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ÙÎÌ²ÑßÖß îïëàòà çà êîìóíàëü-
í³ ïîñëóãè áàãàòüîì íàãàäóº
ñòðàøíèé ñîí. Ìàðíóâàííÿ ÷àñó
ó ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³, à ùå
áðàê ³íôîðìàö³¿ ïðî îïëàòó çà
ïîñëóãè, à ³íêîëè ³ ï³äðîáëåí³
ïëàò³æêè. ×è íàäîâãî öå? Í³. Íà-
ðåøò³ ì³ñüêà âëàäà çíàéøëà ñïî-
ñ³á çðîáèòè ºäèíèé ïîðòàë äëÿ
îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà
ºâðîïåéñüêèì çðàçêîì. Â³í ïðà-
öþâàâ 3 ì³ñÿö³, à òåïåð ñàéò ìî-
äåðí³çóâàëè ³ çðîáèëè á³ëüø ôóíê-
ö³îíàëüíèì. Â³äòàê ç 1 ëþòîãî
2016 ðîêó âëàñíèêè «Êàðòêè êè-

ÿíèíà» çìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè-
ñÿ çà êîìóíàëêó îí-ëàéí áåç êî-
ì³ñ³¿. Òàêèì ÷èíîì, ìàéæå 800
òèñÿ÷ âëàñíèê³â ñîö³àëüíîãî ïëàñ-
òèêó ìîæóòü ñïëàòèòè îí-ëàéí-
êâèòàíö³þ çà ê³ëüêà êë³ê³â, íå
âèõîäÿ÷è ç äîìó. «Äëÿ ì³ñüêî¿
âëàäè ïðèíöèïîâî âàæëèâî ïðà-
öþâàòè â íàïðÿìêó ñòâîðåííÿ
êîìôîðòíîãî é øâèäêîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ êèÿí, ó òîìó ÷èñë³ éòè
â íîãó ç ÷àñîì ³ ñòâîðþâàòè ñó÷àñ-
í³ ñïîñîáè äëÿ îòðèìàííÿ ñïî-
æèâà÷àìè ³íôîðìàö³¿, ¿¿ çâ³ðêè
òà îïëàòè. ² òîé ôàêò, ùî çà íå-

ïîâíèõ òðè ì³ñÿö³ ïîíàä 50 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â ñòîëèö³ îáðàëè äëÿ
ñåáå åëåêòðîííèé âàð³àíò îïëà-
òè, ñïîíóêàº íàñ ðîçøèðþâàòè
ö³ ìîæëèâîñò³. Êð³ì òîãî, öå íà
ïîðÿäîê âèùèé ð³âåíü çàõèñòó
â³ä øàõðà¿â. Àäæå çà îñòàíí³é ð³ê
ó ñòîëèö³ áóëè íåîäíîðàçîâî çà-
ô³êñîâàí³ ñïðîáè ï³äðîáèòè ïëà-
ò³æí³ äîêóìåíòè»,— çàçíà÷èâ çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàí-
òåëåºâ.

Ñàéò º çðó÷íèì ³ äîñòóïíèì
áàçîâèì êîðèñòóâà÷àì ²íòåðíå-
òó. ßê öå ìîæíà çðîáèòè, äåòàëü-
íî ïîÿñíèâ ïåðøèé çàñòóïíèê
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà ÊÏ Ã²ÎÖ Àíäð³é Ùåð-
áèíà. «Íàéïåðøå ïîòð³áíî ìà-
òè áàíê³âñüêó êàðòêó, àáî «Êàðò-
êó êèÿíèíà», ÿêó ìîæíà îòðèìà-
òè â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ áàí-
êó «Õðåùàòèê». Äàë³ ïîòð³áíî
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ñàéò³ ÊÏ Ã²ÎÖ,
à ñàìå íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî
ñåáå, äîäàòè îá’ºêò íåðóõîìîñò³,

äå ñïëà÷óºòå, à ïîò³ì âè çìîæå-
òå îòðèìàòè îíëàéí-êâèòàíö³þ
íà åëåêòðîííó àäðåñó ³ îïëàòè-
òè ¿¿. Íàø ñàéò º çðó÷íèì ³ äëÿ
êîðèñòóâà÷³â ãàäæåò³â, îïëà÷ó-
âàòè ìîæíà ç ìîá³ëüíîãî òåëå-
ôîíó. Ïëàò³æêà ìàéæå íå â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ïàïåðîâî¿. Îêð³ì
öüîãî, äëÿ êîðèñòóâà÷³â êàðòêè
êèÿíèíà çà êîæíèé ì³ñÿöü íà-
ðàõîâóþòüñÿ áîíóñè, ÿêùî îïëà-
òà âíîñèòüñÿ äî 20 ÷èñëà. Õî÷ öå
é íåâåëè÷êà ñóìà, àëå çà ð³ê åêî-
íîì³ÿ â³ä÷óòíà»,— ïîÿñíèâ ïðà-
ö³âíèê öåíòðó.

«Ãàäàþ, ùî öÿ íîâà ñèñòåìà
ðîçðàõóíêó çíà÷íî ñïðîñòèòü æèò-
òÿ êèÿí,— ââàæàº ï³äïðèºìåöü
Âîëîäèìèð Ãîð³øí³é.— Ïðè öüî-
ìó çíà÷íî çìåíøàòüñÿ ÷åðãè ó
â³ää³ëåííÿõ áàíê³â ³ îùàäêàñ. Öå
ñïðàâä³ çðó÷íî ³ ïî-ºâðîïåéñüêè».

Äîäàìî, ùî çà 2,5 ì³ñÿöÿ ðî-
áîòè îíîâëåíîãî ñàéòó éîãî â³ä-
â³äàëî á³ëüøå äâîõ ì³ëüéîí³â ëþ-
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Ç 1 ëþòîãî 2016 ðîêó âëàñíèêè «Êàðòêè êèÿíèíà»
çìîæóòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà êîìóíàëêó îí-ëàéí
áåç êîì³ñ³¿. Ëþäÿì íå òðåáà ñòîÿòè â ÷åðç³. Êð³ì
òîãî, öå íà ïîðÿäîê âèùèé ð³âåíü çàõèñòó â³ä
øàõðà¿â.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é Êëè÷êî
çóñòð³âñÿ 
ç êåð³âíèöòâîì îô³ñó
ªÁÐÐ â Óêðà¿í³

Ó õîä³ çóñòð³÷³ ñòîðîíè íàãîëîñèëè

íà âàæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî ðåôîð-

ìóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì òà çàïðî-

âàäæåííÿ âèñîêèõ òåõíîëîã³é.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-

ë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî ìèíóëî-

ãî ðîêó ì³ñòî çìîãëî çá³ëüøèòè íàä-

õîäæåííÿ äî áþäæåòó íà 30 %, à çà-

âäÿêè ðåñòðóêòóðèçàö³¿ çîâí³øíüî-

ãî áîðãó ñòàá³ë³çóâàòè ô³íàíñîâó ä³-

ÿëüí³ñòü ñòîëèö³. «Òîìó çàðàç ìè ìàº-

ìî óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü ñïðÿìóâà-

òè íàø³ ðåñóðñè íà âïðîâàäæåííÿ

âàæëèâèõ äëÿ Êèºâà ïðîåêò³â»,— íà-

ãîëîñèâ ìåð ñòîëèö³.

