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ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÓ «íàï³âñôåðó», ÿêà
çàïàëþâàëà âîãí³ íà ãîëîâí³é
ÿëèíö³ êðà¿íè, íàòèñíóëè äðóæè-
íà Ïðåçèäåíòà Ìàðèíà Ïîðîøåí-
êî, Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî òà îðãàí³çàòîð ñâÿò-
êóâàíü ²ãîð Äîáðóöüêèé. Ó çâåð-
íåíí³ äî ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ñòî-
ëèö³ ïàí³ Ìàðèíà çàóâàæèëà, ùî
íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà — öå
çàâæäè êðîê ó ìàéáóòíº, ÷àñ îñ-
ìèñëåííÿ, ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
òà íîâèõ ïëàí³â: «ß â³ðþ, ùî íî-
âîð³÷í³ ïîáàæàííÿ, ÿê ³ ìîëèòâà,
ì³öí³ø³ ó êîë³ âåëèêî¿ óêðà¿íñüêî¿
ðîäèíè».

Ïðî â³ðó ó äèâà ãîâîðèâ ç³ ñöå-
íè ³ ìåð ñòîëèö³ Â³òàë³é Êëè÷êî.
Çîêðåìà ïðî òå, ùî íà Äåíü Ñâÿ-
òîãî Ìèêîëàÿ ³ ä³òè, ³ äîðîñë³ ÷å-
êàþòü íå ëèøå ïîäàðóíê³â. «Íà-

ïåâíî, íàéá³ëüøå áàæàííÿ êîæ-
íîãî óêðà¿íöÿ — ùîáè â íàø³é
êðà¿í³ íàðåøò³ çàïàíóâàâ ìèð, à
â îñåëÿõ — äîáðîáóò ³ çàòèøîê»,—
íàãîëîñèâ ñòîëè÷íèé ãîëîâà. Ïî-
äèâèòèñÿ íà óðî÷èñòó ìèòü çàâ³-
òàëî ïîíàä 50 òèñÿ÷ ëþäåé ç óñ³-
º¿ Óêðà¿íè. Âîíè ïðè¿æäæàëè ö³-
ëèìè ðîäèíàìè — âçäîâæ âóëèö³
Âîëîäèìèðñüêî¿ ñòîÿëî ÷èìàëî
åêñêóðñ³éíèõ àâòîáóñ³â, ÿê³ ïðè-
âåçëè îðãàí³çîâàí³ ãðóïè ç Êè¿â-
ùèíè.

Ç ãîëîâíî¿ ñöåíè ãîñòåé â³òà-
ëè ñï³âàê Ïàâëî Òàáàêîâ, íàðîä-
íà àðòèñòêà Óêðà¿íè Êàòåðèíà Áó-
æèíñüêà, ñï³âà÷êà Ì’ÿòà, ìóí³öè-
ïàëüíà àêàäåì³÷íà ÷îëîâ³÷à õî-
ðîâà êàïåëà ³ì. Ë. Ì. Ðåâóöüêîãî
òà Õîð õëîï÷èê³â, Íàö³îíàëüíèé
àêàäåì³÷íèé îðêåñòð íàðîäíèõ

³íñòðóìåíò³â Óêðà¿íè (ÍÀÎÍ²)
ôîëüêëîðíîãî àíñàìáëþ «Áåðå-
ãèíÿ» òà øîó-êîëåêòèâ Â³òàë³ÿ Çà-
ãîðóéêà.

Ëèøå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü ãî-
ëîâíó ÿëèíêó êðà¿íè âëàøòîâó-
þòü íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Àëå öå
ì³ñöå îäðàçó ïðèïàëî äî äóø³
êèÿíàì. Ñïðàâæíÿ, æèâà ÿëèí-
êà, ùî ñÿº íà òë³ ñòàðîäàâí³õ êó-
ïîë³â Ñîô³¿, ï³äñâ³÷åíà ð³çíî-
áàðâíèìè âîãíÿìè, çàâîéîâóº
ñåðöÿ óñ³õ, õòî ¿¿ ïîáà÷èâ. Ïðè-
êðàñèëè äåðåâî ïðÿíè÷íèìè ÷î-
ëîâ³÷êàìè òà ãîëóáàìè, çåëåíè-
ìè êàðàìåëüêàìè, ÿáëó÷êàìè òà
êðóæàëüöÿìè ëèìîíó — òàê, ùî
íàâ³òü óäåíü, áåç ³ëþì³íàö³¿, âî-
íî âèãëÿäàº íàäçâè÷àéíî îøàò-
íèì ³ ñâÿòêîâèì.

Öüîãîð³÷ îðãàí³çàòîðè ñâÿòà
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ äîäàëè ê³ëü-
êà äîäàòêîâèõ «îïö³é» — äîâêîëà
ïàì’ÿòíèêà Áîãäàíó Õìåëüíèöü-
êîìó îáëàøòóâàëè ïîì³ñò ç³ ñåë-
ô³-çîíîþ. Òåïåð º íîâå ö³êàâå ì³ñ-
öå äëÿ òîãî, àáè ñôîòîãðàôóâàòè-
ñÿ íà òë³ ñàìî¿ ÿëèíêè, à òàêîæ
Ñîô³éñüêîãî òà Ìèõàéë³âñüêîãî
ñîáîð³â. Êð³ì òîãî, öå íåïîâòîð-
íà íàãîäà ïîáà÷èòè çáëèçüêà é
ñàì ïàì’ÿòíèê. Äî ñëîâà, óâå÷åð³
éîãî ï³äñâ³÷óþòü áëàêèòíèì, ³
ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ãåòü-
ìàí íà÷å ëåòèòü íàä ñâÿòêîâîþ

ïëîùåþ ³ äåñÿòêàìè áóäèíî÷ê³â,
äå òîðãóþòü íîâîð³÷íèì êðàìîì —
ñóâåí³ðàìè, òèìè æ ³ìáèðíèìè
ïðÿíèêàìè, êàðàìåë³çîâàíèìè
ÿáëó÷êàìè òà óñ³ëÿêèìè ñîëîäî-
ùàìè. Ìîæíà òàêîæ ñêóøòóâàòè
ãàðÿ÷îãî ãë³íòâåéíó òà çàïàøíî-
ãî òðàâ’ÿíîãî ÷àþ.

Ãàëåðåÿ áóäèíî÷ê³â òÿãíåòüñÿ
ç Ñîô³éñüêî¿ äî Ìèõàéë³âñüêî¿
ïëîù³. Ï³ä ìóðàìè ñîáîðó ðîç-
ì³ñòèëè ðåçèäåíö³þ Ñâÿòîãî Ìè-
êîëàÿ. Ì³ñòå÷êî ïðàöþâàòèìå
ìàéæå ì³ñÿöü — äî 16 ñ³÷íÿ. Òîæ
ó êèÿí áóäå íàãîäà íå ëèøå çó-
ñòð³òè íîâèé ð³ê ì³æ äçâ³íèöÿ-
ìè, à é ð³çäâÿí³ ñâÿòà ç³ ñïðàâæ-
í³ìè ä³äóõàìè, êîëÿäîþ, âåðòå-
ïàìè, Âàñèëåì òà Ìàëàíêîþ.

Äî ñëîâà, öüîãîð³÷, ÿê ùå ìà-
áóòü í³êîëè, íîâîð³÷í³ ñâÿòà çà-
ïðîøóþòü çóñòð³òè ó ð³çíèõ êó-
òî÷êàõ ì³ñòà. ªâðîïåéñüê³ òðàäè-
ö³¿ â³äòâîðÿòü íà Ïîøòîâ³é ïëî-
ù³, ñïîðòèâí³ ðîçâàãè ³ àòðàê-
ö³îíè — ó Îë³ìï³éñüêîìó ì³ñòå÷-
êó íà Òðî¿öüê³é, íà Êîíòðàêòîâ³é
ðîáëÿòü íàãîëîñ íà åòíî-òðàäè-
ö³ÿõ, à íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ âëàø-
òóþòü «Çèìîâó êàçêó». Òîæ íàâ³òü
ÿêùî íîâîð³÷íà ïîãîäà áóäå ñêó-
ïà íà ñí³ã, îðãàí³çàòîðè ñâÿò çðîá-
ëÿòü óñå, ³ íàâ³òü á³ëüøå, ùîá ñòâî-
ðèòè êàçêîâèé íîâîð³÷íèé íà-
ñòð³é äëÿ ñâî¿õ ãîñòåé �

Ó Êèºâ³ îô³ö³éíî ñòàðòóâàëè íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³
ñâÿòà. Íà Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ, 19 ãðóäíÿ, çàïà-
ëèëè âîãí³ íà ãîëîâí³é ÿëèíö³ êðà¿íè íà Ñîô³é-
ñüê³é ïëîù³. ² õî÷à ïîãîäà ó ñòîëèö³ ðàäøå íàãà-
äóâàëà âåñíÿíó, òèñÿ÷³ êèÿí ³ òóðèñò³â ïðèéøëè
ïîäèâèòèñÿ íà íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíå ì³ñòå÷êî, ðîç-
òàøîâàíå ì³æ äâîìà ëåãåíäàðíèìè äçâ³íèöÿìè.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»

Äëÿ ä³òåé 
ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè âëàøòóþòü
íîâîð³÷íå ñâÿòî

23 ãðóäíÿ î 13.00 íà Ñîô³éñüê³é ïëî-

ù³ (á³ëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè êðà¿íè) âïåð-

øå â ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ íîâîð³÷íå

ñâÿòî äëÿ 400 ä³òåé ³ç îñîáëèâèìè

ïîòðåáàìè, ÿêèìè îï³êóþòüñÿ ñîö³-

àëüí³ ñëóæáè, ÁÔ òà ÃÎ. Õëîï÷èêè òà

ä³â÷àòêà çìîæóòü íàñîëîäèòèñÿ óñ³-

ìà àòðèáóòàìè íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Ï³ä

÷àñ ä³éñòâà ó÷àñíèêè ïîáà÷àòü æè-

âó ãðó êîëÿäíèê³â òà çàñï³âàþòü ðà-

çîì ³ç ïðîôåñ³éíèìè âèêîíàâöÿìè

ïðàäàâí³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³. Íà â³äâ³ä-

óâà÷³â ÷åêàº Ð³çäâÿíèé âåðòåï ó âè-

êîíàíí³ ïðîôåñ³éíèõ àêòîð³â Êè¿â-

ñüêîãî ìóí³öèïàëüíîãî àêàäåì³÷íî-

ãî òåàòðó ëÿëüîê.

Ð³çäâÿíà êàçêà 
ê³íöÿ XIX ñòîë³òòÿ

Ñüîãîäí³ î 18.00 â Ìóçåéíî-âèñòàâ-

êîâîìó öåíòð³ «Ìóçåé ³ñòîð³¿ Êèºâà»

(âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 7) â³äáóäåòü-

ñÿ ïðåçåíòàö³ÿ âèñòàâêè «Ð³çäâÿíà

êàçêà ê³íöÿ XIX ñòîë³òòÿ».

Ãîñòÿì ïðîäåìîíñòðóþòü åëåãàíò-

íå æ³íî÷å âáðàííÿ òà àêñåñóàðè, äè-

òÿ÷èé îäÿã òà ³ãðàøêè åïîõè ìîäåð-

íó, à òàêîæ ÷àð³âí³ ³íñòàëÿö³¿, ïðè-

ñâÿ÷åí³ çèìîâîìó Êèºâó ìèíóëèõ

ñòîð³÷. Âèøóêàí³ âå÷³ðí³ ñóêí³, êîñ-

òþìè äëÿ â³çèò³â òà âèòîí÷åíèé äî-

ìàøí³é îäÿã â åêñïîçèö³¿ äîïîâíÿòü

ð³çíîìàí³òí³ â³íòàæí³ òà àíòèêâàðí³

äð³áíè÷êè. Ïðåäñòàâëåí³ åêñïîíà-

òè — ïîíàä 150 êîñòþì³â òà ê³ëüêà

ñîòåíü àêñåñóàð³â XVIII-XX ñò. ÿê ³ç

Óêðà¿íè,òàê ³ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè òà Àìå-

ðèêè,— öå êîëåêö³ÿ äèðåêòîðà Ìó-

çåþ ³ñòîð³¿ ìîäè Ìàðèíè ²âàíîâî¿,

ÿêó âîíà çáèðàëà îñòàíí³ 30 ðîê³â.

110 ðîê³â ðàçîì 
ç êèÿíàìè

Ï³ä òàêîþ íàçâîþ çàâòðà â Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä-

êðèâàºòüñÿ ôîòîâèñòàâêà, ïðèñâÿ÷å-

íà 110-é ð³÷íèö³ ïåðøî¿ ùîäåííî¿

ãàçåòè ñòîëèö³—«Âå÷³ðíüîãî Êèºâà».

Îðãàí³çàòîðîì çàõîäó âèñòóïàº Äåïàð-

òàìåíò ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é ÊÌÄÀ

òà ÊÏ «Âå÷³ðí³é Êè¿â»

Áëèçüêî 70-òè ôîòîãðàô³é, çðîá-

ëåíèõ ôîòîêîðàìè «Âå÷³ðêè» ó ð³ç-

í³ ðîêè, â³äîáðàæàþòü ãîëîâí³ â³õè

æèòòÿ ì³ñòà.

