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ÓÑ² ÄÅÐÅÂÀ äëÿ âèñàäêè áóëè ïðèâåçåí³ ç
ðîçñàäíèêà «Ìåãàïëàí», ùî çíàõîäèòüñÿ ï³ä
Ôàñòîâîì. Íèæí³é ÿðóñ íîâîãî çåëåíîãî îá-
’ºêòà ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñò³íó ç³ 130 â³÷íîçå-

ëåíèõ òóé òà âîñüìè 12-ìåòðîâèõ ëèï, ðîç-
òàøîâàíèõ áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ îáëàøòîâà-
íèõ íà àëå¿ ëàâîê. Âë³òêó îàçà áóäå íå ò³ëüêè
äæåðåëîì ñîëîäêîãî àðîìàòó, à é çàáåçïå÷èòü

ò³íü äëÿ â³äïî÷èíêó. Âåðõí³é ÿðóñ íàñàäæåíü
ñêëàäàºòüñÿ ç ñèìåòðè÷íîãî ìàëþíêó 6 ÷åð-
âîíèõ êëåí³â, 3 æîâòèõ òà 6 ³ç ëèñòÿì çåëåíî-
ãî êîëüîðó. Çàãàëîì âèñîòà êëåí³â ñÿãàº 6-8
ìåòð³â.

«Ïî÷àòêîâà ñóìà ïðîåêòó ñòàíîâèëà 300
òèñ. ãðí, àëå ïîò³ì ìè ðàçîì ç ãîëîâíèì êó-
ðàòîðîì, äîöåíòîì Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñè-
òåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Íà-
ä³ºþ Ãàòàëüñüêîþ óäîñêîíàëèëè ïðîåêò, ðîç-
øèðèëè ïëîùó òà çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü äå-
ðåâ,— ãîâîðèòü ìåöåíàò àêö³¿ Îëåêñàíäð Êàð-
äàêîâ.— ² âðåøò³-ðåøò ê³íöåâà âàðò³ñòü ñÿã-
íóëà ïîçíà÷êè ó 450 òèñÿ÷ ãðí, òà ãðîø³ — íå
ãîëîâíå. Ç 16 ðîê³â ÿ ïðîæèâàþ ó Êèºâ³ ³ âñ³ì
ñåðöåì ïîëþáèâ öå ì³ñòî, òîæ âèð³øèâ çðî-
áèòè ïðèºìíèé òà êîðèñíèé ïîäàðóíîê ãî-
ðîäÿíàì».

Óðî÷èñòó ïðåçåíòàö³þ çåëåíîãî «ïîäàðóí-
êó» â³äâ³äàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî òà íîâîîáðàíèé ñåêðåòàð Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

«ß õî÷ó ïîäÿêóâàòè ³íâåñòîðó, ÿêèé äîïî-
ì³ã ç áëàãîóñòðîºì òåðèòîð³¿. Äóæå äîáðå, ùî
º ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó, ÿêèì íå áàéäóæå, ÿê
âèãëÿäàº íàøà ñòîëèöÿ.Êè¿â ïîâèíåí áóòè ì³ñ-
òîì ïàðê³â òà ñêâåð³â.Íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïðî-
äîâæèìî îáëàøòóâàííÿ çåëåíèõ çîí,äå çìîæóòü
â³äïî÷èâàòè ìåøêàíö³ òà ãîñò³ ìåãàïîë³ñó»,—
çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Äëÿ ñòîëèö³ äóæå âàæëèâ³ òàê³ ïîä³¿ — õî-
ò³ëîñÿ á, àáè ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé äîëó÷àëî-
ñÿ äî ñòâîðåííÿ íîâèõ ñêâåð³â òà ïàðê³â. Íà â³ä-
ì³íó â³ä îñ³ííüî¿ õâèë³ ïåðåäâèáîð÷î¿ ðåê-
ëàìíî¿ êàìïàí³¿ êàíäèäàò³â â äåïóòàòè, ÿê³
³í³ö³þâàëè âèñàäæåííÿ ê³ëüêîõ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü, ñàìå òàê³ ïîäàðóíêè ñâ³ä÷àòü ïðî òå,
ùî º ëþäè ç³ ùèðèì áàæàííÿì çðîáèòè ùîñü
êîðèñíå äëÿ Êèºâà»,— äîäàâ Âîëîäèìèð Ïðî-
êîï³â.

Ïî÷åñíèì ãîñòåì çàõîäó ñòàâ òàêîæ Ì³õå³ë
Ñààêàøâ³ë³, ÿêèé ðàçîì ç óñ³ìà ïðèñóòí³ìè
äîëó÷èâñÿ äî ïîñàäêè äåðåâ òà çàïóñêó ïî-
â³òðÿíèõ êóëüîê íà ÷åñòü â³äêðèòòÿ êîìïî-
çèö³¿.

«Ì³ñöå äëÿ îáëàøòóâàííÿ ñêâåðó âèáðàíî
íå âèïàäêîâî — â³í ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ ïàì’ÿò-
íèêà, ùî ÿâëÿº ñîáîþ äåìîêðàòè÷íå ñëîâî
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, çà ÿêèì, âðåøò³-ðåøò, ³
áóäå îñòàííº ñëîâî. Ïðàâäà òà ùèð³ ïîáàæàí-
íÿ ëþäåé â Óêðà¿í³ çäîëàþòü íåãàðàçäè,òîæ íå-
õàé óñ³ îñîáè, ïðè÷åòí³ äî êîðóïö³éíèõ ñõåì,
çíàþòü, ùî ìè óì³ºìî êîïàòè ³ ñàäæàòè»,—
çàóâàæèâ ãîëîâà Îäåñüêî¿ ÎÄÀ.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ï³ä ÷àñ çàõîäó ñïîí-
ñîð àêö³¿ Îëåêñàíäð Êàðäàêîâ ïîâ³äîìèâ ïðî
òå, ùî ö³ëêîì ìîæëèâî ó ìàéáóòíüîìó â³í
äîëó÷èòüñÿ äî îáëàøòóâàííÿ ùå ê³ëüêîõ çå-
ëåíèõ îá’ºêò³â â ñòîëèö³. Êð³ì òîãî, ñàì ìå-
öåíàò âçÿâ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàííÿ é íàäàë³ óò-
ðèìóâàòè òà äîãëÿäàòè çà íîâîþ çåëåíîþ çî-
íîþ.

Äî ñëîâà, ïîïðè õîëîäè, ðîáîòà ç áëàãîóñò-
ðîþ ñòîëè÷íèõ ïàðê³â òðèâàº. Òàê, äíÿìè íà
ñïîðòìàéäàí÷èêó â Ñèðåöüêîìó ãàþ âñòàíî-
âèëè íîâ³ òðåíàæåðè, à â ïàðêó «Òàðàùàíåöü»
ôàõ³âö³ ÊÏ ÓÇÍ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó îáëàø-
òóâàëè 10 ëàâ òà 10 óðí. Êð³ì òîãî, íà Ñï³âî-
÷îìó ïîë³ íèí³ òðèâàº ñòâîðåííÿ ñâÿòêîâî¿
âèñòàâêè «Çèìîâà êàçêà». Çåëåíáóä³âö³ ì³ñòà
òàêîæ ðîçïî÷àëè ïëàíóâàííÿ ïðîåêò³â òà êîí-
êóðñ³â íà 2016 ð³ê �

Ó ñåðåäó íà îãëÿäîâîìó ìàéäàí÷èêó á³ëÿ êîëîíè Ìàãäåáóðçüêîãî
ïðàâà, ùî íà Íàáåðåæíîìó øîñå, â³äáóëàñÿ óðî÷èñòà ïðåçåíòàö³ÿ
íîâîãî ñêâåðó. Öåé çåëåíèé ïîäàðóíîê ç-ïîíàä 150 äåðåâ ñòîëèöÿ
îòðèìàëà â³ä â³äîìîãî ìåöåíàòà.

Ãàííà ÐÅÄÜÊÀ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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Ðåêëàìíèé áàíåð,
âñòàíîâëåíèé 
íà Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê,
íåçàêîííèé ³ ïîâèíåí
áóòè äåìîíòîâàíèé

Æîäíèõ äîçâîë³â íà âñòàíîâëåííÿ

ðåêëàìíîãî áàíåðó íà Áóäèíêó ïðîô-

ñï³ëîê ì³ñüêà âëàäà íå äàâàëà.Öÿ ðåê-

ëàìà º íåçàêîííîþ ³ ïîâèííà áóòè äå-

ìîíòîâàíà, ÿê ³ áóäü-ÿêà íåçàêîííà

ðåêëàìà â ì³ñò³. Ïðî öå çàÿâèâ ìåð

Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Ìè âæå çâåðíóëèñÿ äî ïðàâîîõî-

ðîííèõ îðãàí³â, ³ ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà»

ñêëàëî àêò ïðî íåçàêîíí³ñòü ñàìîâ³ëü-

íî ðîçì³ùåíî¿ ðåêëàìè, êîòðèé ñêå-

ðóâàëî äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè, à Äåïàðòàìåíò

íàäàñòü ïðèïèñ íà äåìîíòàæ ðåêëàìè.