Ó õîä³ çóñòð³÷³ ñòîðîíè îáãîâî-

ðèëè ïîäàëüøó êîîðäèíàö³þ çóñèëü

ùîäî âò³ëåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ïðîåê-

ò³â ó Êèºâ³, à òàêîæ çàëó÷åííÿ äëÿ

öüîãî ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè òà åêñ-

ïåðò³â áàíêó.

ÊÏ «Êè¿âðåêëàìà» 
íà 20 % ïåðåâèùèëî
ïëàíîâó ñóìó
â³äðàõóâàíü
äî áþäæåòó

Òîð³ê êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Êè¿âðåêëàìà» ïåðåðàõîâàíî äî

ñïåöôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó ïîíàä

152 ìëí ãðí, îòðèìàíèõ â³ä ïëàòè

çà ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè. Çàçíà÷åíà ñóìà íà 20 %

ïåðåâèùóº ïëàíîâó. Ïðî öå «Õðå-

ùàòèêó» ïîâ³äîìèëè â ÊÏ «Êè¿âðåê-

ëàìà».

Êð³ì òîãî, á³ëüøå 21 ìëí ãðí áó-

ëî ñïðÿìîâàíî êîìóíàëüíèì ï³ä-

ïðèºìñòâàì «Êè¿âñüêèé ìåòðîïî-

ë³òåí», «Êè¿âïàñòðàíñ» ³ êîìóíàëü-

í³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð» íà

ðîçâèòîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè.

Íàãàäàºìî, ùî, çã³äíî ç ð³øåí-

íÿì Êè¿âðàäè «Ïðî áþäæåò ì. Êè-

ºâà íà 2015 ð³ê», ïëàíîâà ñóìà â³ä-

ðàõóâàíü äî ñïåöôîíäó ì³ñüêîãî

áþäæåòó â³ä ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè

áóëà âñòàíîâëåíà íà ð³âí³ ìàéæå

126 ìëí ãðí.

Çóïèíêó 
ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó «Çàâîä
«Á³ëüøîâèê»
ïåðåéìåíîâàíî 
íà «Âóë. Âàäèìà
Ãåòüìàíà»

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íà-

ö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêî-

ãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³

òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèì-

âîë³êè» çóïèíêè àâòîáóñ³â ìàðøðó-

òó ¹ 2 ó íàïðÿìêó âóë. Áóëãàêîâà òà

òðîëåéáóñ³â ìàðøðóò³â ¹ 21, 22, 27,

42 «Çàâîä «Á³ëüøîâèê» ïåðåéìåíî-

âàíî â îáîõ íàïðÿìêàõ íà «Âóë. Âà-

äèìà Ãåòüìàíà».

íîâèíè

Áåç ÷åðã ³ êîì³ñ³éíèõ
� Ó ñòîëè÷íîìó Ãîëîâíîìó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíîìó öåíòð³ ïðåçåíòóâàëè

îíîâëåíèé ³íòåðíåò-ðåñóðñ äëÿ îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

Ó÷îðà â ïðèì³ùåíí³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãîëîâíèé ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð» â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ îíîâëåíîãî ³íòåðíåò-ðåñóðñó äëÿ îïëàòè
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã



Ì²ÑÒÎ
27 ñ³÷íÿ 2016 ð.

¹9(4779)

2

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðî-
âîäèëàñü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 07.02.2008 ¹ 109/2008 «Ïðî ïåð-
øî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ òà ãàðàíòóâàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî
ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ» (äàë³ — Óêàç), ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ-
ìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³í-
øèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî ðåãëàìåíòóþòü ðîáîòó ³ç çâåðíåííÿìè
ãðîìàäÿí.

Äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2015 ðîö³ íàä³éøëî 44441 çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 27866, óñíèõ — 16575 (çà 2014 ð³ê â³äïîâ³äíî —
17265, ç íèõ ïèñüìîâèõ — 10388, óñíèõ — 6877). Ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì çàãàëü-
íà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü çá³ëüøèëàñü íà 27176, àáî 157,4%.

Ç óñ³õ çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ óïðî-
äîâæ 2015 ðîêó, óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí âçÿòî íà êîíòðîëü 29370
çâåðíåíü, àáî 66,1%.

Çà çâ³òíèé ïåð³îä äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íàä³éøëî 5092
êîëåêòèâíèõ çâåðíåííÿ, ÷àñòêà ÿêèõ ñêëàäàº 11,4% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³. Ó ïîð³â-
íÿíí³ ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ çâåð-
íåíü çá³ëüøèëàñü íà 2551 çâåðíåííÿ, àáî íà 100,4%. Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êîëåêòèâíèõ
çâåðíåíü ñêëàäàþòü ïèòàííÿ áëàãîóñòðîþ, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â, ïîòî÷íîãî ðå-
ìîíòó áóäèíê³â, îïëàòè êâàðòèð òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ðåìîíòó äàõ³â, ðåìîíòó ñàí-
òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà êîìóí³êàö³é, íåçàäîâ³ëüíîãî îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, îáëàøòóâàííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, îáñòåæåííÿ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó
êâàðòèðè/áóäèíêó, íåçãîäè ³ç çàïëàíîâàíèì áóä³âíèöòâîì, äåìîíòàæó ÌÀÔ³â, ðî-
áîòè äèòÿ÷èõ çàêëàä³â òà çàêëàä³â îñâ³òè òîùî.

Ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ çâåðíóëîñü 236823 ãðîìàäÿíèíà, ÿê³ ïîðóøèëè 65850 ïèòàíü. Çà àíàëîã³÷íèé ïå-
ð³îä ìèíóëîãî ðîêó ç óðàõóâàííÿì êîëåêòèâíèõ çâåðíåíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çâåðíóëîñü 131746 ãðîìàäÿí.

Çà çâ³òí³é ïåð³îä äî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí íàä³éøëî 457 ëèñò³â
ç ïîäÿêàìè êåð³âíèöòâó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîííèõ â ì³ñ-
ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ãðîìàäÿíè âè-
ñëîâëþâàëè âäÿ÷í³ñòü ïåðåâàæíî ç òàêèõ ïèòàíü: ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³, âèð³øåííÿ
ïèòàíü êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
íàäàííÿ áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè, âåòåðèíàð³¿, ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îôîðì-
ëåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà ³íøå.

Ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñÿ ïåðåäóñ³ì ³ç çàÿâàìè ùîäî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ æèòòº-
âèõ ïèòàíü (90,7%), ñêàðãàìè (8,0%), ïðîïîçèö³ÿìè ³ çàóâàæåííÿìè (1,3%).

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.12.2015

Çà çâ³òíèé ïåð³îä ³ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çâåðíåíü áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí íà-
ä³éøëî 82,9%. Äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïåðåäàíî: ³ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè — 3,8%, â³ä íàðîäíèõ äåïóòà-
ò³â Óêðà¿íè — 2,6%, ç Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè — 2,2%, ç Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè,
ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ ïðîêóðàòóð — 1,9%, ç Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè — 1,8%, ç ³íøèõ îð-
ãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ — 3,6% çâåðíåíü
ãðîìàäÿí.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü íàä³éøëà â³ä ìåøêàíö³â Äí³ïðîâñüêîãî (11,5%) òà Äàð-
íèöüêîãî (11,1%) ðàéîí³â, íàéìåíøå — â³ä ìåøêàíö³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó (7,6%) òà Ïå-
÷åðñüêîãî (6,1%).

ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñöå
çàéìàþòü ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà — 37,6%, ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ñêëàäàþòü 16,4%, ïèòàííÿ åêîíîì³÷íî¿, ö³íîâî¿, ³íâåñòèö³éíî¿, çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿,
ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè òà áóä³âíèöòâà, ï³äïðèºìíèöòâà — 7,9%, æèòëîâ³ ïèòàííÿ — 5,6%,
ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ — 4,7%, ïèòàííÿ òðàíñïîðòó ³ çâ’ÿçêó — 4,5%, ïèòàííÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà îõîðîíè ïðàâîïîðÿäêó, ðåàë³çàö³ÿ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðî-
ìàäÿí — 3,8% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äñóìêè ðîáîòè ³ç ðîçãëÿäó
çâåðíåíü ãðîìàäÿí â àïàðàò³ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà 2015 ð³ê

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü, ùî íàä³éøëè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ áåçïîñåðåäíüî â³ä ãðîìàäÿí, îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ, óñòàíîâ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.12.2015

Ïèòîìà âàãà çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ùî íàä³éøëè íà àäðåñó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.12.2015 â ðîçð³ç³ ðàéîí³â

Îñíîâí³ ïèòàííÿ, ùî ïîðóøóâàëè ãðîìàäÿíè ó ñâî¿õ çâåðíåííÿõ äî Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.12.2015
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ßê ñâ³ä÷èòü àíàë³ç, ñåðåä îñíîâíèõ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, ÷³ëüíå ì³ñ-
öå çàéìàþòü ïèòàííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ —37,6% (íàé÷àñ-
ò³øå ïîðóøóâàëèñü ïèòàííÿ ùîäî áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ (4763 ïèòàííÿ, àáî 19,2%),
îïëàòè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (3091 ïèòàííÿ, àáî 12,5%), ðåìîíòó áóäèíê³â,
äàõ³â, ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíê³â (2449 ïèòàíü, àáî 9,9%), âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â
(1568 ïèòàíü, àáî 6,3%), ðîáîòè ÆÅÊ³â (1356 ïèòàíü, àáî 5,5%), âîäîïîñòà÷àííÿ (1287
ïèòàíü, àáî 5,2%), îïàëåííÿ òà íåçàäîâ³ëüíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ (1236 ïèòàíü, àáî
5,0%).

Ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ñêëàäàþòü 16,4% (íàé÷àñò³øå ãðîìàäÿíè çâåðòàëèñü
ç ïèòàíü íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (7245 ïèòàíü, àáî 71,4%), ïðè-
çíà÷åííÿ òà âèïëàòè ïåíñ³é (427 ïèòàíü, àáî 4,2%), âñòàíîâëåííÿ òà â³äì³íà ï³ëüã ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùåíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ (351 ïèòàííÿ, àáî 3,5%), íàäàííÿ ñóáñèä³¿
310 ïèòàíü, àáî 3,1%), âèïëàòà ð³çíèõ äîïîìîã (304 ïèòàííÿ, àáî 3,0%) òà íàäàííÿ
áåçêîøòîâíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè (118 ïèòàíü, àáî 1,2%).

Ïèòàííÿ æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ñêëàäàþòü 5,6% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðó-
øóâàëè ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ æèòëà (1492 ïèòàííÿ, àáî 40,3%), íàäàííÿ æèòëà íà
ï³ëüãîâèõ óìîâàõ (711 ïèòàíü, àáî 19,2%), íàäàííÿ ñëóæáîâîãî òà ñîö³àëüíîãî æèòëà
(236 ïèòàíü, àáî 6,4%), ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà ó áóäèíêàõ òà ãóðòîæèòêàõ (145 ïèòàíü,
àáî 3,9%), ïîñòàíîâêà íà êâàðòèðíèé îáë³ê (103 ïèòàííÿ, àáî 2,8%), â³äñåëåííÿ ç àâà-
ð³éíèõ òà ñòàðèõ áóäèíê³â (108 ïèòàíü, àáî 2,9%).

Ïèòàííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñòàíîâëÿòü 4,7% (ãðîìàäÿíè íàé÷àñò³øå ïîðóøóâàëè
ïèòàííÿ íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ ë³-
ê³â (1365 ïèòàííÿ, àáî 43,7%), íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè (499 ïèòàííÿ, àáî 16,0%),
ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ (358 ïèòàíü, àáî 11,5%), çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè
(296 ïèòàíü, àáî 9,5%) òà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ (127 ïèòàíü, àáî 4,1%).

Îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìà-
äÿí» òà ãðàô³êà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî òà âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, çàòâåðäæåíî-
ãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

Ó 2015 ðîö³ îñîáèñòî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. ïðèéíÿòî 97 ãðî-
ìàäÿí, ÿê³ ïîäàëè 72 çâåðíåííÿ. Âñ³ çâåðíåííÿ ïåðåáóâàþòü íà îñîáèñòîìó êîíòðîë³
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â. Â. äî ¿õ îñòàòî÷íîãî âèð³øåííÿ òà ðîçãëÿíóòî
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ñåðåä òèõ, õòî çàçíà÷èâ ñâîþ ï³ëüãîâó êàòåãîð³þ ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Êëè÷êà Â. Â.: ³íâàë³ä³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³é-
íè, ³íâàë³ä³â â³éíè — 2 îñîáè, ó÷àñíèê³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ó÷àñíèê³â áîéî-
âèõ ä³é — 2 îñîáè, ðîäè÷³â ó÷àñíèê³â ÀÒÎ — 1 îñîáà, æ³íîê, ÿêèì ïðèñâîºíî ïî÷åñíå
çâàííÿ Óêðà¿íè «Ìàòè-ãåðî¿íÿ» — 1 îñîáà, ³íâàë³ä³â â³éíè — 1 îñîáà, ³íâàë³ä³â ² òà ²²
ãðóï — 2 îñîáè, ÷ëåí³â áàãàòîä³òíèõ ðîäèí — 2 îñîáè. Âñ³ çâåðíåííÿ îïðàöüîâàí³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Óïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 48 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí,
íà ÿêèõ ïðèéíÿòî 151 îñîáó òà ïðîâåäåíî 28 âè¿çíèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí, íà ÿêèõ
ïðèéíÿòî 87 îñ³á.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîâåäåííÿ îñîáèñòèõ âè¿çíèõ ïðèéîì³â ïåðøèì çàñòóïíèêîì òà
çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòü-
ñÿ òà äîïîâ³äàºòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Çà ðåçóëüòàòàìè äîïîâ³ä³ Êè¿âñüêî-
ìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ íàäàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Çà ïåð³îä ç 01.01.2015 äî 31.12.2015 ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿ ïðîâåäåíî 47 ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çâåðíóâ-
ñÿ 31 ãðîìàäÿíèí. Íà ³íôîðìàö³þ, ùî íàä³éøëà â³ä ãðîìàäÿí ï³ä ÷àñ ïðÿìèõ («ãàðÿ-
÷èõ») òåëåôîííèõ ë³í³é, ó ðàç³ ïîòðåáè, ãîòóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ òà çà ðåçóëü-
òàòàìè îïðàöþâàííÿ çàÿâíèêàì íàäàºòüñÿ ïèñüìîâà â³äïîâ³äü.