Âèñòàâêà òðèâàòèìå óïðîäîâæ ì³-

ñÿöÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³, á³ëÿ âõîäó

â Êîëîííó çàëó ìåð³¿.

íîâèíè Ãîëîâíà ÿëèíêà çàñÿÿëà âîãíÿìè
� Ïðèêðàñèëè íîâîð³÷íå äåðåâî ïðÿíè÷íèìè ÷îëîâ³÷êàìè òà ãîëóáàìè,

çåëåíèìè êàðàìåëüêàìè, ÿáëó÷êàìè — òàê, ùî íàâ³òü óäåíü, áåç ³ëþì³íàö³¿,
âîíî âèãëÿäàº íàäçâè÷àéíî îøàòíèì ³ ñâÿòêîâèì

Íà Äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ çàïàëèëè âîãí³ íà ãîëîâí³é ÿëèíö³ êðà¿íè íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ 
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про проведення 22.12.2015 пленарного засідання 
І сесії Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 919 від 16 грудня 2015 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс"

цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено"
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро"
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�22��р�дня�2015�ро���о�10.00�пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�поверх)�з�вне-

сенням�до�поряд���денно�о�та�их�питань:

— «Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро���№ 242/5629

«Про�встановлення�місцевих�подат�ів�і�зборів».

— «Про�правочин�щодо�переведення�місцево�о�зовнішньо�о�бор���до�державно�о�бор��».

— «Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

— «Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�».

— «Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під�отов�и�та�проведення�пленарно�о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради,��олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про правочин щодо переведення місцевого зовнішнього боргу
до державного боргу

Рішення Київської міської ради № 58/58 від 22 грудня 2015 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України, пунктів 26 та 43 частини першої статті 26 та пункту 16 части"

ни третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Держав"
ний бюджет України на 2015 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 року № 1040 «Де"
які питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведення місцевого боргу Київської міської ради за
місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсненими у 2005 та 2011 роках, до державного боргу», розпоря"
дження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року № 318"р «Деякі питання вчинення правочинів сто"
совно зміни умов запозичень за зовнішніми борговими зобов’язаннями», рішень Київської міської ради від
28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва на 2015 рік» та від 17 грудня 2015 року № 26/26 «Про
місцеві зовнішні запозичення», та у зв’язку із здійсненням Київською міською радою правочину щодо пере"
ведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсне"
ними у 2005 році, та переведення місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запози"
ченнями, здійсненими у 2011 році, до державного боргу Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�До�овір�про�припинення�зо-

бов’язань�(Deed�of�Release),���ладений�22��р�д-

ня�2015�ро���Київсь�им�місь�им��оловою�від

імені�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�емітентом —�Ки-

їв�Файненс�Пі.�Ел.�Сі�(Kyiv�Finance�Plc)�та�до-

вірчим��правителем —�Дойче�Трасті�Компані

Лімітед�(Deutsche�Trustee�Company�Limited),�До-

р�чення�щодо�ан�лювання�(Cancellation�Instruction),

надане�та�підписане�22��р�дня�2015�ро���Київ-

сь�им�місь�им��оловою�від�імені�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�емітентові —�Кредіт�Свісс�Інтернешнл

(Credit�Suisse�International)�(попереднє�найме-

н�вання�Кредіт�Свісс�Фьорст�Бостон�Інтернешнл

(Credit�Suisse�First�Boston�International).

2.�Затвердити�інші�до�овори,���оди�та�до��-

менти,�що�пов’язані�з�та�необхідні�для�здійс-

нення�правочин��щодо�переведення�місцево-

�о�бор���Київсь�ої�місь�ої�ради�за�місцевими�зов-

нішніми�запозиченнями�до�державно�о�бор��,

а�саме:

— До�овір�про�відш�од�вання��омісії�(Fees

Reimbursement�Agreement),���ладений�між�Де-

партаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Лазар�Фрер�САС�(Lazard

Freres�SAS)�та�Кредіт�Свісс�Інтернешнл�(Credit

Suisse�International)�(попереднє�наймен�вання

Кредіт�Свісс�Фьорст�Бостон�Інтернешнл)�(Credit

Suisse�First�Boston�International)�13�листопада

2015�ро��;

— До�овір�з�А�ентом�з�інформації�(Information

Agent�Agreement),���ладений�між�Департамен-

том�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�та�Ді.�Еф.�Кін��Лімітед�(DF�King�Limited)

13�листопада�2015�ро��;

— До�овір�про�призначення�дилер-менедже-

ра�(Dealer�Manager�Agreement),���ладений�між

Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

Про проведення тематичного ярмарку «Олімпійська ялинка» 
на Троїцькій площі

Розпорядження № 1213 від 16 грудня 2015 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду"

вання в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто"герой Київ», рішення Ки"
ївської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально"культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті
Києві», звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЮДЖИН» від 22 жовтня 2015 року № 158"10/15,
з метою забезпечення дозвілля киян та гостей міста під час новорічних та різдвяних свят:

1.�Провести�з�19��р�дня�2015�ро���до�16�січ-

ня�2016�ро���тематичний�ярмаро��«Олімпій-

сь�а�ялин�а»�на�Троїць�ій�площі�(верхня�час-

тина�Троїць�ої�площі)�(далі —�ярмаро�).

жавної�адміністрації),�Кредіт�Свісс�Інтернешнл

(Credit�Suisse�International)�(попереднє�найме-

н�вання�Кредіт�Свісс�Фьорст�Бостон�Інтер-

нешнл�(Credit�Suisse�First�Boston�International),

Київ�Файненс�Пі.�Ел.�Сі�(Kyiv�Finance�Plc)�та

Голдман�Са�с�Інтернешнл�(Goldman�Sachs

International)�23�листопада�2015�ро��;

— До�овір�про�відш�од�вання��омісії�(Fees

Reimbursement�Agreement),���ладений�між�Де-

партаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Лазар�Фрер�САС�(Lazard

Freres�SAS)�та�Київ�Файненс�Пі.�Ел.�Сі�(Kyiv

Finance�Plc)�23�листопада�2015�ро��;

— До�овір�дор�чення�щодо�розрах�н�ів

(Settlement�Agency�Agreement),���ладений�між

Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�Кредіт�Свісс�Інтернешнл

(Credit�Suisse�International)�(попереднє�найме-

н�вання�Кредіт�Свісс�Фьорст�Бостон�Інтер-

нешнл�(Credit�Suisse�First�Boston�International),

Київ�Файненс�Пі.�Ел.�Сі�(Kyiv�Finance�Plc)�та�Зе

Бен��оф�Нью-Йор��Меллон�(The�Bank�of�New

York�Mellon)�23�листопада�2015�ро��;

— До�овір�дор�чення�щодо�зведення�даних

(Tabulation�Agency�Agreement),���ладений�між

Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�Кредіт�Свісс�Інтернешнл

(Credit�Suisse�International)�(попереднє�найме-

н�вання�Кредіт�Свісс�Фьорст�Бостон�Інтер-

нешнл�(Credit�Suisse�First�Boston�International),

Київ�Файненс�Пі.�Ел.�Сі�(Kyiv�Finance�Plc)�та�Зе

Бен��оф�Нью-Йор��Меллон�(The�Bank�of�New

York�Mellon)�23�листопада�2015�ро��;

— До�овір�про�надання�посл���(Services

Provision�Agreement),���ладений�між�Департа-

ментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�Зе�Бен��оф�Нью-Йор��Меллон�Кор-

порейшн�(The�Bank�of�New�York�Mellon�Corporation)

та�Лазар�Фрер�САС�(Lazard�Freres�SAS)�23�лис-

топада�2015�ро��;

— До�овір�про�відш�од�вання��омісії�(Fees

Reimbursement�Agreement),���ладений�між�Де-

партаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації),�Лазар�Фрер�САС�(Lazard

Freres�SAS)�та�Хомб�р�ер�АГ�(Homburger�AG)�09

�р�дня�2015�ро��;

— До�овір�про�відш�од�вання��омісії�(Fees

Reimbursement�Agreement),���ладений�між

Департаментом�фінансів�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�Лазар�Фрер�САС

(Lazard�Freres�SAS),�Дойче�Бан��АГ,�лондон-

сь�а�філія�(Deutsche�Bank�AG,�London�Branch)

та�Дойче�Трасті�Компані�Лімітед�(Deutsche

Trustee�Company�Limited)�11��р�дня�2015�ро-

��.

3.�Затвердити�всі�операції,�що�здійснюють-

ся�на�підставі�зазначених���п�н�тах�1�та�2�рішен-

ня�до�оворів,���од�та�до��ментів�або���зв’яз��

з�ними.

4.�Контроль�за�ви�онанням�рішення�по�лас-

ти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з

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

вит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Місь-

�ий�ма�азин»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�КП�«Місь�ий�ма�азин»)�спіль-

но�з�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЮДЖИН»�(далі —�ТОВ�«ЮДЖИН»)�ор-

�анізаторами�ярмар��.

3.�Взяти�до�відома,�шо:

3.1.�Відповідальність�за�ор�анізацію�та�про-

ведення�ярмар���нес�ть�ор�анізатори�ярмар��.

3.2.�ТОВ�«ЮДЖИН»�є�орендарем�земель-

ної�ділян�и�Троїць�ої�площі�(відповідно�до�рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�берез-

ня�2002�ро���№ 317/1751�«Про�передач��то-

вариств��з�обмеженою�відповідальністю

«ЮДЖИН»�земельних�діляно��для�б�дівниц-

тва,�подальшо�о�обсл��ов�вання�та�е�спл�-

атації�тор�овельно-ділово�о��омпле�с��пе-

ред�НСК�«Олімпійсь�ий»�з�ре�онстр��цією

площі�на�в�лиці�Вели�ій�Василь�івсь�ій�(Чер-

воноармійсь�ій),�53-55�та�житлово-офісно-

�о��омпле�с��з�об’є�тами�соціальної�інфра-

стр��т�ри�на�перетині�в�лиць�Шота�Р�ста-

велі�та�Жилянсь�ої���Печерсь�ом��районі�м.

Києва»).

4.�КП�«Місь�ий�ма�азин»�спільно�з�ТОВ

«ЮДЖИН»:

4.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,�сцени,�льодо-

во�о��ат�а,�місць�проведення�майстер-�ласів,

’

’

’

’

’
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 22.12.2015 пленарного засідання 

І сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 919 від 16 грудня 2015 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс!
цеве самоврядування в Україні», частини п’ятої статті 20 Регламенту Київської міської ради, затверджено!
го рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 № 351/351, частини першої статті 17 Статуту територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстро!
ваного наказом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1.�Провести�22�
р�дня�2015�ро���о�10.00�пленарне�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання���сесійній�залі�Київсь�ої�місь�ої�ради�(м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,�4-й�поверх)�з�вне-

сенням�до�поряд���денно
о�та�их�питань:

— «Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23�червня�2011�ро���№ 242/5629

«Про�встановлення�місцевих�подат�ів�і�зборів».

— «Про�правочин�щодо�переведення�місцево
о�зовнішньо
о�бор
��до�державно
о�бор
�».

— «Про�внесення�змін�до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро���№ 60/925

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

— «Про�Про
рам��е�ономічно
о�і�соціально
о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�».

— «Про�бюджет�міста�Києва�на�2016�рі�».

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�здійснити�ор
анізаційне�та�матеріально-технічне�за-

безпечення�під
отов�и�та�проведення�пленарно
о�засідання�І�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VIII

с�ли�ання.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої

ради,�
олів�деп�татсь�их�фра�цій�Київсь�ої�місь�ої�ради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви-

�онавчо
о�ор
ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради���встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про схвалення проекту Концепції розвитку центрів надання 

адміністративних послуг у місті Києві на 2016!2018 роки
Розпорядження № 1138 від 25 листопада 2015 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто!
герой Київ», «Про адміністративні послуги», з метою створення належних умов для розвитку мережі центрів
надання адміністративних послуг у місті Києві на 2016!2018 роки в умовах децентралізації:

1.�Схвалити�прое�т�Концепції�розвит���цен-

трів�надання�адміністративних�посл�
���місті

Києві�на�2016-2018�ро�и�з
ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент��(Центр�)�надання�адміністра-

тивних�посл�
�ви�онавчо
о�ор
ан��Київсь�ої�місь-

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

ції)�забезпечити�подання�Концепції�розвит���цен-

трів�надання�адміністративних�посл�
���місті�Ки-

єві�на�2016-2018�ро�и�на�затвердження�Київсь�ої

місь�ої�ради�в��становленом��поряд��.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміійстрації�Ні�о-

нова�І.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проектів рішень Київської міської ради 
«Про бюджет міста Києва на 2016 рік», «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік» 
та прогнозу бюджету міста Києва на 2017 — 2018 роки

Розпорядження № 1170 від 2 грудня 2015 року
Відповідно до статей 21, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самовря!

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

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

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

що�додається.

2.�Схвалити�Про
ноз�бюджет��міста�Києва

на�2017 —�2018�ро�и,�що�додасться.