Âîíà ìàº áóòè ïðèáðàíà»,— ï³äêðåñ-

ëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð çàçíà÷èâ,ùî âðàõîâóþ÷è ñèì-

âîë³÷í³ñòü áóä³âë³, ðîçì³ùåííÿ íà í³é

áóäü-ÿêî¿ êîìåðö³éíî¿ ðåêëàìè âè-

ãëÿäàº áëþçí³ðñòâîì, ³ ñòîëè÷íà âëà-

äà öüîãî íå äîïóñòèòü.

Ó ì³ñò³ ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³
íîâîð³÷í³ ÿëèíêè

Êîìóíàëüíå îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçåëåí-

áóä» ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî çèìî-

âèõ ñâÿò. Íàðàç³ âñòàíîâëåíî íîâî-

ð³÷í³ ÿëèíêè â ïàðêó «Ïåðåìîãà», íà

Êîíòðàêòîâ³é òà Òðî¿öüê³é ïëîùàõ, íà

Ñï³âî÷îìó ïîë³.

Íåçàáàðîì çåëåíáóä³âö³ âñòàíîâ-

ëÿòü ÿëèíêè ó ïàðêàõ ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åí-

êà, ³ìåí³ Ì. Ðèëüñüêîãî òà íà ïðîñïåê-

ò³ Íàóêè.Óñüîãî äëÿ êèÿí ³ ãîñòåé ì³ñ-

òà íà âèçíà÷åíèõ ëîêàö³ÿõ ïëàíóºòü-

ñÿ ðîçì³ñòèòè 3500 ñîñåí ³ ñìåðåê.

Íàãàäàºìî òàêîæ, ùî ç 15 ãðóäíÿ

ó ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìóòü ÿëèíêîâ³ ÿð-

ìàðêè.Àäðåñè ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â,

äå ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ñåðòèô³êî-

âàíó ïðîäóêö³þ, íà ñàéò³ «Êè¿âçåëåí-

áóäó».

Ñêàñîâàíî ïðîäàæ 
÷åðåç àóêö³îí áóä³âë³
ñòîëè÷íîãî ³ïîäðîìó

Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñòà Êèºâà çàäî-

âîëüíèâ ïîçîâí³ âèìîãè ñòîëè÷íî¿

ïðîêóðàòóðè òà âèçíàâ íåä³éñíèì äî-

ãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó áóä³âë³ ãîëîâ-

íîãî êîðïóñó ïî ïðîñï.Àêàäåì³êà Ãëóø-

êîâà,10 ó ì. Êèºâ³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

ïîíàä 2,5 òèñ. ì2(òåðèòîð³ÿ êè¿âñüêî-

ãî ³ïîäðîìó).

Íàãàäàºìî,ï³äñòàâîþ äëÿ ïðåä’ÿâ-

ëåííÿ ïîçîâó ñòàëî òå, ùî ïðèâàòèçà-

ö³ÿ âêàçàíîãî ìàéíà ó 2010 ðîö³ â³ä-

áóëàñÿ ³ç ïîðóøåííÿìè âèìîã çàêî-

íîäàâñòâà.

Çîêðåìà ï³äãîòîâêó îá’ºêòà äî ïðè-

âàòèçàö³¿ áóëî ðîçïî÷àòî ç ïîðóøåí-

íÿìè âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì ñòðîê³â,

áåç îô³ö³éíîãî âèçíà÷åííÿ ³íôîðìà-

ö³éíèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü, äå ïóáë³-

êóþòü äàí³ ùîäî ïðîäàæó êîìóíàëü-

íîãî ìàéíà, òà ç ïîðóøåííÿìè âñòà-

íîâëåíîãî çàêîíîì ïîðÿäêó ïðîâå-

äåííÿ àóêö³îí³â.

íîâèíè

Ñêâåð íàä Äí³ïðîì
� Íà Íàáåðåæíîìó øîñå âèñàäæåíî çåëåíó îàçó ç-ïîíàä 150 òóé,

ëèï òà ð³çíîêîëüîðîâèõ êëåí³â

Óðî÷èñòó ïðåçåíòàö³þ îàçè â³äâ³äàâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè - ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â, ÿêèé
ðàçîì ç ìåöåíàòîì Îëåêñàíäðîì Êàðäàêîâèì âèñàäèëè â íîâîìó ñêâåð³ äåðåâà 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

1.�Затвердити�перелі��та�персональний�с�лад

постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання�з�ідно�з�дат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Оприлюднити�це�рішення����азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�»

Київський міський голова В. Кличко

Про перелік та склад постійних комісій Київської міської ради
VIII скликання

Рішення Київської міської ради № 4/4 від 1 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні» та статті 7 Регламенту Київської міської ради Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�01.12.2015�№4/4

Постійна комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку
1.�Странні�ов�Андрій�Ми�олайович

2.�К�зи��Петро�Ми�олайович

3.�Маляревич�Олесь�Ві�торович

4.�Костен�о�Людмила�Василівна

5.�Яловий�Володимир�Борисович

6.�Ясинсь�ий�Геор�ій�І�орович

7.�Веремеєн�о�Оль�а�Леонідівна

8.�Гончаров�Володимир�Валентинович

9.�Горб�нов�Ярослав�Володимирович

10.�Дрепін�Антон�Ві�торович

11.�Левін�Володимир�Ілліч

12.�Ни�ора��Ірина�Петрівна

13.�Павли��Віталій�Андрійович

14.�Р�ден�о�Оле�сій�Павлович

15.�С�ли�а�Юрій�Анатолійович

16.�Терентьєв�Михайло�Оле�сандрович

17.�Товмасян�Ва�ан�Робертович

18.�Чернець�ий�Оле��Станіславович

19.�Шлапа��Алла�Василівна

�олова

перший�заст�пни���олови�(з�питань�бюджетної

політи�и)

перший�заст�пни���олови�(з�питань�інвестиційної

діяльності)

заст�пни���олови

заст�пни���олови

се�ретар

Постійна комісія з питань транспорту, зв’язку та реклами

Постійна комісія з питань містобудування, 
архітектури та землекористування

1.�О�опний�Оле�сій�Юрійович

2.�Антонен�о�Прохор�Дмитрович

3.�Галайч���І�ор�Васильович

4.�Задерей�о�Андрій�Іванович

5.�Борозенець�Ма�сим�Іванович

6.�Майзель�Сер�ій�Петрович

7.�Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович

8.�Са�айда��Ілля�Вадимович

9.�Харч���Сер�ій�Васильович

1.�Міщен�о�Оле�сандр�Гри�орович

2.�Марчен�о�Роман�Ві�торович

3.�Кісільов�І�ор�Петрович

4.�Т�рець�Владислав�Володимирович

5.�Харчен�о�Оле�сандр�Володимирович

6.�Картавий�Іван�Леонідович

7.�Бален�о�І�ор�Ми�олайович

8.�Балиць�а�Оль�а�Станіславівна

9.�Банас�Дмитро�Ми�олайович

10.�Бродсь�ий�В’ячеслав�Я�ович

11.�З�б�о�Юрій�Гри�орович

12.�Кримча��Сер�ій�Оле�сандрович

13.�Меліхова�Тетяна�Іванівна

14.�Михайлен�о�Владислав�Оле�ович

15.�Назарен�о�Володимир�Ед�ардович

16.�Не�рич�Ми�ола�Михайлович

17.�Непоп�В’ячеслав�Іванович

18.�Петровець�Оле��Федорович

19.�Римарен�о�Сер�ій�Гри�орович

20.�Росля�ов�Віталій�Валерійович

21.�Старовойт�Володимир�Ми�олайович

22.�Шарій�Володимир�Васильович

23.�Ш��ро�Ма�сим�Юрійович

�олова

перший�заст�пни���олови

перший�заст�пни���олови

се�ретар

�олова

перший�заст�пни���олови�(з�питань�містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри)

перший�заст�пни���олови�(з�питань�земле�орис-

т�вання)

заст�пни���олови

заст�пни���олови

се�ретар

Постійна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики

1.�М�ха�Ві�торія�Вячеславівна

2.�Беню��Бо�дан�Михайлович�

3.�Поживанов�Оле�сандр�Михайлович�

�олова

заст�пни���олови

се�ретар

4.�Березниць�а�Людмила�Іванівна

5.�Таранов�Андрій�Володимирович

Постійна комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

1.�Старостен�о�Ганна�Ві�торівна�

2.�Паладій�Сер�ій�Володимирович�

3.�Ш�ль�а�Наталія�Іванівна�

4.�Васильч���Вадим�Васильович

5.�Гончаров�Оле�сандр�Володимирович

6.�Стрижов�Дмитро�Сер�ійович

�олова

заст�пни���олови

се�ретар

Постійна комісія з питань власності 

1.�Антонєн�о�Леонід�Васильович

2.�Конобас�Ма�сим�Петрович

3.�Свириден�о�Ганна�Ві�торівна

4.�Діден�о�Ярослав�Оле�сандрович

5.�Артемен�о�Сер�ій�Ві�торович

6.�Андрєєв�Андрій�Сер�ійович

7.�Б�ділов�Михайло�Михайлович

8.�Вахель�Юрій�Володимирович

9.�Іщен�о�Михайло�Володимирович

10.�Калінічен�о�Дмитро�Юрійович

11.�Сторож���Вадим�Павлович

�олова

перший�заст�пни���олови

перший�заст�пни���олови

заст�пни���олови

се�ретар

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства 
та паливно-енергетичного комплексу