Ãðàô³êè îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí òà ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ («ãàðÿ÷èõ») òåëåôîí-
íèõ ë³í³é êåð³âíèöòâîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ
ãðîìàäÿí ðîçì³ùåíî ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îïóáë³êîâàíî
ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çîêðåìà, â ãàçåòàõ «Âå÷³ðí³é Êè¿â» ³ «Õðåùàòèê».

Ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 02.07.2015 ¹ 577 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» ùîäî åëåêòðîííîãî çâåðíåííÿ òà åëåêòðîí-
íî¿ ïåòèö³¿» óòâîðåíî äîäàòêîâó ïîøòîâó ñêðèíüêó äëÿ îòðèìàííÿ çâåðíåíü ç âèêî-
ðèñòàííÿì ìåðåæ³ Internet, çàñîá³â åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó (åëåêòðîííå çâåðíåííÿ).

Ãðîìàäÿíè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ç
çâåðíåííÿìè, âèêëàäåíèìè ó äîâ³ëüí³é ôîðì³, íàä³ñëàâøè ¿õ íà åëåêòðîííó àäðåñó zver-
nen@kma. gov. ua, ÿêà ðîçì³ùåíà íà ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà Êèºâà ó ðóáðèö³ «Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Òàêîæ ó ðóáðèö³ «Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»
âèêëàäåíî âèìîãè äî îôîðìëåííÿ çâåðíåíü â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí».

Â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â.
30.12.2014 íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâîäÿòüñÿ âè¿çí³ äí³ êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êè-
ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, ï³ä ÷àñ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ñòàíó âèêîíàííÿ
äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàäàíèõ íà çâåð-
íåííÿ ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 2015 ðîêó ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü
ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî 125 äí³â êîíòðîëþ ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³ÿõ. Ó äåíü êîíòðîëþ ïðàö³âíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ñï³ëü-
íî ç ïðåäñòàâíèêàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ¿õ ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â âè¿æäæàº çà êîíêðåòíèìè àäðåñàìè, âêàçàíèìè ó çâåðíåííÿõ ãðîìà-
äÿí, òà ïåðåâ³ðÿº ä³éñíèé ñòàí âèêîíàííÿ äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà. Çà ðåçóëüòàòàìè
ïðîâåäåííÿ äíÿ êîíòðîëþ ñêëàäàþòüñÿ àêòè, îäèí ç ÿêèõ íàäàºòüñÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ äí³â êîíòðîëþ êåð³âíèêó
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. ùîì³ñÿ÷íî ãîòóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, íà ÿêó íàäàþòüñÿ â³ä-
ïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Óïðîäîâæ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïðàö³âíèêàìè
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç

çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí, îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí,
ñòàíó âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí ó íàñòóïíèõ äåïàð-
òàìåíòàõ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿): åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é; ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè; ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà; òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ô³íàíñ³â; áóä³âíèöòâà òà æèò-
ëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ; çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; êóëüòóðè; îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ; êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà; îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó; ì³ñü-
êîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâî-
ãî êîíòðîëþ òà àóäèòó òà Ñëóæá³ çàõèñòó ä³òåé, òðè÷³ ó äåïàðòàìåíòàõ: ì³ñòîáóäóâàí-
íÿ òà àðõ³òåêòóðè; æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, â Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè òà Óïðàâë³íí³ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëü-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Äâ³÷³ ïðîâåäåíî ïåðåâ³ðêè ó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ
àäì³í³ñòðàö³ÿõ: Ãîëîñ³¿âñüê³é, Äàðíèöüê³é, Äåñíÿíñüê³é, Äí³ïðîâñüê³é, Îáîëîíñüê³é,
Ïå÷åðñüê³é, Ïîä³ëüñüê³é, Ñâÿòîøèíñüê³é, Ñîëîì’ÿíñüê³é òà Øåâ÷åíê³âñüê³é. Âñüîãî çà
2015 ð³ê ïðîâåäåíî 54 ïåðåâ³ðêè. Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷î-
ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàí³
äîðó÷åííÿ ïðî âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí. Çîê-
ðåìà ï³äâèùåííÿ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á ïðè ðîçãëÿä³ çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí, íåóõèëüíîãî âèêîíàííÿ íîðì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìà-
äÿí». Ó ïîäàëüøîìó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ ïåðåâ³ðîê, â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà.

Óïðîäîâæ 2015 ðîêó â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà, çàòâåðäæåíîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãî-
ëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. 30.12.2014 íà âèêîíàííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî Óêàçó, ïåðåä Êè¿â-
ñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì Â. Â. çâ³òóâàëè êåð³âíèêè äåïàðòàìåíò³â: åêîíîì³-
êè òà ³íâåñòèö³é; ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè; ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà;
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ô³íàíñ³â; ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè; áóä³âíèöòâà
òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ; çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â; æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè; ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; êóëüòóðè; îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.
Êèºâà; îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó; ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîä-
íîãî ñåðåäîâèùà; âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó òà Ñëóæáè çàõèñòó
ä³òåé. Êð³ì öüîãî, çâ³òóâàëè ãîëîâè äåñÿòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é: Ãîëîñ³¿âñüêî¿, Äàðíèöüêî¿, Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáîëîíñüêî¿, Ïå÷åð-
ñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ñâÿòîøèíñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿. Óïðîäîâæ çâ³ò-
íîãî ïåð³îäó êåð³âíèêàìè ï³äãîòîâëåíî òà íàäàíî Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Êëè÷-
êó Â. Â. 49 çâ³ò³â. Çà ðåçóëüòàòàìè çâ³òóâàííÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êëè÷êîì
Â. Â. íàäàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí.

Íà âèêîíàííÿ Óêàçó ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ó 2008 ðîö³ ñòâî-
ðåíî ïîñò³éíî ä³þ÷ó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Óïðîäîâæ 2015
ðîêó â³äáóëîñü 12 çàñ³äàíü êîì³ñ³¿, íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 13 çâåðíåíü ãðîìàäÿí.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ä³ºâà ñèñòåìà êîíòðî-
ëþ çà ñâîº÷àñíèì òà ÿê³ñíèì ðîçãëÿäîì çâåðíåíü ãðîìàäÿí. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ðîçãëÿä
çâåðíåíü ãðîìàäÿí ùîòèæíÿ ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí
íàäàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. Ùî÷åòâåðãà íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà
âèêîíàííÿ äî ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) òà äîïîâ³äàºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) Áîíäàðåíêó Â. Â. Ùîï’ÿòíèö³ éî-
ìó íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè ïî ðîçãëÿäó çâåðíåíü
ãðîìàäÿí, ÿê³ íàïðàâëåí³ íà âèêîíàííÿ äî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³ë³â îðãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïðàöüîâàíà ñèñòåìà ïîïåðåäí³õ
íàãàäóâàíü, àäðåñîâàíèõ íà÷àëüíèêàì óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåð-
øîãî çàñòóïíèêà òà â³ää³ë³â îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèé àä-
ì³í³ñòðàö³é, êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè êèÿí, ðîç’ÿñíåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä
ëþäèíè, ïîâíîâàæåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ òåëåôîí-
íèõ ë³í³é, âïðîâàäæåíèõ ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âèñòóï³â ó ïðîãðàìàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà
ðàä³î, ïóáë³êàö³é â ðàéîííèõ ãàçåòàõ êîìåíòàð³â þðèñò³â òîùî. Ìåøêàíö³ ì³ñòà ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü íàäñèëàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè
ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ âëàäè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèð³øåííÿ ïîðóøåíèõ ó çâåðíåííÿõ ïèòàíü ùîêâàðòàëü-
íî îïðèëþäíþºòüñÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà íà ªäèíîìó âåá-
ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Äëÿ ïîêðàùåííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðàö³âíèêàìè óïðàâ-
ë³ííÿ ç ïèòàíü çâåðíåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïå-
ðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îð-
ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-
ãàí³çàö³é ïðîâîäÿòüñÿ íàâ÷àííÿ ç ïðàö³âíèêàìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ñëóõà÷³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿ òà îáì³íÿòè-
ñÿ äîñâ³äîì ðîáîòè. Óïðîäîâæ 2015 ðîêó ïðàö³âíèêàìè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîâåäåíî 6 òåìàòè÷íèõ çóñòð³÷åé íà òåìó «Êîíòðîëü
òà àíàë³òè÷íà ðîáîòà ç³ çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí». Çà çâ³òí³é ïåð³îä ëåêö³¿ ùîäî îð-
ãàí³çàö³¿ ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ïðîñëóõàëè 105 îñ³á.

Ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) ³ íàäàë³ ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ ðîáîòà ïî çàáåçïå÷åííþ âñåá³÷íîãî ðîçãëÿ-
äó çâåðíåíü ãðîìàäÿí, ïîñèëåííþ ïåðñîíàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ êåð³âíèê³â óñ³õ ð³â-
í³â çà âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ïîðóøóþòü ãðîìàäÿíè, îñîáëèâî ñîö³àëüíî íåçàõèùå-
íèõ êàòåãîð³é, óäîñêîíàëåííþ òà ïðîâåäåííþ ïðÿìèõ òåëåôîííèõ ë³í³é äëÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ä³àëîãó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà çàáåç-
ïå÷åííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè, çàáåçïå÷åííþ áåçïåðå-
øêîäíîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, îá’ºêòèâíî¿, íåóïåðåäæåíî¿ ³ â÷àñíî¿ ïåðåâ³ðêè ôàê-
ò³â, âèêëàäåíèõ ó çâåðíåííÿõ �
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Про затвердження змін до Порядку розгляду звернень громадян
у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1066 від 30 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з метою впровадження розгляду письмових звер#

нень громадян, надісланих з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронних звер#
нень):

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.10.2015�р.�№�1066

Зміни до Порядку розгляду звернень громадян у виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 червня 2011 року
№ 1044 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 28 жовтня 2013 року № 1930)

П�н�т�1.4.�розділ��І�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«1.4.�Під�зверненнями��ромадян�слід�роз�міти�пропозиції�(за�важення),�заяви�(�лопотання)�і

с�ар�и.

Пропозиція�(за�важення) —�звернення��ромадян,�де�висловлюються�порада,�ре�омендація�що-

до�діяльності�ор�анів�державної�влади�і�місцево�о�самовряд�вання,�деп�татів��сіх�рівнів,�поса-

дових�осіб,�а�та�ож�висловлюються�д�м�и�щодо�вре��лювання�с�спільних�відносин�та��мов�жит-

тя��ромадян,�вдос�оналення�правової�основи�державно�о�і��ромадсь�о�о�життя,�соціально-��ль-

т�рної�та�інших�сфер�діяльності�держави�і�с�спільства.

Заява —�звернення��ромадян�із�проханням�про�сприяння�реалізації�за�ріплених�Констит�-

цією�та�чинним�за�онодавством�їх�прав�та�інтересів�або�повідомлення�про�пор�шення�чинно�о

за�онодавства�чи�недолі�и�в�діяльності�підприємств,��станов,�ор�анізацій�незалежно�від�форм

власності,�народних�деп�татів�У�раїни,�деп�татів�місцевих�рад,�посадових�осіб,�а�та�ож�висло-

влення�д�м�и�щодо�поліпшення�їх�діяльності.

Клопотання —�письмове�звернення�з�проханням�про�визнання�за�особою�відповідно�о�ста-

т�с�,�прав�чи�свобод�тощо.

С�ар�а —�звернення�з�вимо�ою�про�поновлення�прав�і�захист�за�онних�інтересів��ромадян,

пор�шених�діями�(бездіяльністю),�рішеннями�державних�ор�анів,�ор�анів�місцево�о�самовря-

д�вання,�підприємств,��станов,�ор�анізацій,�об’єднань��ромадян,�посадових�осіб.

Звернення�може�б�ти�подано�о�ремою�особою�(індивід�альне)�або��р�пою�осіб�(�оле�тивне).

Звернення�може�б�ти��сним�чи�письмовим.

Усне�звернення�ви�ладається��ромадянином�на�особистом��прийомі�або�за�допомо�ою�за-

собів�телефонно�о�зв’яз���через�визначені��онта�тні�центри,�телефонні�«�арячі�лінії»�та�запи-

с�ється�(реєстр�ється)�посадовою�особою.

Письмове�звернення�надсилається�поштою�або�передається��ромадянином�до�відповідно�о

ор�ан�,��станови�особисто�чи�через��повноважен��ним�особ�,�повноваження�я�ої�оформлені

відповідно�до�за�онодавства.�Письмове�звернення�та�ож�може�б�ти�надіслане�з�ви�ористанням

мережі�Інтернет,�засобів�еле�тронно�о�зв’яз���(еле�тронне�звернення).

У�зверненні�має�б�ти�зазначено�прізвище,�ім’я,�по�бать�ові,�місце�проживання��ромадянина,

ви�ладено�с�ть�пор�шено�о�питання,�за�важення,�пропозиції,�заяви�чи�с�ар�и,�прохання�чи�ви-

мо�и.�Письмове�звернення�повинно�б�ти�підписано�заявни�ом�(заявни�ами)�із�зазначенням�да-

ти.�В�еле�тронном��зверненні�та�ож�має�б�ти�зазначено�еле�тронн��поштов��адрес�,�на�я���за-

явни���може�б�ти�надіслано�відповідь,�або�відомості�про�інші�засоби�зв’яз���з�ним.�Застос�ван-

ня�еле�тронно�о�цифрово�о�підпис��при�надсиланні�еле�тронно�о�звернення�не�вима�ається.

Звернення,�оформлене�без�дотримання�зазначених�вимо�,�повертається�заявни���з�відповід-

ними�роз’ясненнями�не�пізніш�я��через�десять�днів�від�дня�йо�о�надходження,��рім�випад�ів,�пе-

редбачених�частиною�першою�статті�7�За�он��У�раїни�«Про�звернення��ромадян».»�

Керівник апарату В. Бондаренко

Затвердити�зміни�до�Поряд���роз�ляд��звер-

нень��ромадян���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

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

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

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

червня�2011�ро���№ 1044�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції»)�від�28�жовтня�2013�ро���№ 1930),�що�до-

даються.