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

�ої�ради�«Про�Про
рам��е�ономічно
о�і�соці-

ально
о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�»,�що

додається.

4.�Департамент��фінансів�і�Департамент�

е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо
о�ор
ан�

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

жавної�адміністрації)�подати�зазначені�прое�-

ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради�на�роз
ляд�та

затвердження�Київсь�ою�місь�ою�радою.

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

дження�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про деякі питання діяльності позаштатної постійно діючої 
військово!лікарської комісії Київського міського військового 

комісаріату в 2016 році
Розпорядження № 1207 від 16 грудня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Положення про військово!лі!
карську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серп!
ня 2008 року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800,
з метою організації роботи позаштатної постійно діючої військово!лікарської комісії Київського міського
військового комісаріату та здійснення військово!лікарської експертизи:

1.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації):

1.1.�До�25�
р�дня�2015�ро���визначити��ан-

дидат�ри�до�с�лад��позаштатної�постійно�ді-

ючої�війсь�ово-лі�арсь�ої��омісії�Київсь�о
о�місь-

�о
о�війсь�ово
о��омісаріат�:�терапевта,�хір�р-


а,�невропатоло
а,�нар�оло
а,�о��ліста,�стома-

толо
а,�оториноларин
оло
а,�рент
еноло
а,�пси-

хіатра,�дерматоло
а,�шість�медичних�сестер,

се�ретаря�з�середньою�медичною�освітою,�чо-

тирьох�медичних�реєстраторів�та�поінформ�-

вати�Київсь�ий�місь�ий�війсь�овий��омісаріат.

1.2.�Протя
ом�2016�ро���забезпечити�робо-

т��позаштатної�постійно�діючої�війсь�ово-лі-

�арсь�ої��омісії�Київсь�о
о�місь�о
о�війсь�ово-


о��омісаріат�,��твореної�в��становленом��по-

ряд���для��ерівництва�і��онтролю�за�діяльніс-

тю�війсь�ово-лі�арсь�их��омісій�районних�вій-

сь�ових��омісаріатів,�проведення��онтрольно-


о�медично
о�о
ляд��
ромадян,�я�і�приймають-

ся�на�війсь�ов��сл�жб��за��онтра�том,�війсь-

�овозобов’язаних,�резервістів�(�андидатів���ре-

зервісти),��андидатів�на�навчання���вищих�на-

вчальних�за�ладах�та�війсь�ових�навчальних

підрозділах�вищих�навчальних�за�ладів.

1.3.�Забезпечити�позаштатн��постійно�діюч�

війсь�ово-лі�арсь����омісію�Київсь�о
о�місь�о-


о�війсь�ово
о��омісаріат��меди�аментами,�ме-

дичним�інстр�ментарієм�і�санітарно-
осподар-

сь�им�майном.

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідно�до�Поло-

ження�про�війсь�ово-лі�арсь���е�спертиз��в

Збройних�Силах�У�раїни,�затверджено
о�на�а-

зом�Міністра�оборони�У�раїни�від�14�серпня

2008�ро���№ 402,�зареєстрованим���Міністер-

стві�юстиції�У�раїни�17�листопада�2008�ро���за

№ 1109/15800,�Київсь�ий�місь�ий�війсь�овий��о-

місар�визначає�
рафі��та�порядо��роботи�по-

заштатної�постійно�діючої�війсь�ово-лі�арсь�ої

�омісії�Київсь�о
о�місь�о
о�війсь�ово
о��оміса-

ріат�.

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

Про внесення змін у додаток 7 до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 24 березня 2015 року № 257/1 
«Про затвердження структур управлінь, відділів та секторів

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 1201 від 9 грудня 2015 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто!герой Київ», «Про місцеве самоврядування

в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження Київського міського голо!
ви від 20 січня 2015 року № 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки!
ївської міської державної адміністрації)»:

У�п�н�ті�3�додат�а�7�до�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�24�бе-

резня�2015�ро���№ 257/1�«Про�затвердження

стр��т�р��правлінь,�відділів�та�се�торів�апара-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)»�сло-

ва�«Відділ�європейсь�ої�інте
рації�та�міжнарод-

но
о�співробітництва»�замінити�словами�«Від-

діл�міжнародно
о�співробітництва�та�європей-

сь�ої�інте
рації».

Голова В. Кличко

Про проведення тематичного ярмарку «Олімпійська ялинка» 
на Троїцькій площі

Розпорядження № 1213 від 16 грудня 2015 року
Відповідно до підпункту 8 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду!

вання в Україні», пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто!герой Київ», рішення Ки!
ївської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально!культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності у м. Києві», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті
Києві», звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ЮДЖИН» від 22 жовтня 2015 року № 158!10/15,
з метою забезпечення дозвілля киян та гостей міста під час новорічних та різдвяних свят:

1.�Провести�з�19�
р�дня�2015�ро���до�16�січ-

ня�2016�ро���тематичний�ярмаро��«Олімпій-

сь�а�ялин�а»�на�Троїць�ій�площі�(верхня�час-

тина�Троїць�ої�площі)�(далі —�ярмаро�).

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Місь-

�ий�ма
азин»�ви�онавчо
о�ор
ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�КП�«Місь�ий�ма
азин»)�спіль-

но�з�товариством�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«ЮДЖИН»�(далі —�ТОВ�«ЮДЖИН»)�ор-


анізаторами�ярмар��.

3.�Взяти�до�відома,�шо:

3.1.�Відповідальність�за�ор
анізацію�та�про-

ведення�ярмар���нес�ть�ор
анізатори�ярмар��.

3.2.�ТОВ�«ЮДЖИН»�є�орендарем�земельної

ділян�и�Троїць�ої�площі�(відповідно�до�рішен-

ня�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�14�березня�2002

ро���№ 317/1751�«Про�передач��товариств��з

обмеженою�відповідальністю�«ЮДЖИН»�зе-

мельних�діляно��для�б�дівництва,�подальшо
о

обсл�
ов�вання�та�е�спл�атації�тор
овельно-

ділово
о��омпле�с��перед�НСК�«Олімпійсь�ий»

з�ре�онстр��цією�площі�на�в�лиці�Вели�ій�Ва-

силь�івсь�ій�(Червоноармійсь�ій),�53-55�та�жит-

лово-офісно
о��омпле�с��з�об’є�тами�соціаль-

ної�інфрастр��т�ри�на�перетині�в�лиць�Шота

Р�ставелі�та�Жилянсь�ої���Печерсь�ом��райо-

ні�м.�Києва»).

4.�КП�«Місь�ий�ма
азин»�спільно�з�ТОВ

«ЮДЖИН»:

4.1.�Розробити�схем��розміщення�об’є�тів

тор
івлі,�
ромадсь�о
о�харч�вання,�сцени,�льодо-
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во
о��ат�а,�місць�проведення�майстер-�ласів,

дитячих�розва
�та�інших���льт�рно-масових�за-

ходів�під�час�ярмар���та�по
одити�її�з�Депар-

таментом�промисловості�та�розвит���підпри-

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

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

трації).

4.2.�Розробити�про
рам����льт�рно-масо-

вих�заходів�під�час�проведення�ярмар��.

4.3.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-


о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

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

ро���№ 1051/1051,�під�час�під
отов�и�та�про-

ведення�ярмар���та�відновлення�пор�шено
о�бла-


о�строю,�в�том��числі�забезпечити�встанов-

лення�додат�ових��рн,��онтейнерів�для�збор�

поб�тових�відходів,�т�алетних�мод�льних��а-

бін,�їх�належне��тримання�та�обсл�
ов�вання,

своєчасне�вивезення�сміття�та�прибирання�те-

риторії.

4.4.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами


осподарювання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23�
р�дня�2010�ро���№ 413/5225

«Про�дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Ки-

єві�роздрібної�тор
івлі�ал�о
ольними,�сла-

боал�о
ольними�напоями,�вином�столовим,

пивом�(�рім�безал�о
ольно
о)�та�тютюнови-

ми�виробами»�під�час�проведення�ярмар��.

5.�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

жавної�адміністрації)�сприяти�вирішенню�ор-


анізаційних�питань�під�час�проведення�яр-

мар��.

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

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

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

печити�інформ�вання�меш�анців�столиці�про

проведення�ярмар��.

7.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

чер
�вання�бри
ад�швид�ої�(е�стреної)�медич-

ної�допомо
и�під�час�проведення�ярмар��.

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

їни�в�місті�Києві,�Головне��правління�патр�ль-

ної�поліції�м.�Києва�забезпечити�охорон��
ро-

мадсь�о
о�поряд���під�час�під
отов�и�та�про-

ведення�ярмар��.

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

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

ної�машини�під�час�проведення�ярмар��.

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

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

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

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

3.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�Ки-

ївсь���місь����омісію�для�роз
ляд��питань,

пов’язаних�із�встановленням�стат�с���час-

ни�а�війни�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

стат�с�ветеранів�війни,�
арантії�їх�соціально-


о�захист�»,�затверджено
о�розпоряджен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�від�15�вересня�2006�ро���№ 1374,�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про схвалення проекту Міської комплексної цільової програми
«Освіта Києва. 2016!2018 роки»

Розпорядження № 1215 від 17 грудня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення,

затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської місь!
кої ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589, з метою організації розширення умов для рівного доступу до
високоякісної освіти та задоволення потреб територіальної громади міста Києва:

1.�Схвалити�прое�т�Місь�ої��омпле�сної�ці-

льової�про
рами�«Освіта�Києва.�2016-2018�ро-

�и»,�що�додається.

2.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції»):

2.1.�Винести�на�
ромадсь�е�об
оворення

прое�т�Місь�ої��омпле�сної�цільової�про
рами

«Освіта�Києва.�2016-2018�ро�и».

2.2.�За�рез�льтатами�
ромадсь�о
о�об
ово-

рення�під
от�вати�та�забезпечити�подання�про-

е�т�:�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Про�за-

твердження�Місь�ої��омпле�сної�цільової�про-


рами�«Освіта�Києва.�2016-2018�ро�и»�на�роз-


ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради.

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

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

�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

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

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

Розпорядження № 1209 від 16 грудня 2015 року
Відповідно до статей 23, 78. 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само!

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

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

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

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

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

дається.

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

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

жавної�адміністрації)�подати�на�роз
ляд�та�за-

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

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

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

«Про�бюджет�міста�Києва�на�2015�рі�».

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

ня�залишаю�за�собою.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до складу комісії з ліквідації
комунального підприємства по паркуванню та зберіганню 

транспортних засобів «Поділпарксервіс»
Розпорядження № 774 від 7 серпня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 105, 111 Цивільного кодексу
України, рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року №377/6593 «Про ліквідацію районних
комунальних підприємств з паркування транспортних засобів» та у зв’язку із кадровими змінами, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

Затвердити�зміни�до�с�лад���омісії�з�лі�ві-

дації��ом�нально
о�підприємства�по�пар��-

ванню�та�збері
анню�транспортних�засобів�«По-

ділпар�сервіс»,�затверджено
о�розпоряджен-

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

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

05�вересня�2013�ро���№ 1535�(��реда�ції�роз-

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

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

трації)�від�17�
р�дня�2014�ро���№ 1457),�ви-

�лавши�йо
о�в�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про питання діяльності Київської міської комісії для розгляду
питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту»
Розпорядження № 760 від 4 серпня 2015 року

З метою забезпечення безперервної роботи Київської міської комісії для розгляду питань, пов’язаних із
встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», у зв’язку з кадровими змінами:

1.�Затвердити�зміни�до�с�лад��Київсь�ої�місь-

�ої��омісії�для�роз
ляд��питань,�пов’язаних�із�вста-

новленням�стат�с���часни�а�війни�відповідно�до

За�он��У�раїни�«Про�стат�с�ветеранів�війни,


арантії�їх�соціально
о�захист�»,�затверджено-


о�розпорядженням�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�15�вересня�2006�ро��

№ 1374�(В�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�06��вітня

2011�ро���№ 492),�ви�лавши�йо
о�в�новій�ре-

да�ції,�що�додається.

2.�П�н�т�5�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�15�вересня�2006

ро���№ 1374�«Про�затвердження�Положення

про�Київсь���місь����омісію�для�роз
ляд��пи-

тань,�пов’язаних�із�встановленням�стат�с���час-

ни�а�війни�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про

стат�с�ветеранів�війни,�
арантії�їх�соціально
о

захист�»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«5.�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».

Про затвердження Комплексного плану проведення в місті Києві
державних, міських свят, культурно!мистецьких, релігійних

заходів на 2015 рік
Розпорядження № 761 від 4 серпня 2015 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування вУкраїні», пункту 2.31. розділу 2 Пла!
ну заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів
та посилення фінансово!бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2015 року № 147, з
метою організації та проведення змістовного дозвілля киян і гостей міста під час святкування державних та
міських свят, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Компле�сний�план�проведен-

ня�в�місті�Києві�державних,�місь�их�свят,���ль-

т�рно-мистець�их,�релі
ійних�заходів�на�2015

рі�,�що�додається.