1.�Бондарен�о�Володимир�Дмитрович

2.�Ноздря�Вадим�І�орович

3.�Де�тярьова�Лариса�Ві�торівна

4.�К�тня��Святослав�Ві�торович

5.�Теслен�о�Павло�Петрович

6.�Костюш�о�Оле��Петрович

7.�Бо�атов�Костянтин�Володимирович

8.�Гордон�Дмитро�Ілліч

9.�Гр�ш�о�Ві�тор�Валентинович

10.�Г�манен�о�Валерій�Леонідович

11.�Манойлен�о�Наталія�Ві�торівна

12.�Он�фрійч���Вадим�Михайлович

�олова

перший�заст�пни���олови

заст�пни���олови

заст�пни���олови

заст�пни���олови

се�ретар

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних 
та міжнародних зв’язків

1.�Березні�ов�Оле�сандр�Іванович

2.�Бохня��Володимир�Ярославович

3.�Кривор�ч�о�Тарас�Гри�орович

4.�Г�совсь�ий�Сер�ій�Михайлович

�олова

заст�пни���олови�

се�ретар

Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку 
та запобігання корупції

1.�Бондарч���Оле��Володимирович

2.�Шаповал�Анатолій�Анатолійович

3.�Осадч���Андрій�Петрович

4.�Сиротю��Юрій�Ми�олайович

5.�Омельчен�о�Оле�сандр�Оле�сандрович

�олова

заст�пни���олови�

се�ретар

Постійна комісія з питань екологічної політики

1.�Яловий�Костянтин�Володимирович

2.�Пилипен�о�Сер�ій�Оле�сандрович

3.�Сандалова�Ганна�Оле�сандрівна

4.�Нові�ов�Оле�сій�Оле�сандрович

5.�Антонова�Олена�Юрїївна

6.�Мос�аль�Денис�Денисович

7.�Пинзени��Олеся�Оле�сандрівна

8.�Мірошничен�о�І�ор�Михайлович

�олова

заст�пни���олови

заст�пни���олови�

се�ретар

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту

1.�Гелевей�Оле��Іванович

2.�Іванчен�о�Вадим�Анатолійович

3.�Лобан�Юлія�Михайлівна

4.�Коч�р�Марина�Анатоліївна

5.�Кри��нов�Юрій�Володимирович

6.�Пабат�Оле�сандр�Ві�торович

�олова

заст�пни���олови�

се�ретар

заст�пни���олови�

Постійна комісія з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики

�олова

заст�пни���олови�

заст�пни���олови�

1.�Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович

2.�Башла�ов�Сер�ій�В’ячеславович

3.�Попов�Денис�В’ячеславович



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
11 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹166(4762) 

3

1.�Внести�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�січня�2015�ро���№�60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�»�та�і�зміни:

1.1.�У�п�н�ті�1:

1.1.1.�У�підп�н�ті�1.1�цифри�«25�316�363,05»,

«23�502�533,4»,�«1�813�829,65»�замінити�циф-

рами� «26� 008� 180,62»,� «24� 528� 039,57»,�

«1�480�141,05»�відповідно.

1.1.2.�У�підп�н�ті�1.2�цифри�«24�617�126,46»,

«19�924�377,65»,�«4�692�748,81»�замінити�циф-

рами� «25� 308� 944,03»,� «20� 910� 911,6»,�

«4�398�032,43»�відповідно.

1.1.3.�У�підп�н�ті�1.4�цифри�«3�578�155,75»

замінити�цифрами�«3�617�127,97».

1.1.4.�У�підп�н�ті�1.5�цифри�«2�877�419,16»

замінити�цифрами�«2�916�391,38».

1.2.�У�п�н�ті�2�цифри�«19�924�377,65»,�

«4�692�748,81»�замінити�цифрами�«20�910�911,6»,

«4�398�032,43»�відповідно.

1.3.�У�п�н�ті�11�цифри�«8�743�659,97»�замі-

нити�цифрами�«9�020�876,17».

2.�Ви�ласти�в�новій�реда�ції�додат�и�1,�1.1,

2,�3,�5,�6,�7�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�28�січня�2015�ро���№ 60/925�«Про�бюджет

міста�Києва�на�2015�рі�».

3.�Відповідно�до�статті�28�Бюджетно�о

�оде�с��У�раїни�оприлюднити�це�рішення

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

��десятиденний�термін�з�дня�йо�о�прийнят-

тя.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28 січня 2015 року № 60/925 

«Про бюджет міста Києва на 2015 рік»
Рішення Київської міської ради № 11/11 від 8 грудня 2015 року

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.11.2015 Nа1161 «Про схвален-
ня проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 28 січ-
ня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Ма�аров�Оле��Анатолійович

2.�Маслова�Наталія�Владиславівна

3.�Опадчий�І�ор�Михайлович

4.�Приходь�о�Наталія�І�орівна

4.�Ярмолен�о�Юлія�Оле�сандрівна

5.�Оврамен�о�Олена�Ві�торівна

заст�пни���олови�

се�ретар

Постійна комісія з питань регламенту та депутатської етики

�олова

заст�пни���олови�

се�ретар

Київський міський голова В. Кличко

Про порядок денний пленарного засідання І сесії Київради 
VIII скликання 03.12.2015

Рішення Київської міської ради № 6/6 від 3 грудня 2015 року
Враховуючи подання Київського міського голови, постійної комісії Київської міської ради з питань бю-

джету та соціально-економічного розвитку Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести�до�поряд���денно�о�пленарно�о�за-

сідання�І�сесії�Київради�VIII�с�ли�ання�03.12.2015

та�і�питання:

І.�Про�присвоєння�ран���посадової�особи

місцево�о�самовряд�вання�Про�опів��В.�В.

2.�Про�прийняття�до�роз�ляд��Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста

Києва�на�2016�рі�.

3.�Про�прийняття�до�роз�ляд��бюджет��міс-

та�Києва�на�2016�рі�.

4.�Про�внесення�змін�до�Про�рами�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2015�рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 59/924.

5.�Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої

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

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до Програми економічного  і соціального 
розвитку м. Києва на 2015 рік, затвердженої  рішенням 
Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924

Рішення Київської міської ради № 10/10 від 8 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

28�січня�2015�ро���№ 59/924,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про�рама��апітальних�в�ла-

день�та��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій�ре-

да�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�

Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
За�інчення�додат���до�розпорядження��№ 674�від�10�липня�2015�ро��,�надр��овано�о�в�номері

�азети�за�9��р�дня�2015�ро��

9.5.�Подає�з�ідно�із�за�онодавством�пропозиції��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення�з�посади�та�пере-

міщення�працівни�ів��правління,�своєчасне�заміщення�ва�ансій,�заохочення�та�на�ладання�стя�нень.

9.6.�Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз�и�між�працівни�ами��правління,�забезпеч�є�підви-

щення�їх��валіфі�ації,��онтролює�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни.

9.7.�Відповідає�за�с�ладання�табеля�облі���робочо�о�час��працівни�ів��правління.

9.8.�У�процесі�ви�онання�завдань,�по�ладених�на��правління,�забезпеч�є�співробітництво�з�ін-

шими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�держав-

ними�адміністраціями�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

9.9.�Здійснює�інші�повноваження�відповідно�до�цьо�о�положення,�а�та�ож�по�ладених�завдань,

визначених�о�ремими�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о

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

10.�Начальни���правління�має�заст�пни�а,�я�о�о�за�йо�о�поданням,�по�одженим�із��ерівни�ом

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

значає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�в��становленом��поряд��.

У�разі�тимчасової�відс�тності�начальни�а��правління�(відрядження,�відп�ст�а,�хвороба�та�інше)�йо-

�о�обов’яз�и�ви�он�є�заст�пни��начальни�а��правління.

11.�Працівни�и��правління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�за�поданням�на-

чальни�а��правління�та�за�по�одженням�із��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

12.�Для�здійснення�ф�н�цій,�по�ладених�на��правління,�начальни�,�йо�о�заст�пни��та�працівни-

�и��правління�наділяються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�нес�ть�відповідальність�відповідно�до�за-

�онів�У�раїни�«Про�державн��сл�жб�»,�«Про�запобі�ання��ор�пції»�та�інших�нормативно-правових

а�тів,�що�ре��люють�порядо��і��мови�проходження�державної�сл�жби,�а�та�ож�Правил�вн�трішньо-

�о�тр�дово�о�розпоряд���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)�і�цьо�о�Положення.

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста

Києва на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 8/8 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до частини дев’ятої та частини шістнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, за-
твердженого рішенням Київської міської ради від 12.1 1.2014 №351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про прийняття до розгляду проекту рішення Київської міської
ради «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»
Рішення Київської міської ради № 9/9 від 3 грудня 2015 року

Відповідно до частини дев’ятої та частини шістнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, зат-
вердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Прийняти�до�роз�ляд��прое�т�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�роз-

вит���спільно�з�Департаментом�фінансів�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Депар-

таментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо-

1.�Прийняти�до�роз�ляд��прое�т�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�Про�рам��е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�».