Голова В. Кличко

Про затвердження змін до Положення про управління з питань
звернень громадян апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1067 від 30 жовтня 2015 року
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з метою впровадження розгляду письмових звер#

нень громадян, надісланих з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронних звер#
нень):

Затвердити�зміни�до�Положення�про��прав-

ління�з�питань�звернень��ромадян�апарат��ви-

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

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

джено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�30�жовтня�2014�ро��

№ 1246,�що�додаються.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

30.10.2015�р.�№�1067

Зміни до Положення про управління з питань звернень громадян апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

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

від 30 жовтня 2014 року № 1246
Абзац�п’ятий�п�н�т��6�після�слів�«що�надійшли�й�адресовані�Київсь�ом��місь�ом���олові,�ви-

�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�а�та�ож»

доповнити�словами�«надісланих�з�ви�ористанням�мережі�Інтернет,�засобів�еле�тронно�о�зв’яз-

���(еле�тронне�звернення)�та».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження Положення про управління організаційного
забезпечення діяльності першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1078 від 6 листопада 2015 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Положення про апарат ви#
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого роз#
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07
вересня 2011 року № 1627, та враховуючи розпорядження Київського міського голови від 20 січня 2015 року
№ 22 «Про зміни у структурі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації)»:

1.�Затвердити�Положення�про��правління�ор-

�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо-

�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�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�25�листопада�2013�ро���№ 2142�«Про

затвердження�Положення�про��правління�ор�а-

нізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�за-

ст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

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

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

адміністрації)».

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.11.2015�р.�№�1078

ПОЛОЖЕННЯ 
про управління організаційного забезпечення діяльності 

першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1.�За�альні�положення

1.1.�Управління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

та�створений�з�метою�ор�анізаційно�о�та�аналітично�о�забезпечення�діяльності�першо�о�за-

ст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

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

становами�Верховної�Ради�У�раїни,���азами�і�розпорядженнями�Президента�У�раїни,�по-

становами�і�розпорядженнями�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Ре�ламентом�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�цим�Положен-

ням�та�іншими�нормативними�а�тами.

1.3.�Діяльність�Управління�ґр�нт�ється�на�засадах�за�онності,�персональної�відповідаль-

ності�працівни�ів�та�взаємодії�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

1.4.�Управління�підпоряд�ов�ється��ерівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�працює�за�дор�ченням�першо�о�за-

ст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації.

1.5.�Положення�про�Управління,�йо�о�стр��т�ра�та�внесення�змін�до�них�затвердж�ються

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

міністрації).

2.�Основні�завдання,�ф�н�ції�та�права�

2.1.�Основними�завданнями�Управління�є:

2.1.1.�ор�анізаційне�та�аналітичне�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;
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2.1.2.�під�отов�а�або��часть���під�отовці�інформаційних,�довід�ових�та�інших�матеріалів

з�питань�ви�онання�нормативно-правових�а�тів,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоря-

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

ції)�і�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�за�рез�льтатами�здійснення�оперативно�о��онтролю,�а�та-

�ож�внесення�пропозицій�щодо��с�нення�пор�шень;

2.1.3.�інформ�вання�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�про�стан�ви�онання�а�тів�за�онодавства,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Київ-

сь�о�о�місь�о�о��олови�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підпоряд�ованими�першом��заст�пни��

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

2.1.4.�ор�анізаційне�забезпечення�та��онтроль�за�розроб�ою�прое�тів�про�рам�(розділів

про�рам),�аналітичних�матеріалів,��омпле�сів�заходів,�пропозицій�стр��т�рними�підрозді-

лами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),

підпоряд�ованими�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

2.1.5.�ор�анізаційне�забезпечення�та��онтроль�за�під�отов�ою�матеріалів�для�роз�ляд�

на�нарадах�під��олов�ванням�чи�за��частю�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації;

2.1.6.�взаємодія�з�територіальними�ор�анами�міністерств,�іншими�центральними�ор�ана-

ми�ви�онавчої�влади;

2.1.7.�взаємодія�з�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

траціями,�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями;

2.1.8.�забезпечення�дотримання�за�онодавства�під�час�під�отов�и�розпорядчих�та�інших

до��ментів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),�роз�ляд��звернень�юридичних�осіб�і��ромадян,�я�і�надійшли�до�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�відносяться�до��ом-

петенції�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

2.1.9.�опрацювання��ореспонденції�та�інформації,�що�надходять�безпосередньо�або�за�до-

р�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�на�роз�ляд�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційній�системі�«Єдиний�інформацій-

ний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва»�на�базі�системи�еле�тронно�о�діловодства

«АСКОД»�відповідно�до�Поряд���роботи�з�до��ментами�в�інформаціно-теле�ом�ні�аційній�сис-

темі�«Єдиний�інформаційний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва»���ви�онавчом��ор-

�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�районних�в�місті�Києві

державних�адміністраціях,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�28��р�дня�2012�ро���№ 2368;

2.1.10.�здійснення�реєстрації,�ор�анізації�ви�онання�та��онтролю�за�своєчасним�і�я�існим

ви�онанням�до��ментів,�роз�ляд��заяв,�с�ар��та�звернень��ромадян,�запитів�та�звернень

деп�татів�всіх�рівнів,�що�надходять�до�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації.

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

2.2.1.�здійснює�опрацювання�сл�жбової��ореспонденції�та�звернень��ромадян,�що�надхо-

дять�на�роз�ляд�та/або�на�по�одження�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�з�питань,�віднесених�до�йо�о��омпетенції,�в�інформаційно-теле�ом�-

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

базі�системи�еле�тронно�о�діловодства�«АСКОД»���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації);

2.2.2.��от�є�прое�ти�дор�чень�та�подає�першом��заст�пни�ові��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�пропозиції�щодо�роз�ляд��по�с�ті�пор�шених�питань,�вносить�ре-

золюції,�реєстр�є�вихідн���ореспонденцію�в�інформаційно-теле�ом�ні�аційній�системі�«Єди-

ний�інформаційний�простір�територіальної��ромади�міста�Києва»�на�базі�системи�еле�трон-

но�о�діловодства�«АСКОД»���ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�дер-

жавній�адміністрації),�передає�щоденно�через��правління�до��ментально�о�забезпечення�апа-

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

сл�жбов���ореспонденцію�і�звернення��ромадян�з�дор�ченнями�стр��т�рним�підрозділам�ви-

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

ви�онання;

2.2.3.���межах�своєї��омпетенції�забезпеч�є�я�існе�та�своєчасне�опрацювання�прое�тів�рі-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�інших�до��ментів,�що

�от�ються�з�дор�чених�першом��заст�пни����олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�питань;

2.2.4.�ор�анізов�є�та�забезпеч�є�прийом�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації��ерівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�з�питань,�віднесених�до

йо�о��омпетенції;

2.2.5.�забезпеч�є�особистий�прийом��ромадян�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�відповідно�до��рафі�а�прийом�,�затверджено�о���встанов-

леном��поряд��;

2.2.6.��онтролює�стро�и�та�я�ість�ви�онання�дор�чень�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�рішень

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

місь�ої�державної�адміністрації)�і�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�звернень��ромадян�та�інших

до��ментів,�що�роз�лядаються�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації;

2.2.7.�ор�анізов�є�проведення�нарад���першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації,�забезпеч�є�реєстрацію�та�розсил���прото�олів,�с�ладених�на�цих�на-

радах,�здійснює��онтроль�за�ви�онанням�дор�чень�та�інформ�є�першо�о�заст�пни�а��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�про�рез�льтати�цієї�роботи;

2.2.8.�бере��часть���під�отовці�аналітичних,�довід�ових�та�інших�матеріалів,�необхідних�для