2.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо
о�ор-


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

державної�адміністрації)�та�районним�в�місті

Києві�державним�адміністраціям�забезпечити

ви�онання�Компле�сно
о�план��проведення�в

місті�Києві�державних,�місь�их�свят,���льт�р-

но-мистець�их,�релі
ійних�заходів�на�2015�рі�

в�межах�затверджених�видат�ів�в�бюджеті�міс-

та�Києва�на�2015�рі��на�відповідні�цілі.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старос-

тен�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про безоплатне прийняття 
гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж 

відкритого акціонерного товариства «Київхімволокно» 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 762 від 7 серпня 2015 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частин другої, п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 4, 4!1, 6 Закону України «Про передачу об’єктів права державної
та комунальної власності», частини третьої статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впо!
рядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гур!
тожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи рішення Наглядової ради
відкритого акціонерного товариства «Київхімволокно» від 22 вересня 2014 року та звернення відкритого ак!
ціонерного товариства «Київхімволокно» від 12 березня 2015 року № 21/137, в межах функцій органу місце!
вого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�
�ртожито��від�ри-

то
о�а�ціонерно
о�товариства�«Київхімволо�-

но»�до��ом�нальної�власності�територіальної


ромади�міста�Києва�та�передати�до�сфери

�правління�Деснянсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрацій�з
ідно�з�додат�ом�1.

2.�Прийняти�безоплатно�зовнішні�інженерні

мережі�
�ртожит���від�рито
о�а�ціонерно
о�то-

вариства�«Київхімволо�но»�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної�
ромади�міста�Києва�та

передати���володіння�та��орист�вання�п�бліч-

ном��а�ціонерном��товариств��«А�ціонерна

�омпанія�«Київводо�анал»�в�межах�та�на��мо-

вах,�визначених��
одою�про�передач��в��прав-

ління�від�ритом��а�ціонерном��товариств��«А�-

ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»�майна,�що

є��ом�нальною�власністю�територіальної�
ро-

мади�міста�Києва,���ладеною�20�листопада

2003�ро���(в�реда�ції�до
овор��на�володіння�та

�орист�вання�майном�територіальної�
ромади

міста�від�01�
р�дня�2006�ро��)�між�Київсь�ою

місь�ою�державною�адміністрацією�та�від�ри-

тим�а�ціонерним�товариством�«А�ціонерна��ом-

панія�«Київводо�анал»,�з
ідно�з�додат�ом�2.

3.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�в��становле-

ном��поряд���приймання-передач��майна,�за-

значено
о���п�н�ті�1�цьо
о�розпорядження,�та

�опію�а�та�приймання-передачі�надати�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

4.�Департамент���ом�нальної�власності�

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

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

ції)�здійснити�в��становленом��поряд���прийман-

ня-передач��майна,�зазначено
о���п�н�ті�2�цьо-


о�розпорядження.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Панте-

леєва�П.�О.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про затвердження структури Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг  виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 777 від 10 серпня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів Укра&
їни від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої
влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», розпорядження Київського місь&
кого голови від 29 липня 2015 року № 519 «Про внесення змін до граничної чисельності працівників структур&
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з
урахуванням рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяль&
ності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» з метою впо&
рядкування структури Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��(Цен-

тр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

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

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

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

трації)�від�08��вітня�2015�ро���№ 330�«Про�за-

твердження�стр��т�ри�Департамент��(Центр�)

надання�адміністративних�посл���ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)».

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

10.08.�2015�№�777

Структура
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�відділ

1.2.�Се�тор�з�питань��правління�персоналом

1.3.�Се�тор�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

1.4.�Головний�спеціаліст�з�питань�мобілізаційної�роботи

1.5.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���правління�забезпечення�діяльності�Центр�

3.1.�Управління�забезпечення�діяльності�Центр�

3.1.1.�Відділ�інформаційно�о�забезпечення

3.1.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�роботи�Центр�

3.1.3.�Відділ�рес�рсно�о�забезпечення

3.2.�Управління�надання�адміністративних�посл��

3.2.1.�Відділ�замовлення�посл���та�передачі�до��ментів

3.2.2.�Відділ�видачі��отових�до��ментів

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Положення про Департамент соціальної
політики виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
від 12 лютого 2013 року № 175

Розпорядження № 778 від 10 серпня 2015 року
Відповідно до статті 101 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», статті 54 Закону Укра&

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року
№ 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністра&
ції» на виконання рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування ді&
яльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», врахову&
ючи Методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населен&
ня місцевих державних адміністрацій, затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 26
листопада 2012 року № 741:

1.�Внести�зміни�до�Положення�про�Депар-

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

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�12�люто�о�2013�ро���№ 175,�ви�лавши

йо�о���новій�реда�ції,�що�додається.

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

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

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

трації)�від�16�жовтня�2013�ро���№ 1885�«Про�за-

твердження�Положення�про��правління���спра-

вах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�ви-

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

місь�ої�державної�адміністрації)».

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Рад�ць�о�о�М.�Б.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

12�люто�о�2013�ро���№ 175�

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

10.08.2015�ро���№�778)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
(НОВА�РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифі�аційний��од�37441694)

1.�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Департамент)�є�стр��т�рним�підрозділом�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підпоряд�ов�ється�Ки-

ївсь�ом��місь�ом���олові,�підзвітний�та�під�онтрольний�Київсь�ій�місь�ій�раді,�а�з�питань�ви�о-

нання�ф�н�цій�державної�ви�онавчої�влади —�Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни�(далі —

Мінсоцполіти�и).

2.�Департамент�перейменовано�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�дер-

жавної�адміністрації)»�з�Головно�о��правління�праці�та�соціально�о�захист��населення�ви�онавчо�о

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

Рішенням�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)»�Управ-

ління���справах�жіно�,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�реор�анізовано�шляхом�приєднання�до�Департамент�.

Департамент�є�правонаст�пни�ом�всіх�прав�та�обов’яз�ів�Управління���справах�жіно�,�інвалідів,�ве-

теранів,�війни�та�праці�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

3.�Департамент�забезпеч�є�ви�онання�в�місті�Києві�повноважень,�встановлених�за�онодавством

У�раїни���сфері�соціально�о�захист��працюючо�о�населення;�соціальної�підтрим�и�та�надання�со-

ціальних�посл���особам�похило�о�ві��,�інвалідам,�сім’ям�та�особам,�я�і�переб�вають���с�ладних

життєвих�обставинах,�дітям-сиротам�та�дітям,�позбавленим�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�малозабез-

печеним�та�іншим�соціально�вразливим�верствам�населення;�захист��прав�та�реалізації�соціальних

�арантій,�визначених�за�онодавством�У�раїни�для�о�ремих��ате�орій�населення,���том��числі�вете-

ранів�війни�та�праці,�жертв�політичних�репресій�та�нацистсь�их�переслід�вань,��ромадян,�я�і�по-

страждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи;�забезпечення�рівних�прав�і�можливостей�чоло-

ві�ів�та�жіно�;�сприяння�розвит���соціально�о�партнерства�між�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��ромадсь�ими�і�бла�одійними�ор�анізаціями

інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань�міста�Києва.

4.�Департамент���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�постановами

Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�азами�мініс-

терств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоря-

дженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�і�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�тами,�а�та�ож�цим

Положенням.

5.�Основними�завданнями�Департамент��є�забезпечення�реалізації�державної�соціальної�політи-

�и���місті�Києві���сфері�соціально�о�захист��населення,�що�в�лючає:

1)�визначення�пріоритетів�соціально�о�розвит��;�здійснення�аналіз��рівня�життя�населення�та�під-

�отов���пропозицій�до�прое�тів�державних�цільових,��ал�зевих,�ре�іональних�та�місцевих�про�рам;

реалізацію�заходів���сфері�соціально�о�захист��населення;

2)�забезпечення�реалізації�державної�політи�и���сфері�соціально-тр�дових�відносин,�оплати�і

належних��мов�праці,�соціальної�та�професійної�адаптації�війсь�овосл�жбовців,�звільнених���запас

або�відстав��,�та�тих,�я�і�підля�ають�звільненню�із�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь�ових�фор-

м�вань;�ор�анізацію�ефе�тивно�о�співробітництва�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор�анів

місцево�о�самовряд�вання�з�профспіл�ами�та�їх�об’єднаннями,�ор�анізаціями�роботодавців�та�їх

об’єднаннями;

3)�забезпечення�реалізації�державної�політи�и���сфері�соціальної�підтрим�и�населення,���том��чис-

лі�сімей�з�дітьми,�малозабезпечених�сімей,�ветеранів,�інвалідів,��ромадян,�я�і�постраждали�внаслі-

до��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�інших��ате�орій�осіб,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни�мають

право�на�піль�и,�та�надання�житлових�с�бсидій�населенню,�забезпечення�ведення�облі���осіб,�що

мають�право�на�піль�и�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни;

4)�ви�онання�про�рам�і�здійснення�заходів,�спрямованих�на�забезпечення�соціально�о�захист���и-

ян,�я�і�бер�ть��часть�в�антитерористичній�операції,�членів�їх�сімей;�членів�сімей�за�иблих�(помер-

лих)��иян�під�час�проведення�антитерористичної�операції;��ромадян�У�раїни,�я�і�переміщ�ються�з

тимчасово�о��пованої�території�та�районів�проведення�антитерористичної�операції�до�міста�Києва;

членів�сімей��иян,�за�иблих�під�час��часті���масових�а�ціях��ромадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися��

період�з�21�листопада�2013�ро���до�21�люто�о�2014�ро���(Небесна�сотня);

5)�ви�онання�про�рам�і�здійснення�заходів,�спрямованих�на�забезпечення�соціально�о�та�право-

во�о�захист��сім’ї,���том��числі�соціальної�підтрим�и�сімей�з�дітьми,�малозабезпечених,�ба�атодіт-

них,�молодих�сімей�та�сімей,�я�і�переб�вають�в�с�ладних�життєвих�обставинах;��оординацію�діяль-

ності�місцевих�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�підприємств,��ста-

нов�та�ор�анізацій�з�питань�реалізації�державної�політи�и���цих�сферах;

6)�застос�вання�позитивних�дій�із�забезпечення�тендерної�рівності�та�їх�припинення;

7)�ор�анізацію�в�місті�Києві�соціально�о�обсл��ов�вання�населення,�здійснення�соціальної�робо-

ти�та�надання�соціальних�посл��,���том��числі�соціально�о�с�провод��сімей/осіб�шляхом�розвит��

спеціалізованих�за�ладів,��станов�і�сл�жб�та�зал�чення�недержавних�ор�анізацій,�я�і�надають�соці-

альні�посл��и;

8)�здійснення��оординації�діяльності�і��онтролю�за�ви�онанням�стр��т�рними�підрозділами�соці-

ально�о�захист��населення�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�за�онодавства�У�раїни

з�питань�реалізації�державної�соціальної�політи�и���сфері�соціально�о�захист��населення,�надання

їм�ор�анізаційно-методичної�допомо�и�щодо�правильності�застос�вання�за�онодавства���цій�сфері;

9)�забезпечення�сприяння:

реалізації�державної�політи�и�зайнятості�в�місті�Києві,�повній,�прод��тивній,�вільно�обраній�зай-

нятості,�зниженню�рівня�безробіття;

ор�анам�місцево�о�самовряд�вання���вирішенні�питань�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста

Києва;

�ромадсь�им�та�іншим�ор�анізаціям���проведенні�ними�роботи�з�питань�соціально�о�захист��сім’ї,

дітей,�інвалідів,�осіб�похило�о�ві���та�інших�вразливих��ате�орій�населення.

реалізації�державної�політи�и�з�розвит����ромадянсь�о�о�с�спільства�шляхом�поширення�та�роз-

вит���соціально�о�партнерства�між�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)�та��ромадсь�ими�і�бла�одійними�ор�анізаціями��ендерної�спрямова-

ності,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань�міста�Києва.