2.�Постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

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

вит���спільно�з�Департаментом�фінансів�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�і�Департамен-

том�е�ономі�и�і�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�опрацювати�пропозиції�деп�тат-

сь�их�фра�цій,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради

та��ромадсь�ості�до�прое�т��Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі��та

винести�доопрацьований�прое�т�рішення�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�«Про�Про�рам��е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�»

на�пленарне�засідання�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�24��р�дня�2015�ро��.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

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

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

ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о

розвит��.

Київський міський голова В. Кличко

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

місь�ої�державної�адміністрації)�опрацювати�про-

позиції�деп�татсь�их�фра�цій,�деп�татів�Київсь�ої

місь�ої�ради�та��ромадсь�ості�до�прое�т��бю-

джет��міста�Києва�на�2016�рі��та�винести

доопрацьований�прое�т�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Про�бюджет�міста�Києва�на�2016

рі�»�на�пленарне�засідання�сесії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�24��р�дня�2015�ро��.

3.�Це�рішення�офіційно�оприлюднити�в��а-

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

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

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

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

е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
11 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹166(4762) 

4

Про затвердження Положення про контрольно�аналітичне
управління апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 676 від 10 липня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Київсько�
го міського голови від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про��онтрольно-

аналітичне��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

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

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

ністрації)�від�09��р�дня�2011�ро���№ 2338�«Про

затвердження�Положення�про��онтрольне��прав-

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

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

трації)»;

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

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

ністрації)�від�05�листопада�2014�ро���№ 1287�«Про

внесення�змін�до�Положення�про��онтрольне

�правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10.07.2015�р.�№�676

ПОЛОЖЕННЯ 
про контрольно�аналітичне управління апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Контрольно-аналітичне��правління�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —��онтрольно-аналітичне��правління)�є�стр��т�рним�підрозділом

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

но�з�метою:

1.1.�Здійснення��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�та�дор�чень�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни,�а�тів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�стр��т�рними�під-

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

ними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями,�територіальними�ор�анами�центральних�ор�анів�ви�о-

навчої�влади�в�частині�здійснення�ними�повноважень�місцевих�державних�адміністрацій�та�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд�вання�в�частині�деле�ованих�їм�повноважень�ор�анів�ви�онавчої�влади.

Координацію�заходів�щодо�забезпечення��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�та�дор�чень�Президента

У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�здійснюють�Адміністрація�Президента�У�раїни�та�Се�ретаріат�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни.

1.2.�Забезпечення�під�отов�и�аналітичних�матеріалів�про�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни�в�стр��т�р-

них�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на-

дання�пропозицій�щодо�до�йо�о�по�ращення,�встановлення�причин�та��мов,�що�спричиняють�неналеж-

не�ви�онання�а�тів�і�дор�чень.

2.�Контрольно-аналітичне��правління���своїй�діяльності�з�питань�здійснення��онтролю�підпоряд�о-

в�ється�Київсь�ом��місь�ом���олові,�з�інших�питань�—��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

3.�Положення�про��онтрольно-аналітичне��правління�та�йо�о�стр��т�ра�затвердж�ється�розпоряджен-

ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�поданням

�ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Чисельність�затвердж�ється�на�азом��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

4.�У�своїй�діяльності��онтрольно-аналітичне��правління��ер�ється�Констит�цією�У�раїни�і�за�онами�У�ра-

їни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рі-

шеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�а�та�ож�цим�Положенням.

5.�Основними�завданнями��онтрольно-аналітично�о��правління�є:

5.1.�Ор�анізація�і�здійснення��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�та�дор�чень�Президента�У�раїни,�Кабіне-

т��Міністрів�У�раїни,�а�тів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

станом�роботи�з�реа��вання�на�запити�і�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(далі —��онтрольні�до��менти);

5.2.�Здійснення�аналіз��причин�вини�нення�пор�шень�при�ви�онанні�вимо��зазначених�до��ментів�і

внесення�пропозицій�щодо�їх��с�нення;

5.3.�Надання�методичної�допомо�и�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районним�в�місті�Києві�державним�адміністраціям�в�ор-

�анізації��онтролю�та�перевір�и�ви�онання��онтрольних�до��ментів;

5.4.�Під�отов�а�та�надання�аналітичних,�інформаційних,�довід�ових�та�інших�матеріалів�Київсь�ом�

місь�ом���олові�та��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�про�хід�і�рез�льтати�ви�онання��онтрольних�до��ментів,�а�та�ож�аналітичних�ма-

теріалів�щодо�рівня�ви�онавсь�ої�дисципліни���стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ях;

5.5.�Під�отов�а�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�і�прое�тів�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�з�питань,�що�належать�до��ом-

петенції��онтрольно-апалітично�о��правління.

6.�Контрольно-аналітичне��правління�діє�на�основі�річних,��вартальних,�а���разі�необхідності—�місяч-

них�планів,�що�затвердж�є��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).

7.�Контрольно-аналітичне��правління���межах�своїх�повноважень�відповідно�до�по�ладених�на�ньо�о

завдань:

7.1.�Веде�в��становленом��поряд���облі���онтрольних�до��ментів�і��онтроль�за�термінами�їх�ви�о-

нання;

7.2.�Гот�є�і�завчасно�та�систематично�надає�стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ним�адміністраціям,�територіальним�ор�анам�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�інформацій-

ні�матеріали�щодо�термінів�ви�онання��онтрольних�до��ментів;

7.3.�Перевіряє�стан�ви�онання��онтрольних�до��ментів�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті

Києві�державними�адміністраціями,�територіальними�ор�анами�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади�в�частині�здійснення�ними�повноважень�місцевих�державних�адміністрацій�та�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання�в�частині�деле�ованих�їм�повноважень�ор�анів�ви�онавчої�влади;

7.4.�Здійснює�методичне��ерівництво�діяльністю�підрозділів�з��онтролю�стр��т�рних�підрозді-

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

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

7.5.�Контролює�своєчасне�надходження,�аналіз�є�та�перевіряє�інформаційні�матеріали�від

стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�територіальних�ор�анів�централь-

них�ор�анів�ви�онавчої�влади�в�частині�здійснення�ними�повноважень�місцевих�державних�адмі-

ністрацій�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�в�частині�деле�ованих�їм�повноважень�ор�анів

ви�онавчої�влади�про�ви�онання��онтрольних�до��ментів;

7.6.�Вносить�пропозиції�Київсь�ом��місь�ом���олові�та��ерівни���апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�притя�нення�в��становле-

ном��поряд���до�відповідальності�посадових�осіб�за�неви�онання�або�неналежне�ви�онання��он-

трольних�до��ментів;

7.7.�Гот�є�аналітичні�та�інформаційні�матеріали�Київсь�ом��місь�ом���олові�та��ерівни���апа-

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

ви�онання��онтрольних�до��ментів�і�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни,�встановлює�причини�та��мо-

ви,�що�спричиняють�неналежне�ви�онання�а�тів�і�дор�чень;

7.8.�Гот�є�аналітичні�та�звітні�матеріали�Раді�національної�безпе�и�і�оборони�У�раїни,�Адмініс-

трації�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�про�ви�онання�а�тів�і�дор�чень�Прези-

дента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни�з�пропозиціями�про�зняття�з��онтролю�або�продов-

ження�термінів�ви�онання�відповідно�до�запитів�зазначених�ор�анів;

7.9.�Розробляє�та�подає�в��становленом��поряд���прое�ти�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�інші�матеріали�з�питань�ор-

�анізації�і��дос�оналення��онтрольно-аналітичної�роботи;

7.10.�Бере��часть�в�ор�анізації�і�проведенні�семінарів,�інших�занять�з�питань��онтролю�за�ви-

�онанням��онтрольних�до��ментів;

7.11.�Проводить�випередж�вальний�моніторин��термінів�ви�онання��онтрольних�до��мен-

тів�та���разі�необхідності�інформ�є�Київсь�о�о�місь�о�о��олов�,�першо�о�заст�пни�а��олови

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

міністрації�відповідно�до�розподіл��обов’яз�ів,��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�про�за�роз��їх�недотримання.

7.12.�Вносить�пропозиції�про�роз�ляд�на�засіданнях��оле�ії,�інших��онс�льтативно-дорадчих

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

тань�про�ви�онання��онтрольних�до��ментів�і�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни;

7.13.�Ор�анізов�є�облі��і�збері�ання�ви�онаних��онтрольних�до��ментів;

7.14.�В�необхідних�випад�ах�доводить�до�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрацій�інформацію�про�нові�нормативні�а�ти�та�зміни�в�нормативних�а�тах,�що�стос�ються

підвищення�ви�онавсь�ої�дисципліни,�ор�анізації�та�здійснення��онтролю;

7.15�Ви�он�є�інші�ф�н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

8.�Контрольно-аналітичне��правління�має�право:

8.1.�Проводити�перевір�и�з�ви�онання��онтрольних�до��ментів�в�стр��т�рних�підрозділах�ви-

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

місті�Києві�державних�адміністраціях,�територіальних�ор�анах�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади�в�частині�здійснення�ними�повноважень�місцевих�державних�адміністрацій�та�в�ор�анах�міс-

цево�о�самовряд�вання�в�частині�деле�ованих�їм�повноважень�ор�анів�ви�онавчої�влади;

8.2.�Одерж�вати�необхідн��інформацію,�а�в�разі�потреби —�відповідні�до��менти�від�стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�і�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�територіальних�ор�анів�центральних�ор-