ви�онання�повноважень,�по�ладених�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації;

2.2.9.�аналіз�є�ви�онання��онтрольних�до��ментів,��от�є�першом��заст�пни����олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�пропозиції�щодо�забезпечення�своєчасно�о�їх�ви�о-

нання;

2.2.10.�ор�анізов�є�в�разі�необхідності�за�дор�ченням�першо�о�заст�пни�а��олови�Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�перевір�и�на�місцях�фа�тів,�ви�ладених���зверненнях;

2.2.11.�надає�пра�тичн��та�методичн��допомо���підпоряд�ованим�стр��т�рним�підрозді-

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

з�питань,�віднесених�до��омпетенції�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації;

2.2.12.�взаємодіє�з�іншими�стр��т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�ад-

міністраціями,�територіальними�ор�анами�міністерств,�іншими�центральними�ор�анами�ви-

�онавчої�влади,�а�та�ож�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�з�метою�створення

�мов�для�провадження�послідовної�та��з�одженої�діяльності�щодо�стро�ів,�періодичності

одержання�і�передачі�інформації,�необхідної�для�належно�о�ви�онання�по�ладених�на�ньо-

�о�завдань�та�здійснення�запланованих�заходів.

2.3.�Для�забезпечення�ви�онання�по�ладених�завдань�та�ф�н�цій�Управління�має�право:

2.3.1.�за�дор�ченням�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�одерж�вати���встановленом��поряд���від�департаментів�та�інших�стр��т�рних�підрозді-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�до��менти,�необхідні�для�ви�онання�обов’яз-

�ів,�по�ладених�на�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації;

2.3.2.��оордин�вати�робот��стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�по�ви�онанню�по�ладених�на�ви�онавчий�ор-

�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь���місь���державн��адміністрацію)�завдань�з�ідно�з�Кон-

стит�цією�У�раїни,�за�онами�У�раїни�«Про�столицю�У�раїни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�міс-

цеві�державні�адміністрації»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�іншими�за�онами�У�ра-

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

У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Київсь�о�о�місь�о�о��олови;

2.3.3.�вносити�першом��заст�пни�ові��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

пропозиції�з�питань��дос�оналення�роботи�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�та�з�ін-

ших�питань,�що�належать�до��омпетенції�Управління.

3.�Начальни��Управління

3.1.�Управління�очолює�начальни�,�я�ий�призначається�на�посад��та�звільняється�з�поса-

ди�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�по�одженням�із�першим�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�в��становленом��поряд��.�У�ра-

зі�відс�тності�начальни�а�Управління�йо�о�обов’яз�и�ви�он�є�заст�пни��начальни�а�Управ-

ління —�начальни��відділ���онтрольно-аналітичної�роботи.

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

вітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�та�стаж�роботи�за�фахом�на��ерівних�по-

садах�державної�сл�жби�не�менш�я��три�ро�и�або�має�пра�тичний�досвід�роботи�на��ерів-

них�посадах�не�менш�я��п’ять�ро�ів.

3.3.�Начальни��Управління:

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

ви�онання�по�ладених�на�Управління�завдань,�визначає�ф�н�ції�та�ст�пінь�відповідальності

працівни�ів�Управління,��онтролює�їх�робот�;

3.3.2.�забезпеч�є�ви�онання�дор�чень�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації);

3.3.3.�бере��часть���нарадах,�я�і�с�ли�ає�перший�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�та��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації);

3.3.4.�забезпеч�є��оординацію�роботи�з�ор�анізації��онтролю�за�ви�онанням�дор�чень�в

цілом��та��онтролю�за�ви�онанням�а�тів�за�онодавства,�дор�чень�Президента�У�раїни,�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�дор�чень��олови�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�і�Київсь�о�о�місь�о�о��о-

лови,�здійснює�аналіз�причин�вини�нення�пор�шень���ви�онанні�зазначених�до��ментів�і

вносить�пропозиції�щодо�їх��с�нення;

3.3.5.��от�є�і�подає�на�затвердження�в��становленом��поряд���Положення�про�Управлін-

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

та�посадові�інстр��ції�працівни�ів;

3.3.6.�забезпеч�є�в�межах�повноважень�створення�необхідних��мов�для�роботи�працівни-

�ів�Управління,�подає�з�ідно�із�за�онодавством�пропозиції��ерівни���апарат��ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�призначен-

ня,�звільнення�з�посад�та�переміщення�працівни�ів�Управління,�своєчасно�о�заміщення�ва-

�антних�посад,�заохочення�та�на�ладення�стя�нень.�Визначає�завдання�і�розподіляє�обов’яз-

�и�між�працівни�ами�Управління,�забезпеч�є�підвищення�їх��валіфі�ації;

3.3.7.�забезпеч�є�дотримання�працівни�ами�Управління�за�онодавства�У�раїни�з�питань

державної�сл�жби,�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання�та�запобі�ання��ор�пції.

Контролює�стан�ви�онавсь�ої�дисципліни;

3.3.8.�відповідає�за�облі��робочо�о�час��та�с�ладання�табеля�облі���робочо�о�час��пра-

цівни�ів�Управління;

3.3.9.�відповідає�за�стан�ведення�діловодства,�забезпеч�є�с�ладання�номен�лат�ри�справ

Управління;

3.3.10.��онтролює�форм�вання,�оформлення�і�збері�ання�справ,�що�підля�ають�здачі�в

архів;

3.3.11.�забезпеч�є�охорон��державної�таємниці�з�ідно�з�чинним�за�онодавством;

3.3.12.�ви�он�є�інші�обов’яз�и,�по�ладені�на�ньо�о�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації.

3.4.�Начальни��Управління�має�заст�пни�а,�я�ий�за�йо�о�поданням,�по�одженим�з�пер-

шим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та��ерівни�ом�апарат��ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�призна-

чає�на�посад��та�звільняє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова.

3.5.�Працівни�и�Управління�призначаються�на�посади�та�звільняються�з�посад�Київсь�им

місь�им��оловою���встановленом��поряд���за�поданням�начальни�а�Управління.

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

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

нормативно-правових�а�тів,�що�ре��люють�порядо��і��мови�проходження�державної�сл�ж-

би,�а�та�ож�Правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о�розпоряд���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

3.7.�По�ладання�на�Управління�обов’яз�ів,�не�передбачених�цим�Положенням,�не�доп�с-

�ається.

3.8.�Витрати�на��тримання�Управління�проводяться�за�рах�но��видат�ів,�що�передбачаю-

ться�на��тримання�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про збереження, дослідження та консервацію 
(в тому числі шляхом проведення експериментальних робіт) 

археологічних знахідок на ділянці прибережного 
міського кварталу Середньовічного Києва 

на Поштовій площі
Розпорядження № 1055 від 28 жовтня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону
культурної спадщини», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 22 Закону Укра-
їни «Про столицю України — місто-герой Київ», враховуючи рішення комітету Верховної Ради України з пи-
тань культури і духовності «Про збереження об’єктів культурної спадщини під час реалізації інвестиційного
проекту будівництва об’єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на
Поштовій площі у м. Києві», з метою збереження, дослідження та консервації археологічних знахідок на ді-
лянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій площі, яка знайдена під час ар-
хеологічних розкопок на Поштовій площі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�збереження,�дослідження�та

�онсервацію�(в�том��числі�шляхом�проведен-

ня�е�спериментальних�робіт)�археоло�ічних

знахідо��на�ділянці�прибережно�о�місь�о�о

�вартал��Середньовічно�о�Києва�на�Поштовій

площі�протя�ом�2015�ро���та�наст�пних�ро�ів.