6.�Департамент�відповідно�до�визначених�повноважень�ви�он�є�та�і�ф�н�ції:

1)�ор�анізов�є�ви�онання�Констит�ції�і�за�онів�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни,�на�азів�Мінсоцполіти�и,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішень�Київсь�ої

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

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�здійснює��онтроль�за�їх�реалізацією;

2)�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�захист�прав�і�за�онних�інтересів�фізичних�та�юридич-

них�осіб;

3)�здійснює�державний��онтроль�за�дотриманням�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями

правил,�норм,�стандартів���межах�визначених�повноважень;

4)�здійснює��оординацію�та��онтроль�за�діяльністю��ом�нальних�підприємств,��станов�та�ор�а-

нізацій,�що�підпоряд�овані�Департамент�;

5)�аналіз�є�стан�та�тенденції�соціально�о�розвит�����місті�Києві�та�вживає�заходів�до��с�нення

недолі�ів;
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6)�бере��часть���під�отовці�пропозицій�до�прое�тів�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит���міс-

та�Києва;

7)�вносить�пропозиції�щодо�прое�т��бюджет��міста�Києва;

8)�забезпеч�є�ефе�тивне�і�цільове�ви�ористання�відповідних�бюджетних��оштів;

9)�бере��часть���під�отовці�заходів�щодо�розвит���міста�Києва;

10)�розробляє�прое�ти�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),���визначених�за�оном�випад�ах —�прое�ти�нормативно-правових�а�тів

з�питань�соціально�о�захист��населення;

11)�бере��часть���по�одженні�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,�розроблених�іншими�ор�ана-

ми�ви�онавчої�влади;

12)�бере��часть���розробленні�прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�нормативно-правових�а�тів,��оловними�розроб-

ни�ами�я�их�є�інші�стр��т�рні�підрозділи;

13)�бере��часть���під�отовці�звітів�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�для�їх�роз�ляд��на�сесії�Київсь�ої

місь�ої�ради;

14)��от�є�самостійно�або�разом�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�інформаційні�та�аналітичні�матеріали�для�по-

дання�Київсь�ом��місь�ом���олові;

15)�забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�протидії��ор�пції;

16)��от�є�(бере��часть���під�отовці)�прое�ти���од,�до�оворів,�меморанд�мів,�прото�олів�з�стрічей

деле�ацій�і�робочих��р�п���межах�своїх�повноважень;

17)�роз�лядає�в��становленом��за�онодавством�поряд���звернення��ромадян;

18)�опрацьов�є�запити�і�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�відповідних�місцевих

рад;

19)�забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�є�Департамент;

20)�постійно�інформ�є�населення�про�стан�здійснення�визначених�за�оном�повноважень;

21)��оордин�є�і��онтролює�робот��стр��т�рних�підрозділів�соціально�о�захист��населення�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�по�одж�є�їх�штатний�розпис�та�штатний�розпис�район-

них�територіальних�центрів�соціально�о�обсл��ов�вання;

22)�здійснює�повноваження,�деле�овані�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання;

23)�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�ви�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и,�цивіль-

но�о�захист��населення,�дотримання�вимо��за�онодавства�з�охорони�праці,�пожежної�безпе�и;

24)�ор�анізов�є�робот��з���омпле�т�вання,�збері�ання,�облі���та�ви�ористання�архівних�до��мен-

тів;

25)�забезпеч�є���межах�своїх�повноважень�реалізацію�державної�політи�и�стосовно�захист��ін-

формації�з�обмеженим�дост�пом;

26)�забезпеч�є�захист�персональних�даних;

27)�бере��часть���вирішенні�відповідно�до�за�онодавства��оле�тивних�тр�дових�спорів�(�онфлі�-

тів);

28)��от�є�пропозиції�стосовно�вдос�оналення�нормативно-правової�бази�з�питань,�що�належать

до�йо�о��омпетенції,�і�вносить�їх�в��становленом��поряд���на�роз�ляд�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�та�Мінсоцполіти�и;

29)��от�є�та�подає�в��становленом��поряд���аналітичні�матеріали�і�статистичн��звітність�з�питань,

що�належать�до�йо�о��омпетенції,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�та�Мінсоцполіти�и;

30)�здійснює�моніторин��проблемних�питань�реалізації�державної�соціальної�політи�и���сфері�со-

ціально�о�захист��населення,��от�є�та�подає�пропозиції�щодо�їх�вре��лювання�ви�онавчом��ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�та�Мінсоцполіти�и;

31)��оордин�є�і��онтролює�робот��стр��т�рних�підрозділів�соціально�о�захист��населення�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�стосовно�здійснення�на�ляд��за�додержанням�вимо��за-

�онодавства�під�час�призначення�(перерах�н��)�та�виплати�пенсій�ор�анами�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни;�надає�пра�тичн�,��онс�льтаційно-правов��та�ор�анізаційно-методичн��допомо��;

32)�співпрацює�зі�Сл�жбою���справах�дітей�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�забезпечення�реалізації�завдань�і�повноважень,�що�належить

до�їх��омпетенції;

33)���сфері�соціально-тр�дових�відносин,�оплати�праці�та�зайнятості�населення:

ор�анізов�є�на�засадах�соціально�о�діало���проведення��оле�тивних�пере�оворів�і���ладення�те-

риторіальних���од�між�місцевими�ор�анами�ви�онавчої�влади,�профспіл�ами�та�їх�об’єднаннями,�ор-

�анізаціями�роботодавців�та�їх�об’єднаннями;�сприяє�розвит���соціально�о�діало��,�ор�анізації�спів-

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

профспіл�ами�та�їх�об’єднаннями,�ор�анізаціями�роботодавців�та�їх�об’єднаннями;�здійснює�повідом-

н��реєстрацію�територіальних���од���поряд��,�визначеном��за�онодавством,�їх�перевір���на�відпо-

відність�чинном��за�онодавств��та�забезпеч�є�збері�ання��опій;

здійснює�моніторин��по�азни�ів�заробітної�плати�та�своєчасності�її�виплати�працівни�ам�підпри-

ємств,��станов,�ор�анізацій�всіх�форм�власності,�а�та�ож�фізичних�осіб-підприємців;

бере��часть���розробленні�та�реалізації�місцевих�про�рам,�спрямованих�на�вдос�оналення�систе-

ми��правління�охороною�праці�підприємств�та�запобі�ання�нещасним�випад�ам�на�виробництві;

розробляє�(бере��часть���розробленні)�територіальн��про�рам��зайнятості�населення,��оордин�є

робот��із�здійснення�заходів,�передбачених�територіальною�та�місцевими�про�рамами�зайнятості�на-

селення,�бере��часть���реалізації�інших�заходів�щодо�поліпшення�сит�ації�на�рин���праці;

сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�тр�дових�рес�рсів,�раціональній,�прод��тивній�і�вільно�обра-

ній�зайнятості,�підвищенню��он��рентоспроможності�робочої�сили,�прод��тивності�праці;

вивчає�стан�тр�дової�мі�рації�в�місті�Києві,��от�є�пропозиції�щодо�ре��лювання�мі�раційних�пото-

�ів;

забезпеч�є�реалізацію�заходів�державних�про�рам�соціальної�та�професійної�адаптації�війсь�ово-

сл�жбовців,�звільнених���запас�або�відстав��,�та�тих,�я�і�підля�ають�звільненню���зв’яз���з�рефор-

м�ванням�Збройних�Сил�У�раїни�та�інших�війсь�ових�форм�вань;

34)�з�питань�реалізації�заходів�соціальної�підтрим�и�населення:

здійснює��оординаційно-методичні�ф�н�ції�та�моніторин����сфері�надання:

державної�допомо�и�сім’ям�з�дітьми,�малозабезпеченим�сім’ям,�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам,�особам,�я�і�не�мають�права�на�пенсію,�та�інвалідам,

тимчасової�допомо�и�дітям,�бать�и�я�их��хиляються�від�сплати�аліментів,�допомо�и�особі,�я�а�здійс-

нює�до�ляд�за�психічно-хворою�особою —�інвалідом�1�чи�2��р�пи,��омпенсації�фізичним�особам,

я�і�надають�соціальні�посл��и,�одноразової�матеріальної�допомо�и�інвалідам�та�непрацюючим�ма-

лозабезпеченим�особам,�а�та�ож�інших�видів�державної�допомо�и�відповідно�до�за�онодавства

У�раїни;�

с�бсидій�на�оплат��житлово-�ом�нальних�посл��,�на�придбання�твердо�о�та�рід�о�о�пічно�о�поб�-

тово�о�палива�і�с�раплено�о��аз�;

�омпенсації�особам,�я�і�з�ідно�із�Гірничим�за�оном�У�раїни�мають�право�на�безоплатне�отриман-

ня�в��ілля�на�поб�тові�потреби,�але�проживають���б�дин�ах,�що�мають�централізоване�опалення;

піль��з�оплати�житлово-�ом�нальних�посл��,�посл���зв’яз��,�піль��на�придбання�твердо�о�палива

і�с�раплено�о��аз��та�піль�ово�о�проїзд��о�ремим��ате�оріям��ромадян�тощо;

здійснює��онтроль�за�правильністю�і�своєчасністю�призначення�та�виплати��омпенсацій�та�ін-

ших�соціальних�виплат,�ви�онанням�інших�заходів�соціально�о�захист��населення�відповідно�до�за-

�онодавства�У�раїни;

здійснює�ор�анізаційно-методичне��ерівництво�роботи��оловних�державних�соціальних�інспе�-

торів�та�державних�соціальних�інспе�торів;

35)���сфері�реалізації�державних�соціальних��арантій�о�ремим��ате�оріям��ромадян:

здійснює��оординаційно-методичні�ф�н�ції,�моніторин��та��онтроль���межах�своєї��омпетенції�за

наданням��становлених�за�онодавством�У�раїни�піль��та�здійсненням�заходів�щодо�соціально�о

захист��інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�одино�их�непрацездатних��ромадян,�жертв�політичних

репресій,�депортованих�за�національною�озна�ою�осіб,�я�і�поверн�лися�в�У�раїн�,�дітей-сиріт,�оди-

но�их�матерів,�сімей�за�иблих�війсь�овосл�жбовців,�ба�атодітних�сімей�та�інших��ате�орій��рома-

дян,��оордин�є�і��онтролює�робот��Київсь�о�о�місь�о�о�центр��по�нарах�ванню�та�здійсненню�со-

ціальних�виплат;

ор�аніз�є�та��оордин�є�робот�,�пов’язан��з�визначенням�стат�с��осіб,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи,�інвалідів�війни�та�осіб,�на�я�их�поширюється�чинність�за�онів�У�раїни

«Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»�та�«Про�жертви�нацистсь�их�переслі-

д�вань»;

ор�анізов�є�робот��Київсь�ої�місь�ої��омісії�для�роз�ляд��питань,�пов’язаних�із�встановленням

стат�с���часни�а�війни;

забезпеч�є�виплат��довічних�державних�стипендій��часни�ам�бойових�дій,�особам,�я�і�зазнали

переслід�вань�за�правозахисн��діяльність,�особам,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед�Бать�івщиною,

систематично�здійснює�аналіз�призначених�стипендій;

забезпеч�є�ор�анізацію�виплати�разової��рошової�допомо�и�до�5�травня�відповідно�до�за�онів

У�раїни�«Про�стат�с�ветеранів�війни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»�та�«Про�жертви�нацистсь�их

переслід�вань»,�а�та�ож�виплати�вина�ороди�жін�ам,�я�им�присвоєно�почесне�звання�У�раїни�«Ма-

ти-�ероїня»;

забезпеч�є�ор�анізацію,��онтроль�та�методичне��ерівництво�щодо�санаторно-��рортно�о�лі��-

вання�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань,��ромадян,�я�і�постраж-

дали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�а�та�ож�виплати��рошових��омпенсацій�замість�сана-

торно-��рортної�п�тів�и�та�вартості�самостійно�о�санаторно-��рортно�о�лі��вання�дея�им��ате�о-

ріям��ромадян;

ор�анізов�є�робот��з��омпле�сно�о�меди�о-санітарно�о�забезпечення�та�лі��вання�он�оло�ічних

захворювань����ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо��Чорнобильсь�ої��атастрофи,�із�застос�ванням

висо�овартісних�медичних�техноло�ій;

ор�анізов�є�та��оордин�є�робот��із�забезпечення�житлом��ромадян,�я�і�постраждали�внаслідо�

Чорнобильсь�ої��атастрофи;

36)���сфері�соціально�о�обсл��ов�вання,�здійснення�соціальної�роботи�та�надання�соціальних�по-

сл���населенню:

вивчає�потреб��міста�Києва���соціальних�посл��ах,��от�є�та�подає�пропозиції�ви�онавчом��ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�щодо�ор�анізації�надання�соці-

альних�посл���відповідно�до�потреби�та�створення�ефе�тивної�системи�надання�соціальних�посл��;

забезпеч�є�ор�анізацію�роботи�із�створення�та�розвит���мережі�за�ладів,��станов�та�сл�жб�з�на-

дання�соціальних�посл��;

спрямов�є�та��оордин�є�діяльність�Київсь�о�о�місь�о�о�центр��соціальних�сл�жб�для�сім’ї,�дітей

та�молоді;

забезпеч�є�дотримання�державних�соціальних�стандартів�і�нормативів,�впровадж�є�нові�форми

і�методи�проведення�соціальної�роботи�із�сім’ями,�дітьми�та�молоддю;

проводить�аналіз�та�оцін���потреб�сімей,�дітей�та�молоді���соціальних�посл��ах�та�план�вання�їх

надання;

здійснює��оординацію�та�методоло�ічне�забезпечення�діяльності�територіальних�центрів�соці-

ально�о�обсл��ов�вання�(надання�соціальних�посл��)�та�інших�соціальних�за�ладів,��станов�та�сл�жб

в�реалізації�за�онодавства�У�раїни;

проводить�робот�,�пов’язан��зі�зміцненням�матеріально-технічної�бази�інтернатних��станов,�ін-

ших�за�ладів,��станов�та�сл�жб�з�надання�соціальних�посл��,�поліпшенням�я�ості�соціальних�по-

сл��,�я�і�надаються�ними,�вносить�пропозиції�щодо�обся�ів�фінанс�вання�на��тримання�цих��ста-

нов,�за�ладів�та�сл�жб;