�анів�ви�онавчої�влади�в�частині�здійснення�ними�повноважень�місцевих�державних�адміністра-

цій�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�в�частині�деле�ованих�їм�повноважень�ор�анів�ви�о-

навчої�влади;

8.3.�Брати��часть���засіданнях��оле�ій,�нарадах,�що�проводяться���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),���стр��т�рних�підрозділах�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),���районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністраціях�та�проводити�наради�з�питань,�віднесених�до�йо�о��омпетенції:

8.4.�Подавати�в��становленом��поряд���відповідні�пропозиції�і�перевіряти�повнот���с�нення

пор�шень�та�недолі�ів,�виявлених�попередніми�перевір�ами,�з�питань,�що�належать�до�йо�о��ом-

петенції;

8.5.�Одерж�вати�від��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

територіальних�ор�анів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�в�частині�здійснення�ними�повно-

важень�місцевих�державних�адміністрацій�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�в�частині�деле-

�ованих�їм�повноважень�ор�анів�ви�онавчої�влади�письмові�та��сні�пояснення�з�питань,�що�ви-

ни�ають�під�час�перевіро��ви�онання��онтрольних�до��ментів;

8.6.�Зал�чати�в��становленом��поряд���спеціалістів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій,�на��овців�та�інших�фахівців,�працівни�ів�підприємств,��станов�і�ор�а-

нізацій�(за�з�одою)�для�проведення�перевіро��та�вжиття�необхідних�заходів�щодо�оперативно�о

�с�нення�виявлених�недолі�ів���ви�онанні��онтрольних�до��ментів;

8.7.�Вима�ати�від�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�с�ладання�за�не-

обхідності�та�ви�онання�планів��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�і�дор�чень�Президента�У�раїни�та

інформ�вання��онтрольно-аналітично�о��правління�про�їх�ви�онання;

8.8.�Вносити�пропозиції�щодо�зняття�з��онтролю�чи�продовження�термінів�ви�онання��онтроль-

них�до��ментів.

13.�По�ладення�на��правління�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�і�та�их,�що�не�сто-

с�ються�питань�діяльності��правління,�не�доп�с�ається.

14.�Витрати�на��тримання��правління�проводяться�за�рах�но��видат�ів,�що�виділяються�для��т-

римання�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

Керівник апарату В. Бондаренко
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9.�Контрольно-аналітичне��правління���процесі�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взає-

модіє�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�апарат�,�а�та�ож�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій�та�територіальними�ор�анами�центральних�ор�анів�ви�онавчої

влади.

10.�Контрольно-аналітичне��правління�очолює�начальни�,�я�ий�призначається�на�посад��та�звіль-

няється�з�посади�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��становленом��поряд��.

11.�На�посад��начальни�а��онтрольно-аналітично�о��правління�призначається�особа�з�вищою

освітою�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�спеціаліста�або�ма�істра�та�я�а�має�стаж�роботи�за

фахом�на��ерівних�посадах�державної�сл�жби�не�менш�я��три�ро�и�або�має�пра�тичний�досвід

роботи�на��ерівних�посадах�не�менш�я��п’ять�ро�ів.

12.�Начальни���онтрольно-аналітично�о��правління:

12.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю��онтрольно-аналітично�о��правління,�несе�персональ-

н��відповідальність�за�ви�онання�по�ладених�на��онтрольно-аналітичне��правління�завдань,�ви-

значає�ф�н�ції�та�ст�пінь�відповідальності�сво�о�заст�пни�а,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

�онтрольно-аналітично�о��правління.�Контролює�робот��стр��т�рних�підрозділів��онтрольно-

аналітично�о��правління�та�забезпеч�є�підвищення�ділової��валіфі�ації�їх�працівни�ів;

12.2.�Забезпеч�є�в�межах��омпетенції�збереження�в��онтрольно-аналітичном���правлінні�дер-

жавної�таємниці,�іншої�інформації�з�обмеженим�дост�пом�відповідно�до�чинно�о�за�онодавства

У�раїни;

12.3.�Гот�є�в��становленом��поряд���Положення�про��онтрольно-аналітичне��правління,�вне-

сення�змін�до�ньо�о�і�стр��т�ри,�затвердж�є�положення�про�відділи��онтрольно-аналітично�о

�правління�та�посадові�інстр��ції�працівни�ів;

12.4.�Подає�пропозиції��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначення,�звільнення�з�посад�та�переміщення

працівни�ів��онтрольно-аналітично�о��правління,�своєчасне�заміщення�ва�ансій,�заохочення�та

на�ладання�стя�нень.�Контролює�стан�тр�дової�та�ви�онавсь�ої�дисципліни.�Відповідальний�за

с�ладання�табеля�облі���робочо�о�час��працівни�ів��онтрольно-аналітично�о��правління;

12.5.�План�є�робот���онтрольно-аналітично�о��правління,�здійснює��оординацію�та�забезпе-

ч�є�ви�онання�розроблених�планів�роботи��онтрольно-аналітично�о��правління;

12.6.�Ви�он�є�інші�обов’яз�и,�по�ладені�на�ньо�о�Київсь�им�місь�им��оловою�та��ерівни�ом

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

13.�Начальни���онтрольно-аналітично�о��правління�має�заст�пни�а,�я�о�о�за�йо�о�поданням,

по�одженим�із��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова.

14.�Працівни�и��онтрольно-аналітично�о��правління�призначаються�на�посади�та�звільняються

з�посад���встановленом��поряд���за�поданням�начальни�а��онтрольно-аналітично�о��правління.

15.�Для�здійснення�ф�н�цій,�по�ладених�на��онтрольно-аналітичне��правління,�начальни��та

працівни�и��онтрольно-аналітично�о��правління�наділяються�правами,�ви�он�ють�обов’яз�и�і�не-

с�ть�відповідальність�відповідно�до�за�онодавства,�що�ре��лює�порядо��і��мови�проходження

державної�сл�жби,�а�та�ож�Правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд���в�апараті�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�о�о�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�цьо�о�Положення.

16.�По�ладення�на��онтрольно-аналітичне��правління�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Поло-

женням,�і�та�их,�що�не�стос�ються��онтрольно-аналітичної�роботи,�не�доп�с�ається.

17..�Витрати�на��тримання��онтрольно-аналітично�о��правління�здійснюються�за�рах�но��ви-

дат�ів�бюджет�,�передбачених�для��тримання�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�о�о

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

Керівник апарату — В.Бондаренко

Про перейменування Київського молодіжного центру праці 
в комунальну установу виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київський молодіжний центр»
Розпорядження № 651 від 6 липня 2015 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�
їні», пункту 3 доручення Президента України від 12 листопада 2013 року № 1�1/2944 «Щодо підвищення ро�
лі молоді у розбудові демократичного громадянського суспільства. забезпечення вирішення актуальних пи�
тань, порушених на Всеукраїнському форумі молоді», з метою розширення спектру послуг, приведення у від�
повідність до вимог законодавства установчих документів Київського молодіжного центру праці, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

про�Київсь�ий�молодіжний�центр�праці»,�ви-

�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додаєть-

ся.

3.�Київсь�ом��молодіжном��центр��праці�за-

реєстр�вати�зміни�до�положення���поряд��,

встановленом��за�онодавством�У�раїни.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада Повного Євангелія «Сила Пробудження» 

у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 658 від 6 липня 2015 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву
громадян від 21 травня 2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 05 квітня 2015 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�Повно�о�Єван�елія�«Сила�Про-

б�дження»���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко

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

публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія 
«Київміськбуд»

Розпорядження № 660 від 7 липня 2015 року
Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь�

кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін�
фраструктури», враховуючи звернення публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київ�
міськбуд» (лист від 05 березня 2015 року № 00867/0/2�15), протокол чергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства холдингова компанія «Київміськбуд» від 25 квітня 2012 року № 14 та протокол за�
сідання Правління ПАТ «ХК «Київміськбуд» від 02 березня 2015 року № 6, з метою надійного утримання та
якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

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

теплові�мережі�п�блічно�о�а�ціонерно�о�това-

риства�«Холдин�ова��омпанія�«Київмісь�б�д»

з�ідно�з�додат�ом,�в�межах�та�на��мовах,�ви-

значених�У�одою�щодо�реалізації�прое�т���прав-

ління�та�реформ�вання�енер�етично�о��ом-

пле�с��м.�Києва�від�27�вересня�2001�ро���(зі�змі-

нами�та�доповненнями),�я�а���ладена�між�АК

«Київенер�о»�та�Київсь�ою�місь�ою�державною

адміністрацією.

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

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

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

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

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

�о�розпорядження.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��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 розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 25 грудня 2007 року № 1723 
«Про створення постійно діючої комісії з питань поводження 

з безхазяйними відходами»
Розпорядження № 662 від 7 липня 2015 року

Відповідно до підпункту 6 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні», статті 12 Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня
1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», у зв’язку з кадро�
вими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи постійно діючої комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

державної�адміністрації)�від�25��р�дня�2007�ро-

���№ 1723�«Про�створення�постійно�діючої��о-

місії�з�питань�поводження�з�безхазяйними�від-

ходами»�та�і�зміни:

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

«1.�Утворити�постійно�діюч���омісію�з�пи-

тань�поводження�з�безхазяйними�відходами

та�затвердити�її�посадовий�с�лад,�що�додає-

ться.»

