàìè îáë³êó; êîðè-
ãóþ÷³ êîåô³ö³ºíòè äëÿ ðîçðà-
õóíêó âèòðàò òåïëîâî¿ åíåðã³¿,
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíî-
ãî ãàçó òà ³íøèõ âèä³â ïàëèâà
íà ïîòðåáè îïàëåííÿ äëÿ 1—2-

ïîâåðõîâèõ, 3—4-ïîâåðõîâèõ
áóä³âåëü òà áóä³âåëü ó 5 ³ á³ëü-
øå ïîâåðõ³â â ðîçð³ç³ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè; ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè
êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè ç âè-
âåçåííÿ ð³äêèõ ïîáóòîâèõ â³ä-
õîä³â.

Ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî ïåðåðà-
õóíêó ïðèçíà÷åíèõ æèòëîâèõ
ñóáñèä³é (ç óðàõóâàííÿì çì³í)
ãðîìàäÿíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ
äî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ç ïè-
òàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ äëÿ óòî÷íåííÿ ³íôîðìà-
ö³¿ ùîäî ïîâåðõîâîñò³ áóäèíêó.

Çâåðòàºìî óâàãó, ùî çì³íè
äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàð-
ò³â â óìîâàõ îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó 2015—2016 ðîê³â òîðêíóòü-
ñÿ â ïåðøó ÷åðãó:

1) ñïîæèâà÷³â, ÿê³ ïðîæèâà-
þòü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, â ÿêèõ
ðîçòàøîâàíî äâ³ ÷è á³ëüøå êâàð-
òèðè, òà âèêîðèñòîâóþòü ïðè-
ðîäíèé ãàç äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî
îïàëåííÿ;

2) ñïîæèâà÷³â, ùî ïðîæèâà-
þòü ó 3—4-ïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ
áóäèíêàõ òà áóäèíêàõ ó 5 ³ á³ëü-
øå ïîâåðõ³â, ç öåíòðàë³çîâàíèì
îïàëåííÿì, òà ò³, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòü ïðèðîäíèé ãàç òà åëåêòðî-
åíåðã³þ äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî îïà-
ëåííÿ;

3) ñïîæèâà÷³â, áóäèíêè ÷è
êâàðòèðè ÿêèõ îñíàùåíî ïðèëà-
äàìè îáë³êó �

Ó×ÎÐÀ çðàíêó á³ëÿ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó íà ïðîñï. ×åðâî-
íîçîðÿíîìó, 14 áëèçüêî ï³â-
ñîòí³ ôàõ³âö³â Êè¿âñüêî¿ àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè,
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,
ðÿòóâàëüíèê³â ÄÑÍÑ, àâàð³é-
íèõ áðèãàä åíåðãîïîñòà÷àëü-
íèõ êîìïàí³é ñòîëèö³ ë³êâ³äî-
âóâàëè íàñë³äêè íàäçâè÷àé-
íî¿ ñèòóàö³¿.

Îäðàçó æ ï³ñëÿ çñóâó ´ðóí-
òó âíî÷³ â³äáóëîñÿ òåðì³íî-
âå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòó-
àö³é íà ÿêîìó ñòâîðåíî îïå-
ðàòèâíèé øòàá ³ç ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â ÍÑ.

×åðåç çñóâ òèì÷àñîâîãî
â³äñåëåííÿ ïîòðåáóº 38 êâàð-
òèð áàãàòîïîâåðõ³âêè,äå ìåø-

êàþòü 83 îñîáè (ç íèõ 17 ä³òåé
òà 2 ïåíñ³îíåð³â). Íà ùàñòÿ,
îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ. Äëÿ
ìåøêàíö³â îñåëü, ÿê³ ïîñòðàæ-
äàëè âíàñë³äîê íàäçâè÷àé-
íî¿ ñèòóàö³¿ ïðèðîäíîãî õà-
ðàêòåðó, ðîçãîðíóòî åâàêó-
àö³éíèé ïóíêò ó íàéáëèæ÷³é
144-é øêîë³. Âñòàíîâëåíî íà-
ìåò á³ëÿ áóäèíêó, äå êèÿíè
ìîæóòü ïîãð³òèñÿ òà âèïèòè
ãàðÿ÷îãî ÷àþ.