забезпеч�є�ефе�тивн��робот��На�лядової�ради�за�діяльністю�інтернатних��станов�системи�соці-

ально�о�захист��населення�та��оордин�є�робот���ромадсь�их�рад�при�б�дин�ах-інтернатах;

ор�анізов�є�та��онтролює�взаємодію�інтернатних��станов�системи�соціально�о�захист��населен-

ня�з�ор�анами�вн�трішніх�справ;

�онтролює�та�виріш�є�питання�щодо�влашт�вання�людей�похило�о�ві��,�інвалідів,�дітей-інвалідів

до�інтернатних��станов�системи�соціально�о�захист��населення;

сприяє�впровадженню�нових�соціальних�посл��,���том��числі�платних,�відповідно�до�за�онодав-

ства�У�раїни;

забезпеч�є�ведення�реєстр��с�б’є�тів,�що�надають�соціальні�посл��и���місті�Києві;

�онтролює�дотримання�стандартів�і�нормативів,�визначених�нормативно-правовими�а�тами,�що-

до�рівня�та�я�ості�соціальних�посл��,�що�надаються�за�рах�но��бюджетних��оштів��ом�нальними��с-

тановами,�за�ладами,�сл�жбами�та�недержавними�ор�анізаціями�за�соціальним�замовленням;

бере��часть���план�ванні�бюджетних��апітальних�в�ладень�на�б�дівництво��станов�і�за�ладів�со-

ціально�о�захист��населення;

співпрацює�з�недержавними�ор�анізаціями,�сл�жбами�та�за�ладами,�я�і�надають�соціальні�посл��и;

сприяє�волонтерсь�им�ор�анізаціям�та�о�ремим�волонтерам���наданні�допомо�и�соціально�не-

захищеним��ромадянам;

��межах�своєї��омпетенції�ор�анізов�є�робот�,�пов’язан��з�наданням�бла�одійної�(��манітарної)

допомо�и�соціально�незахищеним��ромадянам�та�сім’ям,�я�і�переб�вають���с�ладних�життєвих�об-

ставинах;

подає�пропозиції�місцевим�ор�анам�ви�онавчої�влади�та�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання�під

час�форм�вання�прое�т��бюджет��міста�Києва�щодо�передбачення���с�ладі�видат�ів�на�фінанс�ван-

ня�місцевих�про�рам�соціально�о�захист��та�соціально�о�забезпечення�відповідних��оштів�на��ом-

пенсацію�витрат�с�б’є�тів,�що�надають�соціальні�посл��и;

співпрацює�з�навчальними�за�ладами�щодо�під�отов�и�соціальних�працівни�ів,�фахівців�із�соці-

альної�роботи,�інших�фахівців�для�міста�Києва,��оордин�є�робот��з�підвищення�їх��валіфі�ації;

сприяє�інте�рації���с�спільство�бездомних�осіб�та�осіб,�я�і�відб�ли�по�арання���виді�обмеження

волі�або�позбавлення�волі�на�певний�стро�,�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�соціальн��адапта-

цію�осіб,�я�і�відб�вали�та�відб�ли�по�арання���виді�обмеження�волі�або�позбавлення�волі�на�пев-

ний�стро�»,�їх�соціальній�адаптації;

37)���сфері�тендерної�рівності�та�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями�інвалідів,�ветеранів�вій-

ни�та�праці:

здійснює�заходи,�спрямовані�на�реалізацію�забезпечення�рівних�прав�і�можливостей�жіно��і�чо-

лові�ів:�підтрим����ромадсь�их�ініціатив,�спрямованих�на�форм�вання��ендерної���льт�ри,�подо-

лання�стереотипів�щодо�ролі�та�місця�жіно����сім’ї�і�с�спільстві,�проведення�інформаційно-просвіт-

ниць�ої�роботи�з�питань�лі�відації�всіх�форм�дис�римінації�за�озна�ою�статі,��твердження�д�ховних
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цінностей,�форм�вання�відповідально�о�материнства�і�бать�івства,�забезпечення�тендерно�о

паритет�;

аналіз�є�діяльність�та�надає�методичн��допомо���районним���м.�Києві�центрам���справах�жі-

но��та�сім’ї,�місь�им�бла�одійним�та��ромадсь�им�ор�анізаціям�тендерної�спрямованості,�інва-

лідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань;

надає�місь�им��ромадсь�им�та�бла�одійним�ор�анізаціям�тендерної�спрямованості,�інвалідів,

ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань�та�дітей�війни�фінансов��підтрим��

на�оплат��оренди�приміщень,��ом�нальних�посл��,�на�здійснення�їх�стат�тних�завдань�та�реалі-

зацію�соціальних�прое�тів;

ор�анізов�є�проведення���м.�Києві�за�альномісь�их�заходів�із�визначення�державних,�релі�ій-

них�свят�та�визначних�дат�соціальних�а�цій;

�оордин�є�та��онтролює�робот��Київсь�о�о�місь�о�о�Центр��роботи�з�жін�ами,���том��числі

Прит�л���для�тимчасово�о�переб�вання�жіно�,�я�і�зазнали�насильства�в�сім’ї;

бере��часть���форм�ванні�та�ви�онанні�завдань,�визначених�за�альнодержавними�цільовими

про�рамами,�іншими�соціальними�місь�ими�про�рамами,���одами,�меморанд�мами,�е�спери-

ментами�та�ініціативами�стосовно�місь�их��ромадсь�их�та�бла�одійних�ор�анізацій�тендерної

спрямованості,�інвалідів,�ветеранів�війни�та�праці,�жертв�нацистсь�их�переслід�вань;

38)���сфері�соціальної�інте�рації�інвалідів:

сприяє�розвит���реабілітаційних��станов�для�інвалідів�та�дітей-інвалідів,�подає�пропозиції�Ки-

ївсь�ій�місь�ій�раді�щодо�потреби���реабілітаційних��становах,�а�та�ож�ор�анізації�надання�ре-

абілітаційних�посл���шляхом�зал�чення�недержавних�ор�анізацій;

�оордин�є�діяльність�реабілітаційних��станов�для�інвалідів�та�дітей-інвалідів,�підпоряд�ова-

них�Департамент�;

направляє�інвалідів�та�дітей-інвалідів�до�реабілітаційних��станов;

ор�анізов�є�робот��із�забезпечення�інвалідів�транспортними�засобами,�технічними�та�інши-

ми�засобами�реабілітації;

здійснює�облі��інвалідів�та�дітей-інвалідів�на�забезпечення�автомобілями�відповідно�до�за�о-

нодавства�У�раїни,�в�том��числі�безоплатне�та�піль�ове;

�оордин�є�та��онтролює�виплат���омпенсаційних�виплат,�передбачених�за�онодавством�У�раїни;

аналіз�є�та��за�альнює�потреб��в�забезпеченні�інвалідів�та�о�ремих��ате�орій�населення�тех-

нічними�та�іншими�засобами�реабілітації,�автомобілями,�санаторно-��рортним�лі��ванням,��

здійсненні��омпенсаційних�виплат,�передбачених�за�онодавством�У�раїни,�та�направляє��за-

�альнен��інформацію�Міністерств��соціальної�політи�и�У�раїни.

сприяє�розвит���фізичної���льт�ри�і�спортивно�о�р�х��інвалідів�я��етап��їх�соціальної�реабілі-

тації;

бере��часть���створенні�безпереш�одно�о�середовища�для�маломобільних��ате�орій�насе-

лення;

39)�забезпеч�є�реалізацію�місь�их�про�рам�соціально�о�захист���иян,�я�і�приймають��часть

в�антитерористичній�операції,�членів�їх�сімей;�членів�сімей�за�иблих�(померлих)��иян�під�час

проведення�антитерористичної�операції;��ромадян�У�раїни,�я�і�переміщ�ються�з�тимчасово�о��-

пованої�території�та�районів�проведення�антитерористичної�операції�до�міста�Києва;

40)�ор�анізов�є�та�забезпеч�є�здійснення�вн�трішньо�о��онтролю�та�вн�трішньо�о�а�дит��ді-

яльності�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до�сфери��правління�Департамен-

т�,�за�рез�льтатами�проведеної�роботи�звіт�є�Мінсоцполіти�и;

41)�забезпеч�є�ведення�єдиної�інформаційно-аналітичної�системи�соціально�о�захист��насе-

лення�(ІАССЗН),�Єдино�о�державно�о�автоматизовано�о�реєстр��осіб,�я�і�мають�право�на�піль-

�и�(ЄДАРП);�централізовано�о�бан���даних�з�проблем�інвалідності�(ЦБІ),�інших�інформаційних

систем�та�реєстрів,�визначених�Мінсоцполіти�и,�підтрим�є�єдине�інформаційне�і�теле�ом�ні�а-

ційне�середовище���с�ладі�інформаційної�інфрастр��т�ри�Мінсоцполіти�и�та�власний�се�мент

ло�альної�мережі;

42)�здійснює�інші,�передбачені�за�оном�повноваження.

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

во:

7.1.�Одерж�вати�в��становленом��поряд���від�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�незалежно�від�форм�власності�та�їх�посадових�осіб�інформацію,�до��менти�і�мате-

ріали,�необхідні�для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань.

7.2.�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).

7.3.�Вносити�в��становленом��поряд���пропозиції�щодо��дос�оналення�роботи�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�соціально�о�за-

хист��населення.

7.4.�Корист�ватися�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.

7.5.�С�ли�ати�в��становленом��поряд���наради,�проводити�семінари�та��онференції�з�питань,

що�належать�до�йо�о��омпетенції.

7.6.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�с�до-

вих�ор�анах.

8.�Департамент�в��становленом��за�онодавством�поряд���та���межах�повноважень�взаємо-

діє�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�територіальними�ор�а-

нами�міністерств�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�а�та�ож�підприємствами,��ста-

новами,�ор�анізаціями�з�метою�створення��мов�для�провадження�послідовної�та��з�одженої�ді-

яльності�щодо�стро�ів,�періодичності�одержання�і�передачі�інформації,�необхідної�для�належно-

�о�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�та�здійснення�запланованих�заходів.

9.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади�Київсь�ий

місь�ий��олова�за�поданням�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів�та�за�по�одженням�з�Мінсоцполіти�и.

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�не�менше�5�ро�ів.

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

д��і�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова�за�поданням�дире�тора�Департамент�,�по�одженим

із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

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�не�менше�4�ро�ів.

10.�Дире�тор�Департамент�:

10.1.�Здійснює��ерівництво�діяльністю�Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�за�ор-

�анізацію�та�рез�льтати�йо�о�діяльності,�сприяє�створенню�належних��мов�праці���Департаменті.

10.2.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Департамент.

10.3.�Затвердж�є�положення�про�підрозділи�Департамент�,�посадові�інстр��ції�працівни�ів�Де-

партамент�,�розподіляє�обов’яз�и�між�заст�пни�ами�дире�тора�Департамент�,��ерівни�ами

підрозділів�та�визначає�ст�пінь�їх�відповідальності.

10.4.�Подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���прое�ти��ошторисів�та�штатно�о�роз-

пис��Департамент��в�межах�визначеної��раничної�чисельності�та�фонд��оплати�праці�йо�о�пра-

цівни�ів.

10.5.�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).

10.6.�Розпоряджається��оштами�в�межах�затверджених�в��становленом��поряд����оштори-

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

10.7.�Вживає�заходів�до��дос�оналення�ор�анізації�та�підвищення�ефе�тивності�роботи�Де-

партамент�.

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

дань�та�затверджених�планів�роботи.

10.9.�Може�входити�до�с�лад��Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

10.10.�Вносить�пропозиції�щодо�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�питань,�що�належать�до��ом-

петенції�Департамент�,�та�розробляє�прое�ти�відповідних�рішень.

10.11.�Може�брати��часть���засіданнях�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання.

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

На�ази�дире�тора�Департамент�,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси��ромадян

або�мають�міжвідомчий�хара�тер,�підля�ають�державній�реєстрації���Головном��територіаль-

ном���правлінні�юстиції���місті�Києві�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.

10.13.�Здійснює�добір��адрів.

10.14.�Ор�анізов�є�робот��з�підвищення�рівня�професійної��омпетентності�державних�сл�ж-

бовців�Департамент�.

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

10.16.�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�дире�торами�підпоряд�ова-

них�підприємств.�Здійснює�аналіз�ви�онання��мов�та�по�азни�ів���ладених��онтра�тів�з��ерів-

ни�ами�цих�підприємств,�забезпечення�своєчасно�о�продовження�та�розірвання��онтра�тів.

10.17.�По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів��ом�нальних�під-

приємств,�діяльність�я�их�належить�до��омпетенції�Департамент��та�я�і�передані�до�сфери

�правління�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

10.18.�По�одж�є�призначення�на�посад��та�звільнення�з�посади��ерівни�ів�відповідних�стр��-

т�рних�підрозділів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

10.19.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад��ерівни�ів�за�ладів�соціальної�сфери,�що�під-

поряд�овані�Департамент��в��становленом��поряд��.