1.2.�Після�п�н�т��1�доповнити�розпоряджен-

ня�п�н�тами�2�та�3�та�о�о�зміст�:

«2.�Призначити��оловою�постійно�діючої��о-

місії�з�питань�поводження�з�безхазяйними�від-

ходами�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�Пантелеєва�Петра�Оле�-

сандровича.»

«3.�Голові�постійно�діючої��омісії�з�питань

поводження�з�безхазяйними�відходами�затвер-

дити�її�персональний�с�лад�та���разі�потреби

вносити�до�ньо�о�зміни.»�

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�2-5�вважати�п�н�та-

ми�4-7�відповідно.

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

ня�по�ласти�на�заст�пни�ів��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 зміни у складі комісії з ліквідації Державного комунального
підприємства «Київжитлотеплокомуненерго»

Розпорядження № 687 від 10 липня 2015 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 322/9379 «Про ліквідацію Дер�

жавного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго» та у зв’язку з необхідністю уточнення
складу комісії з ліквідації Державного комунального підприємства «Київжитлотеплокомуненерго», в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Переймен�вати�Київсь�ий�молодіжний

центр�праці�в��ом�нальн���станов��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�мо-

лодіжний�центр».

2.�Затвердити�зміни�до�положення�про

Київсь�ий�молодіжний�центр�праці,�затвер-

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

державної�адміністрації�від�21��вітня�2005

ро���№ 642�«Про�затвердження�Положення

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

квартири за рішенням суду
Розпорядження № 675 від 10 липня 2015 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 Закону України
«Про столицю України — місто�герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 201 1
року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста
Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури» та рішення
Голосіївського районного суду міста Києва від 10 березня 2015 року у справі № 752/22145/14�ц. в межах функ�
цій органу місцевого самоврядування:

1.�Зарах�вати�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва��вартир�

№ 62�на�в�л.�Ломоносова,�30/2�та�передати�її

до�сфери��правління�Голосіївсь�ої�районної�в

місті�Києві�державної�адміністрації.

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

жавній�адміністрації�вжити�заходів�щодо�ре-

єстрації�права�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�на��вартир�,�зазначен���

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о

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

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

міністрації)�здійснити�в��становленом��поряд-

���розподіл�та�передач���вартири,�зазначеної

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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У�с�ладі��омісії�з�лі�відації�Державно�о��о-

м�нально�о�підприємства�«Київжитлотепло�о-

м�ненер�о»,�затвердженом��розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25

вересня�2013�ро���№ 1666�(��реда�ції�розпо-

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

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

трації)�від�19�червня�2015�ро���№ 593),�слова

«Крилов�Сер�ій�Ма�симович»�замінити�слова-

ми�«Крилов�Ма�сим�Сер�ійович».
Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 35 кВ на вулицях
Щусєва, Вавілових, провулку Орловському, вулицях Максима

Берлінського, Академіка Грекова, Олени Теліги 
в Шевченківському районі

Розпорядження № 686 від 10 липня 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 діяльності»,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 «Про виконання ро�
біт на автомагістралях та шляхово�транспортних спорудах міста», враховуючи звернення СТРУКТУРНОГО ВІ�
ДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ�
ЇВЕНЕРГО» від 06 лютого 2015 року № 030/52/1�783, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»)�здійснити�за�власні��ошти�відповідно�до

розробленої�та�затвердженої�в��становленом�

поряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з

21�липня�2015�ро���до�02�листопада�2015�ро-

���ви�онання�робіт�з�ре�онстр��ції��абельних�ме-

реж�напр��ою�35��В�з�част�овим�розриттям

трот�арів�на�в�лицях�Щ�сєва,�Вавілових,�про-

в�л���Орловсь�ом�,�в�лицях�Ма�сима�Берлін-

сь�о�о,�А�адемі�а�Гре�ова,�Олени�Телі�и�та

проїзних�частин�в�лиці�Вавілових,�пров�л���Ор-

ловсь�о�о,�в�лиць�Ма�сима�Берлінсь�ою,�А�а-

демі�а�Гре�ова�з�част�овим�обмеженням�р�х�

транспорт�.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні�ДАї

ГУ�МВС�У�раїни�в�м.�Києві�схем��тимчасової

ор�анізації�дорожньо�о�р�х�.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�не-

обхідно�забезпечити�вільний�і�безпечний�про-

хід�пішоходів�та�проїзд�автотранспорт��до�при-

ле�лих�б�дин�ів�і��станов,�встановивши�від-

повідн��о�орож�,�а�та�ож���разі�необхідно-

сті —�пішохідні�міст�и�шириною�не�менше�1.5

м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��чинно�о

за�онодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�ді-

вельних�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

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

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

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

�риття�проїзних�частин�(заїзди�в�двори)�за�ти-

пом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн�

ширин��відновити�фі��рними�елементами�мо-

щення�та�передати�їх�за�а�том��ом�нальном�

підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне��прав-

ління�по�ремонт��та��триманню�автомобільних

шляхів�та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�»�м.�Києва.

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

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�СТРУК-

ТУРНОГО�ВІДОКРЕМЛЕНОГО�ПІДРОЗДІЛУ�«КИ-

ЇВСЬКІ�ЕЛЕКТРИЧНІ�МЕРЕЖІ»�ПАТ�«КИЇВЕНЕ-

РГО»�Гайд��а�О.�І.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 691 від 10 липня 2015 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», підпункту 21.4 пункту 21 рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року
№ 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924
«Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік»:

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бюджет-

них��оштів�між�об’є�тами�б�дівництва,�ре�онстр��-

ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ваних�робіт�(про-

е�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро�и,�поточні��а-

пітальні�в�ладення,�придбання�обладнання�тощо),

передбаченими�додат�ом�4�до�Про�рами�е�оно-

мічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015

рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�28�січня�2015�ро���№ 59/924,�що�додаєть-

ся.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах

аси�н�вань�по��оловних�розпорядни�ах�бюджет-

них��оштів�між�напрямами�ви�онання�робіт�з��а-

пітально�о�ремонт�,�передбаченими�додат�ом�5

до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердженої�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро��

№ 59/924,�що�додається.

3.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам�бю-

джетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном��фон-

ді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся-

���бюджетних�призначень�на�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень,�що�додається.

4.�Затвердити�перерозподіл�видат�ів�розвит-

��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам�бю-

джетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном��фон-

ді�бюджет��міста�Києва�в�межах�за�ально�о�обся-

���бюджетних�призначень�на�фінанс�вання��апі-

тально�о�ремонт�,�що�додається.

5.�Відповідно�до�п�н�тів�1,�2,�3,�4�цьо�о�розпо-

рядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами

е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на

2015�рі�,�доведених�до�департаментів,��правлінь,

інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

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

жавних�адміністрацій�з�ідно�з�розпорядженням

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�16�люто-

�о�2015�ро���№ 119�«Про�Про�рам��е�ономічно-

�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�»�(в

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

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

міністрації)�від�24�червня�2015�ро���№ 617),�а�са-

ме:

зведеної�про�рами��апітальних�в�ладень�та��а-

пітально�о�ремонт�;�

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апіталь-

них�в�ладень;�

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апіталь-

но�о�ремонт�,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що�до-

даються.

6.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�подання

цьо�о�розпорядження�на�по�одження�до�постій-

ної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

7.�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

ної�адміністрації)�внести�відповідні�зміни�до�роз-

пис��місцево�о�бюджет�,�після�по�одження�в��с-

тановленом��поряд���цьо�о�розпорядження�з�по-

стійною��омісією�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.
Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про надання публічному акціонерному 
товариству «Київський завод «Радар» 

згоди на поділ земельної ділянки 
на вул. Предславинській, 35 у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 684 від 10 липня 2015 року
Відповідно до статей 17, 79�1, 84, 92, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про зем�

леустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», Закону України «Про столицю України — місто�герой Київ»,
статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист публічного акціонер�
ного товариства «Київський завод «Радар» від 23.12.2014 № 1903, в межах функцій місцевого органу виконав�
чої влади:

1.�Надати�п�блічном��а�ціонерном��товари-

ств��«Київсь�ий�завод�«Радар»�з�од��на�поділ

земельної�ділян�и�державної�власності�пло-

щею —� 3,4238� �а� (�адастровий� номер

8000000000:79:045:0033)�на�в�л.�Предславин-

сь�ій,�35���Печерсь�ом��районі�м.�Києва,�я�а

переб�ває�в�постійном���орист�ванні�п�бліч-

но�о�а�ціонерно�о�товариства�«Київсь�ий�за-

вод�«Радар»�на�підставі�державно�о�а�та�на

право�постійно�о��орист�вання�землею,�заре-

єстровано�о�в��низі�записів�державних�а�тів

на�право�постійно�о��орист�вання�землею�за

№ 02-9-00146�від�12.12.2012�(справа�А-21492).

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 185/1296

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної 
адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1056 
«Про встановлення тарифів на платні послуги 

з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально�профілактичними державними 

закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 1144 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регу�
лювання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвер�
дження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медич�
них закладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстра�
цію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування на�
дання платних послуг з медичного обслуговування, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�платні�посл�-

�и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надають-

ся�У�раїнсь�им�на��ово-пра�тичним�центром

ендо�ринної�хір�р�ії,�трансплантації�ендо�рин-

них�ор�анів�і�т�анин�Міністерства�охорони�здо-

ров’я�У�раїни,�встановлених�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

вересня�2014�ро���№ 1056,�зареєстрованим�в

Головном���правлінні�юстиції���місті�Києві�07

жовтня�2014�ро���за�№ 38/1091,�що�додають-

ся.