Ó÷îðà ðîçïî÷àëè òèì÷à-
ñîâå â³äñåëåííÿ ìåøêàíö³â
ïîñòðàæäàëîãî áóäèíêó.

Ðÿòóâàëüíèêè òà êîìóíàëü-
í³ ñëóæáè îáð³çàëè àâàð³éíî
íåáåçïå÷í³ ä³ëÿíêè çåëåíèõ
íàñàäæåíü, çâ³ëüíèâøè òðè
àâòî, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ó çàâà-
ëåíèõ äåðåâàìè ãàðàæàõ ïî-
áëèçó áóäèíêó �

Á³ëÿ æèòëîâîãî áóäèíêó íà ïðîñï. ×åðâîíîçîðÿíîìó, 14
ñòàâñÿ çñóâ ´ðóíòó

Ö³íè íà òðè âèäè õë³áà â ñîö³àëüíèõ
ìàãàçèíàõ Êèºâà íå ï³äâèùàòüñÿ
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ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÀ äèðåêòîð Äå-
ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Òå-
òÿíà Äîí÷åíêî, äðóãèé åòàï ³ìó-
í³çàö³¿ òðèâàòèìå ç 30 ëèñòîïàäà

äî 13 ãðóäíÿ. Óïðîäîâæ öüîãî ÷à-
ñó âàêöèíàö³þ çìîæóòü ïðîéòè âñ³
ìàëåíüê³ êèÿíè â³êîì â³ä äâîõ ì³-
ñÿö³â äî 6 ðîê³â.

«Äëÿ ïðîâåäåííÿ çàçíà÷åíèõ
çàõîä³â çàïîá³ãàííÿ ö³é íåáåçïå÷-
í³é õâîðîá³ â ëèñòîïàä³ 2015 ðîêó
ñòîëèöÿ îòðèìàëà (â ÿêîñò³ ãóìà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè) 220 òèñÿ÷ äîç
îðàëüíî¿ âàêöèíè»,— ðîçïîâ³ëà
ïàí³ Äîí÷åíêî.

Ó ïðîô³ëüíîìó Äåïàðòàìåíò³
íàãàäóþòü, ùî îñîáëèâî ãîñòðî
ïèòàííÿ äîäàòêîâî¿ ïðîô³ëàêòè-
êè ïîë³îì³ºë³òó ïîñòàëî â Óêðà¿í³
ï³ñëÿ ñïàëàõó õâîðîáè, ùî ñòàâñÿ
ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó ó Çàêàðïàò-
ñüê³é îáëàñò³. Â óñüîìó ñâ³ò³, ç óðà-
õóâàííÿì øâèäêîñò³, ç ÿêîþ â³ðóñ
ìîæå ïîøèðþâàòèñü, íàâ³òü îäèí
âèÿâëåíèé âèïàäîê ïîë³îì³ºë³òó
ââàæàºòüñÿ ñïàëàõîì õâîðîáè ³ ïî-
òðåáóº âæèòòÿ íåâ³äêëàäíèõ çà-
õîä³â. Òîæ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåí-
íÿ òåðì³íîâî ðîçïî÷àòè ïîâíî-
ìàñøòàáíó êàìïàí³þ ³ìóí³çàö³¿ ç
ìåòîþ çóïèíêè ïåðåäà÷³ ïîë³îâ³-
ðóñó.

Çà ïåðåêîíàííÿì ôàõ³âö³â, äî-
äàòêîâà ³ìóí³çàö³ÿ — ºäèíèé ä³º-
âèé çàñ³á, ùî äîçâîëèòü øâèäêî
òà åôåêòèâíî çóïèíèòè öèðêóëÿ-
ö³þ â³ðóñó ïîë³îì³ºë³òó �

Äî óâàãè êèÿí!

Ì²ÑÒÎ

Ó ñòîëèö³ ñòàðòóâàâ äðóãèé åòàï
³ìóí³çàö³¿ ä³òåé ïðîòè ïîë³îì³ºë³òó
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