10.20.�По�одж�є�призначення�на�посади�і�звільнення�з�посад��ерівни�ів�за�ладів�соціальної

сфери,�що�передані�до�сфери��правління�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

10.21.�Бере��часть���форм�ванні�резерв���адрів�та�вирішенні��адрових�питань�щодо��ерів-

ни�ів�територіальних�ор�анів�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�підприємств,��станов�та

ор�анізацій,�що�належать�до�сфери��правління�Мінсоцполіти�и.

10.22.�Проводить�особистий�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до�повноважень�Де-

партамент�.

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

�о�розпоряд���та�ви�онавсь�ої�дисципліни.

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

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

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

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

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

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

же��творюватися��оле�ія���с�ладі�дире�тора�Департамент��(�олова��оле�ії),�йо�о�заст�пни�ів�(з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів),�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.

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�.

12.�Для�розроблення�ре�омендацій�і�пропозицій�щодо�основних�напрямів�діяльності�Депар-

тамент�,�об�оворення�найважливіших�про�рам�та�вирішення�інших�питань�в�Департаменті�мо-

ж�ть��творюватися�ради�(на��ові,��ромадсь�і),��омісії.

С�лад�цих�рад�і��омісій�та�положення�про�них�затвердж�є�дире�тор�Департамент�.

13.�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�є�Київсь�ий�місь�ий��олова�після�попередньої�йо-

�о�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).

14.�Майно�Департамент��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�і�за�ріпле-

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

15.�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�ра-

їни�та�своїм�наймен�ванням.

Місцезнаходження�Департамент�:�проспе�т�Комарова,�7,�м.�Київ,�03165.

16.�Припинення�Департамент��здійснюється�за�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�в�поряд��,

визначеном��за�онодавством�У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðc íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿
ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â ñóäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðà-
ö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàò³â âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.02 ¹ 169
òà çã³äíî ç Òèïîâèìè ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïîñàä äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîí-
êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî
îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî
ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äî-
êóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³þ ïåð-
øî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíî-
ìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³ÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó: êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíà ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³-
íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2014 ð³ê; êîï³ÿ â³éñüêîâî-
ãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíà ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè
ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåí-
íÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ
îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë.Õðåùàòèê, 36, ê. 913
(íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-26.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº ïðî âè-
ÿâëåííÿ òà âçÿòòÿ íà îáë³ê áåçõàçÿéíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà — æèòëîâîãî áóäèíêó
çà àäðåñîþ: ïðîâóëîê Æóêîâñüêîãî, 8/17 ó ì. Êèºâ³ (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó
ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî: çàïèñ ¹ 2960 â³ä 13.11.2014). Âëàñíèê³â âêà-
çàíîãî ìàéíà, ç ï³äòâåðäæóþ÷èìè ïðàâîâèìè äîêóìåíòàìè, ïðîñèìî çâåðíóòèñÿ
äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîòÿãîì ðîêó ç äíÿ
îïðèëþäíåííÿ öüîãî îãîëîøåííÿ.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 118-Á (Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëî-
ñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 42,94 êâ. ì.

Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðí³ (ïåðóêàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî
îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàð-
òîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 1 003 300,00 ãðí (áåç ÏÄÂ)
Îðåíäíà ïëàòà: 4 211,77 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ (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 ðîç-

ì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
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.

15 ëþòîãî 2016 ðîêó î 13.15 ñóääåþ Ë³òâ³íîâîþ À.Â. â Îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó

ñóä³ ì³ñòà Êèºâà çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 81à, ñëóõàòèìåòüñÿ ñïðà-
âà ¹ 826/22073/15 çà ïîçîâîì Áëàùóê Æ.Ã. äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âèçíàííÿ íåçà-
êîííèì, íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30.04.2015 ¹ 442 “Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðè-
ô³â òà ñòðóêòóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é òà âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)”.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäà-
òè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: âóë. Ãîãîë³âñüêà,31 (íàï³âï³äâàë).Çàãàëüíîþ ïëî-
ùåþ 88,90 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ, ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà (ïðîâåäåííÿ çà-
íÿòü ç õîðåîãðàô³¿) (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 1 675 000,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 15%. Îðåíäíà
ïëàòà 3960,90 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ —
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî
êàá. 208. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ñóäîâèì ðîçãëÿäîì öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà
ïîçîâîì ÏÀÒ “Óêðñîöáàíê” äî Êîðí³êîâà ª.Â. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì
äîãîâîðîì.

Äî óâàãè Êîðí³êîâà ªâãåíà Â³êòîðîâè÷à.
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ“Óêðñîöáàíê”äî Êîðí³êîâà ª.Â.ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ÿêå â³äêëàäåíî íà 16 ëþòîãî 2016 ðîêó íà 10.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà
àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 18.

Ñóääÿ Þ.À. Ôàðêîø

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç ñóäîâèì ðîçãëÿäîì öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà
ïîçîâîì ÏÀÒ “Óêðñîöáàíê” äî Ä’ÿ÷åíêà Ê.ß. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³.

Äî óâàãè Ä’ÿ÷åíêà Êèðèëà ßðîñëàâîâè÷à.
Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì ÏÀÒ “Óêðñîöáàíê” äî Ä’ÿ÷åíêà Ê.ß. ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³, ÿêå â³äêëàäåíî íà 15 ëþòîãî 2016 ðîêó íà 11.00 òà â³äáóäåòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 18.

Ñóääÿ Þ.À. Ôàðêîø

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ç ¹ 1 ïî ¹ 16
(ãðóïè ïðèì³ùåíü ¹ 95) ïëîùåþ 272,0 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ²ðèíèíñüêà,
5/24 (ë³òåðà À) ñåð³ÿ ÑÀÑ ¹ 923127 â³ä 14.07.2010, âèäàíå Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà (íàêàç â³ä 14.07.2010 ¹ 659-Â) íà ³ì’ÿ Òîâàðèñòâà
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “²ðèíèíñüêå” (êîä 36857357) ââàæàòè íåä³éñíèì.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº,ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó
³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì çà àäðåñîþ: âóë.Ëóê’ÿí³âñüêà (ì³æ
âóë. Ãëèáî÷èöüêîþ) â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “ËÞÊÑ À” (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 24077579),ðåçóëü-
òàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
18 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 1218.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà:

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

øëÿõîì âèêóïó:
- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 40,7 êâ. ì

íà âóë. Õîðèâà, 21-23/9, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî
ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 735 600 (ñ³ìñîò òðèäöÿòü
ï’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 22,1 êâ.ì íà âóë.Òè-
ìîøåíêà Ìàðøàëà, 11-Á, ë³ò. “Ï” ïðèâàòèçîâàíî
ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 823 404 (â³ñ³ìñîò äâàäöÿòüòðè
òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ÷îòèðè) ãðèâí³,â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 45,4 êâ. ì íà âóë.
Âîëîäèìèðñüê³é, 94, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî ô³-
çè÷íîþ îñîáîþ çà 1 278 960 (îäèí ì³ëüéîí äâ³ñ-
ò³ ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ äåâ’ÿòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðè-
âåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 89,7 êâ. ì íà ïðîñï.
Îáîëîíñüêèé, 14, ë³ò.“Á” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 1 617 240 (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò
ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ñîðîê) ãðèâåíü,â òîìó ÷èñ-
ë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 500,1 êâ. ì íà âóë.
Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 1, ë³ò.“Ê”ïðèâàòèçîâàíî þðè-
äè÷íîãî îñîáîþ çà 3 493 920 (òðè ì³ëüéîíè ÷î-
òèðèñòà äåâ’ÿíîñòî òðè òèñÿ÷³ äåâ’ÿòñîò äâàäöÿòü)
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (öîêîëü) ïëîùåþ 31,8 êâ. ì
íà âóë. ªðåâàíñüê³é, 19, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 598 200 (ï’ÿòñîò äåâ’ÿíîñ-
òî â³ñ³ì òèñÿ÷ äâ³ñò³) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèòëîâà áóä³âëÿ ïëîùåþ 20,1 êâ. ì íà ïðîâ.
Ìåæîâèé, ÇÁ, ë³ò. “Á” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ
îñîáîþ çà 443 052 (÷îòèðèñòà ñîðîê òðè òèñÿ÷³
ï’ÿòäåñÿò äâ³) ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (öîêîëü) ïëîùåþ 56,5 êâ. ì
íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî, 67, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî
ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà 899 160 (â³ñ³ìñîò äåâ’ÿíîñ-
òî äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 95,2 êâ. ì íà ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðè-
äè÷íîþ îñîáîþ çà 1 130 160 (îäèí ì³ëüéîí ñòî
òðèäöÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 98,0 êâ. ì íà ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðè-
äè÷íîþ îñîáîþ çà 1 163 400 (îäèí ì³ëüéîí ñòî
ø³ñòäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà) ãðèâåíü, â òîìó
÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 57,8 êâ. ì íà ïðîñï.
40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ,84,ë³ò.“À”ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 686 160 (ø³ñòñîò â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü
òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äçåìíèé ï³øîõ³äíèé ïå-
ðåõ³ä) ïëîùåþ 166,8 êâ. ì íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
35, ë³ò. “È” ïðèâàòèçîâàíî ô³çè÷íîþ îñîáîþ çà
4 312 320 (÷îòèðè ì³ëüéîíè òðèñòà äâàíàäöÿòü
òèñÿ÷ òðèñòà äâàäöÿòü) ãðèâåíü,â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³:
- íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 510,7 êâ. ì íà âóë.

Êóäðÿâñüê³é, 9, ë³ò. “Á” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 5 300 000 (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â òðèñ-
òà òèñÿ÷) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- ìàéíîâèé êîìïëåêñ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5 969,3
êâ. ì íà ïðîñï. Ìîñêîâñüêèé, 26à, ë³ò. “À”, “Á”, “Â”,
“Ã”,“Ä”,“Æ”,“Ç”,“È”,“Å”,“Ë” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 40 658 544 (ñîðîê ì³ëüéîí³â ø³ñò-
ñîò ï’ÿòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ï’ÿòñîò ñîðîê ÷îòèðè)
ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ ï³äâàë) ïëîùåþ
617,1 êâ. ì íà âóë. Àõìàòîâî¿ Àííè, 15/27, ë³ò. “À”
ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 9 972 996
(äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³
äåâ’ÿòñîò äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³
ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 54,3 êâ. ì
íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é, 17/5-19, ë³ò. “À” ïðèâàòèçî-
âàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 397 352 (îäèí
ì³ëüéîí òðèñòà äåâ’ÿíîñòî ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà ï’ÿò-
äåñÿò äâ³) ãðèâí³, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 40,3 êâ. ì íà âóë.
Ìàçåïè ²âàíà, 3, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 691 284 (ø³ñòñîò äåâ’ÿíîñòî îä-
íà òèñÿ÷à äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè) ãðèâí³, â òî-
ìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 215,32 êâ. ì
ïî ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 26, ë³ò. “À”
ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 626 836
(îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò äâàäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ â³-
ñ³ìñîò òðèäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ( â òîìó ÷èñë³ ï³äâàë) ïëî-
ùåþ 473,8 êâ. ì íà âóë. Ðåéòàðñüê³é, 8-5, ë³ò. “Á”
ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 9 487 500
(äåâ’ÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òè-
ñÿ÷ ï’ÿòñîò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 113,4 êâ. ì íà âóë.
Ñèìîíà Ïåòëþðè, 23/126, ë³ò.“À”’ ïðèâàòèçîâàíî
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 2 284 260 (äâà ì³ëüéîíè
äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò)
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ ï³äâàë) ïëî-
ùåþ 838,7 êâ. ì íà ïðîñï. Ì³íñüêèé, 6, ë³ò. “Á”
ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 7 268 448
(ñ³ì ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ ø³ñòäåñÿò â³ñ³ì òèñÿ÷ ÷îòè-
ðèñòà ñîðîê â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 59,0 êâ. ì íà âóë.
Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ
îñîáîþ çà 813 480 (â³ñ³ìñîò òðèíàäöÿòü òèñÿ÷
÷îòèðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 32,8 êâ. ì íà âóë. Ãå-
ðî¿â Äí³ïðà,37-À,ë³ò.“Á”ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 552 156 (ï’ÿòñîò ï’ÿòäåñÿò äâ³ òè-
ñÿ÷³ ñòî ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü,â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 336,5 êâ.ì íà ïðîñï.
Òè÷èíè Ïàâëà, 15, ë³ò.“À” ïðèâàòèçîâàíî þðèäè÷-
íîþ îñîáîþ çà 4 842 156 (÷îòèðè ì³ëüéîíè â³-
ñ³ìñîò ñîðîê äâ³ òèñÿ÷³ ñòî ï’ÿòäåñÿò ø³ñòü) ãðè-
âåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (ï³äâàë) ïëîùåþ 301,0 êâ. ì
íà áóëüâ. Êîëüöîâà, 1À, ë³ò. “À” ïðèâàòèçîâàíî
þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 1 743 588 (îäèí ì³ëüéîí
ñ³ìñîò ñîðîê òðè òèñÿ÷³ ï’ÿòñîò â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì)
ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ;

- íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ (â òîìó ÷èñë³ ï³äâàë) ïëî-
ùåþ 741,2 êâ. ì íà áóëüâ. Ïåðîâà, 8, ë³ò. “À” ïðè-
âàòèçîâàíî þðèäè÷íîþ îñîáîþ çà 10 571 088
(äåñÿòü ì³ëüéîí³â ï’ÿòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à
â³ñ³ìäåñÿò â³ñ³ì) ãðèâåíü, â òîìó ÷èñë³ ÏÄÂ.
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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
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Ç 21 ãðóäíÿ ïðîõ³ä ó ñòîëè÷-
íèé ìåòðîïîë³òåí çà «Êàðòêîþ
êèÿíèíà» çä³éñíþâàòèìåòüñÿ âè-
êëþ÷íî ÷åðåç àâòîìàòè÷í³ òóð-
í³êåòè. Òàê³ çàõîäè ó êè¿âñüê³é
ï³äçåìö³ âïðîâàäæåíî ç ìåòîþ
óíèêíåííÿ ÷åðã òà ðîçâàíòàæåí-
íÿ êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíèõ ïóíê-

ò³â. Òàêîæ ðîçðàõîâóâàòèñü çà
ïðî¿çä â ìåòðîïîë³òåí³ ìîæíà
çà äîïîìîãîþ áåçêîíòàêòíî¿ áàí-
ê³âñüêî¿ êàðòè Master Card Pay
Pass. Íàãàäàºìî, ùî 1 ãðóäíÿ áåç-
êîíòàêòí³é êàðòö³ âèïîâíèëîñÿ
10 ðîê³â. Ñüîãîäí³ íåþ êîðèñòóº-
òüñÿ êîæåí òðåò³é ïàñàæèð � 

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà âèãðàëà àïåëÿö³éíèé ïîçîâ ïðî-
òè ÒÎÂ «Ãîëäåí Õàóñ» ùîäî ñêàñóâàííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çåìë³ ï³ä ñòàä³îíîì «Ñòàðò» ó Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó ðàéîí³, äå çàáóäîâíèê õîò³â çâåñòè ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷èé òà æèòëîâî-îô³ñíèé êîìïëåêñè. Â³ä-
ïîâ³äíå ð³øåííÿ óõâàëèâ Êè¿âñüêèé àïåëÿö³éíèé
àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä.

«ß ðàäèé, ùî ñóä ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íà êîðèñòü
êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè òà çíÿâ íàïðóãó â ñóñï³ëüñòâ³. Ñòà-
ä³îí «Ñòàðò» º ñèìâîë³÷íèì îá’ºêòîì, ÿêèé ïîâèíåí
çàëèøàòèñÿ ó âëàñíîñò³ êèÿí. ² ìè öüîãî äîáèëèñÿ.
Òåïåð íàøå çàâäàííÿ — çðîáèòè âñå, ùîá âæå íà-
ñòóïíîãî ðîêó ñòàä³îí ñòàâ êëþ÷îâèì îñåðåäêîì
ñïîðòó â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³»,— ï³äêðåñëèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

ßê â³äîìî, ó 2010 ðîö³ Êè¿âðàäà óõâàëèëà ñêàí-
äàëüíå ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó çåìë³ ï³ä ñòàä³îíîì
«Ñòàðò» äëÿ áóä³âíèöòâà òàì æèòëîâî-îô³ñíîãî êîì-
ïëåêñó. 4 áåðåçíÿ 2015 ðîêó Êè¿âðàäà VII ñêëèêàí-

íÿ ñêàñóâàëà öå ð³øåííÿ òà äîãîâ³ð îðåíäè. Îäíàê
ó âåðåñí³ Îêðóæíèé àäì³íñóä ì³ñòà çàäîâîëüíèâ
êëîïîòàííÿ ÒÎÂ «Ãîëäåí Õàóñ» òà âèçíàâ îñòàííº
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè íåçàêîííèì. Ñòîëè÷íà âëàäà ïî-
äàëà àïåëÿö³éíó ñêàðãó äî Êè¿âñüêîãî àïåëÿö³éíî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó, ÿêèé ³ çàäîâîëüíèâ êëî-
ïîòàííÿ �

Â³òàë³é Êëè÷êî: Ìè äîáèëèñÿ òîãî, ùîá ñòàä³îí «Ñòàðò»
çàëèøèâñÿ ó âëàñíîñò³ êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè 

Ïðîõ³ä çà «Êàðòêîþ êèÿíèíà» 
â ìåòðî çä³éñíþâàòèìåòüñÿ 
÷åðåç àâòîìàòè÷í³ òóðí³êåòè 

19 ÃÐÓÄÍß íà òåðèòîð³¿ Ïå÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíî-
ãî ïàðêó (Ñï³âî÷å ïîëå) â³äáóëîñÿ îô³ö³éíå â³äêðèò-
òÿ âèñòàâêè «Çèìîâà êàçêà». Ó ðàìêàõ çàõîäó íà Ñï³-

âî÷îìó ïîë³ ïðàöþâàòèìå Ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê, äå
ìîæíà áóäå ïðèäáàòè íîâîð³÷í³ ñîëîäîù³, ãàðÿ÷èé
øîêîëàä, ìåä, âàðåíèêè, ïàìïóøêè, à òàêîæ ñóâå-
í³ðè òà ïîäàðóíêè äëÿ äîðîñëèõ òà ä³òåé.

Çàçíà÷èìî, ùî öüîãî ðîêó âïåðøå êîíñòðóêö³¿
âëàøòîâàí³ ç LED-îñâ³òëåííÿì òà ã³ðëÿíäàìè, ùî
ñïðàâëÿº îñîáëèâå âðàæåííÿ ó âå÷³ðí³ ãîäèíè.

Îêð³ì öüîãî, â ñóáîòó â³äáóëîñÿ çàñâ³÷åííÿ íî-
âîð³÷íî¿ ÿëèíêè íà Ñï³âî÷îìó ïîë³.

Íàãàäàéìî, ùî âèñòàâêà «Çèìîâà êàçêà» òðèâàòè-
ìå äî 31 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó òà ïðàöþâàòèìå ç 10.00 äî
21.30 �

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Çèìîâà êàçêà

Ïðàâîîõîðîíö³ âèêðèëè êîíâåðòàö³éíèé öåíòð 

ÑÏ²ËÜÍÈÌÈ çóñèëëÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñöåâî¿ ïðî-
êóðàòóðè ¹ 5 (Îáîëîíñüêèé ðàéîí) òà ñï³âðîá³ò-
íèê³â ÄÏ² â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ ÄÔÑ ó ì. Êè-
ºâ³ ë³êâ³äîâàíî ì³æðåã³îíàëüíèé «êîíâåðòàö³éíèé
öåíòð», ÿêèé íàäàâàâ ïîñëóãè ç ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàò-
êîâèõ çîáîâ’ÿçàíü òà ïåðåâåäåííÿ â ãîò³âêó ãðîøî-
âèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâàì ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêî-
íîì³êè ïåðåâàæíî ç ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ çàõîäó ïðîâåäåíî 4 îáøóêè â
îô³ñíèõ òà æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ, à òàêîæ â àâ-

òîìîá³ëüíîìó òðàíñïîðò³, ùî âèêîðèñòîâóâàëèñü
÷ëåíàìè çëî÷èííî¿ ãðóïè. Ï³ä ÷àñ îáøóê³â âèëó-
÷åíî 33 ïå÷àòêè ÔÑÏÄ, ïåðâèííó áóõãàëòåðñüêó
äîêóìåíòàö³þ, ùî ï³äòâåðäæóº íåçàêîíí³ ãðîøî-
â³ îïåðàö³¿, à òàêîæ ãîò³âêîâ³ êîøòè ó ñóì³ ïîíàä
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çàãàëüíèé îáñÿã ïðîêîíâåðòîâàíèõ ãðîøîâèõ
êîøò³â çà ïåð³îä 2014-2015 ðð. ³ç âèêîðèñòàííÿì
ðåêâ³çèò³â «òðàíçèòíî-êîíâåðòàö³éíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ» ñêëàâ ïîíàä 200 ìëí ãðèâåíü �

Ó ÑÓÁÎÒÓ ç Êîíòðàêòî-
âî¿ ïëîù³ ñòàðòóâàëà óðî-
÷èñòà õîäà âîëîíòåð³â ñî-
ö³àëüíèõ ñëóæá òà ë³äå-
ð³â äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æ-
íèõ îðãàí³çàö³é — ïîì³÷-
íèê³â Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ.

Ìîëîäü ç ïðèâ³òàííÿ-
ìè, ïîäàðóíêàìè òà ñî-
ëîäîùàìè ïðîéøëà ÷å-
ðåç Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç òà
Ñîô³éñüêó ïëîùó äî Ìè-
õàéë³âñüêî¿ ïëîù³,äå â³ä-
áóëàñÿ ³ãðîâà ïðîãðàìà

äëÿ íàéìîëîäøèõ ìåø-
êàíö³â ì³ñòà òà ãîñòåé
ñòîëèö³. Òàêîæ íà ïî÷àò-
êó çàõîäó âîëîíòåðè îò-
ðèìàëè â³ä ïðåäñòàâíè-
ê³â ñêàóòñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é Ñâ³òëà Ìèðó ç Â³ôëå-
ºìó — ñèìâîë ìèðó òà
çëàãîäè.

Çà äîáðîþ òðàäèö³ºþ,
á³ëüø í³æ 10 ðîê³â ïî-
ñï³ëü ï³ä ÷àñ õîäè áëèçü-
êî 150 âîëîíòåð³â Öåí-
òð³â ñîöñëóæá êðîêóþòü

Êèºâîì, â³òàþòü êèÿí òà
ãîñòåé ì³ñòà ç íîâîð³÷-
íèìè ñâÿòàìè, äàðóþòü
ñâî¿ ïîñì³øêè òà ãàðíèé
íàñòð³é.

Êð³ì òîãî, õîäà â³äáó-
âàºòüñÿ â ðàìêàõ òðàäè-
ö³éíî¿ àêö³¿ «Íå çàáóäü

ïðèâ³òàòè», ùî ïðîõî-
äèòü ìàéæå 15 ðîê³â.Çàõ³ä
ñïðÿìîâàíèé íà ïðèâ³-
òàííÿ ä³òåé, ÿê³ îïèíè-
ëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ.

Àêö³ÿ òðèâàòèìå äî
10 ñ³÷íÿ �

ÇÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ Ïîñîëüñòâà Ëè-
òîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè â Óêðà¿í³, ó
ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÂÌÃÎ
«Ñåðöå äî ñåðöÿ» òà Âñåóêðà¿í-
ñüêî¿ áëàãîä³éíî¿ àñîö³àö³¿ «Ð³â-
íèé — ð³âíîìó» ç 13 äî 17 ñ³÷íÿ
2016 ðîêó â ì. Â³ëüíþñ³ (Ëèòâà)
â³äáóäåòüñÿ Ì³æíàðîäíèé ôåñ-
òèâàëü äèòÿ÷î-ìîëîä³æíî¿ òâîð-
÷îñò³ «Ëèòîâñüêà ôåºð³ÿ».

Ìåòîþ çàõîäó º âèÿâëåííÿ òà
ï³äòðèìêà îáäàðîâàíèõ ä³òåé ³
ìîëîä³, à òàêîæ ñïðèÿííÿ äðóæ-
í³ì çâ’ÿçêàì ³ çì³öíåííþ âçàº-
ìîä³¿ ì³æ ä³òüìè òà ìîëîääþ ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà çàðó-
á³æíèõ êðà¿í.

Ó ôåñòèâàë³ â³çüìóòü ó÷àñòü
ó÷í³ îñâ³òí³õ çàêëàä³â â³êîì â³ä
6-òè äî 21-ãî ðîêó âêëþ÷íî ç
Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó.

Êîíêóðñè â³äáóäóòüñÿ ó òàêèõ
íîì³íàö³ÿõ: âîêàë (íàðîäíèé
ñï³â, åñòðàäíà ï³ñíÿ òîùî); õî-

ðåîãðàô³ÿ (êëàñè÷íèé òàíåöü,
íàðîäíà õîðåîãðàô³ÿ, ñó÷àñíà
õîðåîãðàô³ÿ, áàëüíà õîðåîãðà-
ô³ÿ òîùî); ³íñòðóìåíòàëüíèé
æàíð (ñîëî, àíñàìáë³ íàðîäíî-
³íñòðóìåíòàëüíîãî æàíðó, îð-
êåñòðè íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â);
îáðàçîòâîð÷å,äåêîðàòèâíî-óæèò-
êîâå òà ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî;
òåàòðàëüíèé æàíð (äðàìàòè÷-
íèé, ìóçè÷íèé); ë³òåðàòóðíî-
ìóçè÷íî-ñïîðòèâí³ ì³í³-êîìïî-
çèö³¿ «Ìîëîäü îáèðàº çäîðîâ’ÿ».

Êîíòàêòè îðãàí³çàòîð³â: 
453-73-43, 067-407-77-98, 050-
330-40-92, 093-273-11-23, e-mail:
info@sds.in.ua �

Ëèòîâñüêà ôåºð³ÿ

Ó ì³ñò³ â³äáóëàñÿ õîäà 
âîëîíòåð³â — ïîì³÷íèê³â 
Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
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