2.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�платні�посл�-

�и�з�медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Цен-

тральна�полі�ліні�а�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни,�встановлених�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24

вересня�2014�ро���№ 1056,�зареєстрованим�в

Головном��територіальном���правлінні�юсти-

ції� �� місті� Києві� 13� серпня� 2015� ро��� за

№ 120/1231�(��реда�ції�розпорядження�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�23

липня�2015�ро���№ 716),�ви�лавши�їх���новій�ре-

да�ції,�що�додається.

3.�Доповнити�розпорядження�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�24�вересня�2014

ро���№ 1056�«Про�встановлення�тарифів�на

платні�посл��и�з�медично�о�обсл��ов�вання,

я�і�надаються�лі��вально-профіла�тичними�дер-

жавними�за�ладами�охорони�здоров’я»,�заре-

єстроване�в�Головном���правлінні�юстиції���міс-

ті�Києві�07�жовтня�2014�ро���за�№ 37/1090,�но-

вими�п�н�тами�9,10�та�о�о�зміст�:

«�9.�Встановити�тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Націо-

нальний�медичний��ніверситет�імені�О.�О.�Бо-

�омольця,�що�додаються.

10.�Встановити�тарифи�на�платні�посл��и�з

медично�о�обсл��ов�вання,�я�і�надає�Держав-

ний�за�лад�«Медичний�центр�телемедицини

Міністерства�охорони�здоров’я�У�раїни»,�що

додаються.»

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�9-11�вважати�відпо-

відно�п�н�тами�11-13.

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

йо�о�оприлюднення.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 181/1292

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії та встановлення

тарифів на послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води 

Приватному підприємству «Столичні будинки»
Розпорядження № 1152 від 26 листопада 2015 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав�
ну реєстрацію нормативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою запро�
вадження економічно обгрунтованих тарифів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
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Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 182/1293

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо�о�ор�ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

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

26�листопада�2015�р.�№�1152

Тарифи на виробництво теплової енергії Приватному підприємству "Столичні будинки"

Керівник апарату — В. Бондаренко

Керівник апарату — В. Бондаренко

Керівник апарату — В. Бондаренко

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

Населення 578,88

Інші споживачі (крім населення) 1310,83

Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 183/1294

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо�о�ор�ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

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

26�листопада�2015�р.�№�1152

Тарифи 
на постачання теплової енергії Приватному підприємству 

"Столичні будинки"

Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

Населення 57,20

Інші споживачі (крім населення) 57,20

Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 184/1295

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо�о�ор�ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

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

26�листопада�2015�р.�№�1152

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, 

що надаються Приватним підприємством "Столичні будинки" як виконавцем цих послуг

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1. Централізоване опалення при наявності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 655,85

2. Централізоване опалення при відсутності квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалювальної площі за
місяць протягом періоду надання

послуги з централізованого
опалення

13,84

3. Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 38,01

Зареєстровано�

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

7��р�дня�2015�р.�за�№ 181/1292

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви'онавчо�о�ор�ан��

Київсь'ої�місь'ої�ради�

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

26�листопада�2015�р.�№�1152

Тарифи на теплову енергію Приватному підприємству "Столичні будинки"

№ п/п Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1. Населення 636,08

2. Інші споживачі (крім населення) 1368,03

Керівник апарату — В.Бондаренко

1.�Встановити�тарифи�на�теплов��енер�ію�Приватно-

м��підприємств��«Столичні�б�дин'и»,�що�додаються.

2.�Встановити�тарифи�на�виробництво�теплової�енер-

�ії�Приватном��підприємств��«Столичні�б�дин'и»,�що�до-

даються.

3.�Встановити�тарифи�на�постачання�теплової�енер�ії

Приватном��підприємств��«Столичні�б�дин'и»,�що�до-

даються.

4.�Встановити�тарифи�на�посл��и�з�централізовано�о

опалення�і�централізовано�о�постачання��арячої�води,

що�надаються�Приватним�підприємством�«Столичні�б�-

дин'и»�я'�ви'онавцем�цих�посл��,�що�додаються.

5.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня�йо�о

оприлюднення.

6.�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

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

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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Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîñèòü íàäàòè ïðîïîçèö³¿

ùîäî çàêóï³âë³ çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó 3 îäíîê³ìíàòíèõ, Ç äâîê³ìíàòíèõ òà

10 òðèê³ìíàòíèõ êâàðòèð, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì,

äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ÷åðãîâèê³â êâàðòèðíîãî îáë³êó.

Áþäæåòí³ êîøòè ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ïðèäáàííÿ æèòëà ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ, ÿê³

ïðèéìàþòüñÿ â åêñïëóàòàö³þ ó III êâàðòàë³ 2016 ðîêó.

Çàáóäîâíèêè ìîæóòü íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ

Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

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

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

- íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net

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

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà
²-III ñòóïåí³â ¹ 250 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ìàòåìàòèêè Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà:
1) ïðîñï.Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà,49-á,3 ïîâåðõ,çàãàëüíà ïëîùà —41,6 êâ.ì,ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (êóðñè ³íîçåìíèõ
ìîâ), ïîãîäèííî — 16 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä. (áåç ÏÄÂ) — 1,13 ãðí, çà òèæäåíü
(áåç ÏÄÂ) — 18,08 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ

îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ßðîñëàâñüêà, 26,
ë³ò. À, ïëîùà 11,40 êâ. ì, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 285600,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 7%, çà ïåðøèé
ì³ñÿöü îðåíäè — 1674,33 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç êñåðîêîï³þâàííÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 417-14-61.

Âòðà÷åíèé äîäàòîê äî äèïëîìó âèïóñêíèö³ ÍÌÀÓ ³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî, ñåð³ÿ

KB ¹ 37426552 â³ä 30.06.2009ð. íà ³ì'ÿ Áîéêî ßíè Âàäèì³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.



ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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  44912

11 ãðóäíÿ 2015 ð.

¹166(4762)
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

«ßê òåáå íå ëþáèòè, Êèºâå ì³é» Ïîäîëÿíè âøàíóþòü
ó÷àñíèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â 
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ
Ç ÍÀÃÎÄÈ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñ-
íèê³â ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿
íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ 14 ãðóä-
íÿ êåð³âíèöòâî òà ìåøêàíö³ Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó ïîêëàäóòü êâ³-
òè äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó á³ëÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî ìóçåþ «×îðíîáèëü»
òà ïàì’ÿòíèõ çíàê³â «Äî 25-õ ðî-
êîâèí ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðî-
ôè», ó÷àñíèêàì ë³êâ³äàö³¿ íàñë³ä-
ê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ
íà âóë. Êèðèë³âñüê³é, 99.

Ïðîòÿãîì ãðóäíÿ ó ïîä³ëüñüêèõ
øêîëàõ ïðîéäóòü çóñòð³÷³ ç

ë³êâ³äàòîðàìè àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ,
óðîêè ïàì’ÿò³. Ó êëóáàõ çà ì³ñöåì
ïðîæèâàííÿ â³äáóäóòüñÿ ëåêö³¿,
áåñ³äè ç ÷îðíîáèëüöÿìè, òåìà-
òè÷í³ âå÷îðè òà âèñòàâêè.

Äëÿ ï³äîï³÷íèõ Òåðèòîð³àëü-
íîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ áóäóòü îð-
ãàí³çîâàí³ âèñòàâêè òà ëåêö³¿, à
ðàéîíí³ á³áë³îòåêè äëÿ ñâî¿õ â³ä-
â³äóâà÷³â ïðîâåäóòü êíèæêîâ³ âè-
ñòàâêè «Âîíè ñîáîþ ëþäñòâî çà-
òóëèëè» �

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ ó Ïàëàö³ ä³òåé òà
þíàöòâà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ñòî-
ëèö³ ã³ìíàç³ÿ ¹ 117 ³ì. Ëåñ³ Óêðà-
¿íêè óðî÷èñòî â³äçíà÷èëà ñâ³é þâ³-
ëåé — 60 ðîê³â ³ç äíÿ çàñíóâàííÿ
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Îñâ³òÿíè ïðîâåëè þâ³ëåéí³ óðî-
÷èñòîñò³ ó ôîðìàò³ óñíîãî æóðíà-
ëó «Êîëåñî æèòòÿ» — ñâîºð³äíîãî
òâîð÷îãî çâ³òó çà ð³çíèìè íàïðÿ-
ìàìè ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó.

Åìîö³éíà ïàë³òðà ñâÿòà âèéøëà

íàñè÷åíîþ òà ð³çíîáàðâíîþ. Íàé-
çâîðóøëèâ³øèì ìîìåíòîì áóëî
ä³éñòâî, ïðèñâÿ÷åíå ïàì’ÿò³ Íå-

áåñíî¿ Ñîòí³: ëóíàëà âèñîêà ïî-
åç³ÿ ïðî Óêðà¿íó, ó÷í³ ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè â³ëüíå âîëîä³ííÿ ð³çíè-
ìè ³íîçåìíèìè ìîâàìè.

Ãîðä³ñòþ òà ìàéáóòí³ì êîæíî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º éîãî âè-
ïóñêíèêè. Öüîãî äíÿ íà þâ³ëåé
ã³ìíàç³¿ çàâ³òàëî áàãàòî òàëàíî-
âèòèõ, êðåàòèâíèõ, â³äîìèõ îñî-
áèñòîñòåé: Ëàðèñà Õîðîëåöü, Îñòàï
Ñòóïêà, Êàòåðèíà Ñòåïàíêîâà, Ñî-
ëîì³ÿ Ç³í÷óê, Ñâ³òëàíà Âàñèëü÷åí-
êî òà ³íø³ �

Ó ÐÀÌÊÀÕ îãëÿäó-êîíêóðñó «Êðà-
ùèé êëóá çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ» â ïîíåä³ëîê â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáóâñÿ çàõ³ä ï³ä
íàçâîþ «ßê òåáå íå ëþáèòè, Êè-
ºâå ì³é». Éîãî ïðîâåëè â êëóá³
«Ãíîì» ôàõ³âö³ Öåíòðó ïî ðîáî-
ò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ. Ìåòîþ
çàõîäó º ðîçâèòîê çàö³êàâëåíî-
ñò³ ä³òåé ó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ ð³ä-

íîãî Êèºâà, çíàéîìñòâî ç éîãî ³ñ-
òîðè÷íèì ìèíóëèì ³ ñüîãîäåí-
íÿì, âèõîâàííÿ ëþáîâ³ äî ì³ñòà,
â ÿêîìó òè æèâåø. Ä³òè, ÿê³ çàé-
ìàþòüñÿ â ãóðòêó îáðàçîòâîð÷î-
ãî ìèñòåöòâà, îðãàí³çóâàëè âè-
ñòàâêó ìàëþíê³â, ïðèñâÿ÷åíó Êè-
ºâó, à ¿õí³ îäíîë³òêè ç ãóðòêà «Ãåð-
êóëåñ» ï³äãîòóâàëè äëÿ ãëÿäà÷³â
«âîãíÿíå øîó». Ó ô³íàë³ þí³ âè-

õîâàíö³ ñòóä³¿ åñòðàäíîãî ñîëü-
íîãî ñï³âó âèêîíàëè ï³ñí³, ïðè-
ñâÿ÷åí³ Êèºâó ³ Óêðà¿í³ �

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÊÏ «Êå-
ðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» âè-
êîíàëè ðîáîòè ç óòåï-

ëåííÿ òðóáîïðîâîä³â
öåíòðàë³çîâàíîãî îïà-
ëåííÿ (ÖÎ) òà ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ (ÃÂÏ) íà
òåõí³÷íèõ ïîâåðõàõ áó-
äèíê³â, çàêðèëè âåíòè-

ëÿö³éí³ îòâîðè ïî ïåðè-
ìåòðó òåõí³÷íèõ ïîâåð-
õ³â, ïðîâåëè íàëàãîäæó-
âàëüí³ ðîáîòè âíóòð³ø-
íüîáóäèíêîâèõ ñèñòåì
ÖÎ òà ÃÂÏ. Ö³ çàõîäè áó-
ëè íàïðàâëåí³ íà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ æèòëîâî-
ãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî
ðàéîíó.

Òàê, ó æèòëîâèõ áó-

äèíêàõ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü
ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ÆÅÄ-
301, ÆÅÄ-302, ÆÅÄ-303,
ÆÅÄ-304, ÆÅÄ-305, ÆÅÄ-
306, ÆÅÄ-307, ÆÅÄ-310,
ÆÅÄ-312, ÆÅÄ-313, ÆÅÄ-
314, ÆÅÄ-316, ÆÅÄ-317,
ÆÅÄ-318, ÆÅÄ-319, ÆÅÄ-
320, âèùåçàçíà÷åí³ ðî-
áîòè âèêîíàí³ ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³ �

ÑÜÎÃÎÄÍ² â ïðèì³ùåí-
í³ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ÐÄÀ
â³äáóäóòüñÿ I Àìîñîâñüê³
÷èòàííÿ (ïðîñï. Ïîâ³ò-
ðîôëîòñüêèé, 41). Çàõ³ä
ïðîâîäèòüñÿ äî ð³÷íèö³
Äíÿ íàðîäæåííÿ âèäàò-
íî¿ îñîáèñòîñò³ ÕÕ ñòî-

ë³òòÿ, çàñíîâíèêà Íàö³î-
íàëüíîãî ³íñòèòóòó ñåð-
öåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ —
Ìèêîëè Àìîñîâà. Ùî-
ð³÷íå íàóêîâå ç³áðàííÿ
íîâîãî ôîðìàòó çàïî-
÷àòêîâóþòü éîãî ó÷í³ òà
ïîñë³äîâíèêè. Ó íàóêî-

â³é òåìàòèö³ çàõîäó âäà-
ëîñÿ îá’ºäíàòè ôóíäà-
ìåíòàëüí³ äîïîâ³ä³ ïðî-
â³äíèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà
çàêîðäîííèõ íàóêîâö³â
íå ëèøå ó ãàëóç³ ìåäè-
öèíè, à é ñóì³æíèõ íàóê,
ùî äîçâîëèëî çíà÷íî

ðîçøèðèòè àóäèòîð³þ
ñëóõà÷³â �

ÄÍßÌÈ â á³áë³îòåö³ ³ì. Àííè Àõìà-
òîâî¿ ñï³ëüíî ç ìóçåºì «Õàòà íà Ïð³-
îðö³» áóëà ïðîâåäåíà ë³òåðàòóðíî-ï³ç-
íàâàëüíà ëåêö³ÿ äëÿ ó÷í³â 9-õ êëàñ³â
8-¿ øêîëè. Çàõ³ä ïðèñâÿ÷åíî óêðà¿í-
ñüêèì òà ³íøîìîâíèì âèäàííÿì «Êîá-
çàðÿ» Òàðàñà Øåâ÷åíêà.

Íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ Íà-
ä³ÿ Ãðèãîð³âíà ðîçïîâ³ëà ó÷íÿì ïðî
ïåðåêëàäè òà ïåðåêëàäà÷³â ïîåç³¿ Øåâ-
÷åíêà ð³çíèìè ìîâàìè. Ñåðåä ³íøî-

ãî ó÷í³ ä³çíàëèñÿ, ç êèì ³ç âèäàòíèõ
ïèñüìåííèê³â òà ïîåò³â çóñòð³÷àâñÿ
Êîáçàð.

Ðàçîì ç Íàä³ºþ Ãðèãîð³âíîþ øêî-
ëÿð³ ìàëè çìîãó íà âëàñí³ î÷³ ïîáà-
÷èòè òà ðîçäèâèòèñÿ, ÿê âèãëÿäàëè
ïåðø³ âèäàííÿ «Êîáçàðÿ».

Ïî çàê³í÷åíí³ íàóêîâåöü ïðîäå-
êëàìóâàëà ïîåç³þ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
ïîëüñüêîþ òà ôðàíöóçüêîþ ìîâà-
ìè �

Ã³ìíàç³¿ ¹ 117 ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè — 60 ðîê³â

Ó ÑÅÐÅÄÓ íà áàç³ Äí³ïðîâñüêîãî
ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ áó-
ëî ïðîâåäåíî Äåíü â³äêðèòèõ äâå-
ðåé äëÿ äåìîá³ë³çîâàíèõ ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ôà-
õ³âö³ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, ãîëîâà
ñï³ëêè âåòåðàí³â ÀÒÎ Äí³ïðîâ-
ñüêîãî ðàéîíó, ïðåäñòàâíèê ÒÎÂ
«Êè¿âì³ñüêâòîððåñóðñè» òà êîîð-
äèíàòîð Öåíòðó çàéíÿòîñò³ â³ëü-
íèõ ëþäåé.

Çàõ³ä îðãàí³çîâàíî ç ìåòîþ
íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîñëó-

ãè ñëóæáè çàéíÿòîñò³, âèçíà÷åí-
íÿ øëÿõ³â àäàïòàö³¿ êîëèøí³õ
âî¿í³â äî ïîòðåá ðèíêó ïðàö³,
âèð³øåííÿ ïèòàíü ¿õ ñîö³àëüíî-
ãî çàõèñòó.

Çóñòð³÷ ïðîéøëà ó êîíñòðóê-
òèâíîìó ä³àëîç³, ïðèñóòí³ îòðè-
ìàëè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çàïèòàííÿ.
Ïî çàê³í÷åíí³ çàõîäó ³ç çàö³êàâ-
ëåíèìè îñîáàìè â³äáóâñÿ îáì³í
³íôîðìàö³ºþ äëÿ âèð³øåííÿ ïè-
òàííÿ ùîäî ¿õ ìîæëèâîãî ïðàöå-
âëàøòóâàííÿ �

Äåñíÿíö³ óòåïëþþòü
òðóáîïðîâîäè

«Êîáçàð» Øåâ÷åíêà — ð³çíèìè ìîâàìè ñâ³òó

Íà Ñîëîì’ÿíö³ ïðîâåäóòü Àìîñîâñüê³ ÷èòàííÿ

Äëÿ äåìîá³ë³çîâàíèõ âî¿í³â ÀÒÎ
âëàøòóâàëè Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé
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