2.�Визначити�замовни�ом�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,��ом�нальне

підприємство�«Дире�ція�б�дівництва�шляхово-

транспортних�спор�д�м.�Києва».

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�б�-

дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Ки-

єва»���встановленом��поряд��:

3.1.�Визначити�підрядн��ор�анізацію�для�ви-

�онання�робіт�зі�збереження,�дослідження�та��он-

сервації�(в�том��числі�шляхом�проведення�е�с-

периментальних�робіт)�археоло�ічних�знахідо�

на�ділянці�прибережно�о�місь�о�о��вартал��Се-

редньовічно�о�Києва�на�Поштовій�площі,

3.2.�Одержати�дозвіл�центрально�о�ор�ан��ви-

�онавчої�влади,�що�реаліз�є�державн��політи��

��сфері�охорони���льт�рної�спадщини —�Мініс-

терства���льт�ри�У�раїни,�на�проведення�робіт,

зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��Правил

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

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

ро���№ 1051/1051.

3.5.�Роботи,�передбачені�в�п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�в�лючити�до�с�лад��прое�т�

«Ре�онстр��ція�транспортної�розв’яз�и�на�Пош-

товій�площі»

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�обов’яз�ово�передбачити��мо-

ви�щодо�надання�підрядни�ом��арантії�я�ості

ви�онаних�робіт.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт,

зазначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,

б�де�здійснено�за�рах�но���оштів�місь�о�о�бю-

джет��та�за�рах�но��зал�чених�в��становлено-

м��поряд����оштів.

5.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�ін-

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

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

ції)�інвестиційні�пропозиції�до�про�рам�е�оно-

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

рі��та�наст�пні�ро�и�по�об’є�т��«Ре�онстр��ція

транспортної�розв’яз�и�на�Поштовій�площі»�з

�рах�ванням�ви�онання�робіт,�визначених�в

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до адресного переліку робіт 
з капітального ремонту об’єктів у 2015 році

по головному розпоряднику бюджетних коштів — 
Департаменту транспортної інфраструктури 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
фінансування яких передбачено 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2015 рік

Розпорядження № 1056 від 28 жовтня 2015 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет міста Києва
на 2015 рік», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 59/924 «Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2015 рік», з метою уточнення переліку об’єктів капітального ремонту по Де-
партаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації):

Унести�зміни�до�адресно�о�перелі���робіт�з

�апітально�о�ремонт��об’є�тів���2015�році�по

�оловном��розпорядни���бюджетних��оштів —

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�фінан-

с�вання�я�их�передбачено�Про�рамою�е�оно-

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

рі�,�затверджено�о�розпорядженням�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�05�берез-

ня�2015�ро���№ 200�(в�реда�ції�розпоряджен-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�27

серпня�2015�ро���№ 829),�ви�лавши�йо�о���но-

вій�реда�ції,�що�додається.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про затвердження опису та переліку спеціального одягу 
та знаків розрізнення адміністраторів Департаменту 

(Центру) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1057 від 28 жовтня 2015 року
Відповідно до пункту 21 Положення про Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого додатком 1
до рішення Київської міської ради від 02 квітня 2015 року № 318/1183 «Про затвердження Положення та Рег-
ламенту Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ра-

ди (Київської міської державної адміністрації)» (із змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від
08 жовтня 2015 року № 111/2014), з метою забезпечення офіційно-ділового стилю у зовнішньому вигляді ад-
міністраторів при виконанні ними своїх службових обов’язків:

1.�Затвердити�опис�та�перелі��спеціально�о

одя���адміністраторів�Департамент��(Центр�)

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

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

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

2.�Затвердити�опис�та�перелі��зна�ів�розріз-

нення�адміністраторів�Департамент��(Центр�)

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

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

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

3.�Департамент��(Центр�)�надання�адмініс-

тративних�посл���ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�забезпечити�ви�онання�цьо�о�роз-

порядження.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 1035 від 19 жовтня 2015 року

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

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

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

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

�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�видами�оплач�ваних

робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�мин�лі�ро-

�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання

обладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом

4�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвердженої�рі-

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

ро���№ 59/924,�що�додається.

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

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

джетних��оштів�між�напрямами�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт�,�передбаченими�до-

дат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�затвер-

дженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 59/924,�що�додається.

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

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

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

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень,�що�додається.

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

вит��,�передбачених��оловним�розпорядни�ам

бюджетних��оштів�на�2015�рі����спеціальном�

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

�о�обся���бюджетних�призначень�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

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

порядження�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про-

�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���

м.�Києва�на�2015�рі�,�доведених�до�департамен-

тів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�ід-

но�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015�ро���№ 119

«Про�Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2015�рі�»�(в�реда�ції�розпо-

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

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

ції)�від�01�жовтня�2015�ро���№ 989),�а�саме:

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

�апітально�о�ремонт�;

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

тальних�в�ладень;

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

тально�о�ремонт�,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що

додаються.

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

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

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

чити�подання�цьо�о�розпорядження�на�по�о-

дження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої

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

но�о�розвит��.

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

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

державної�адміністрації)�внести�відповідні�змі-

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

дження�в��становленом��поряд���цьо�о�роз-

порядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої

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

е�ономічно�о�розвит��.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про утворення робочої групи з координації взаємодії
структурних підрозділів виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

щодо виконання зобов’язань виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) як сторони Меморандуму
Розпорядження № 1071 від 3 листопада 2015 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення виконан-
ня Меморандуму про взаєморозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською
державною адміністрацією), Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і Міжнарод-
ною фінансовою корпорацією від 26 червня 2015 року:

1.�Утворити�робоч���р�п��з��оординації�взає-

модії�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�щодо�ви�онання�зо-

бов’язань�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�я��сторони�Меморанд�м��та�затверди-

ти�її�с�лад,�що�додається.

2.�Призначити�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�Петра

Оле�сандровича��оловою�робочої��р�пи�з��о-

ординації�взаємодії�стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�ви-

�онання�зобов’язань�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�я��сторони�Меморанд�м�.

3.�Робочій��р�пі,�створеній�з�ідно�з�п�н�том

1�цьо�о�розпорядження,�за�рез�льтатами�ро-

боти�надавати�пропозиції�Київсь�ом��місь�о-

м���олові.

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

дження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��о-

лови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Ні�онова�І.�В.

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

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА
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Про внесення змін до структури Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1069 від 30 жовтня 2015 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату цен#
тральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», рішення Київської місь#
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 «Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)», з урахуванням розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 «Про
затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)»:

Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��охорони�здо-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�роз-

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�26��р�дня

2012�ро���№ 2341�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

жавної�адміністрації)�від�23��р�дня�2014�ро���№ 1520),

ви�лавши�її�в�новій�реда�ції,�що�додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

26.12.2012�р.�№�2341

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

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

30.10.2015�р.�№�1069)

СТРУКТУРА
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�.

1.1.�Управління�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит��та��онтролю�я�ості�медичної�допомо�и.

1.1.1.�Відділ�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит�.

1.1.2.�Відділ��онтролю�я�ості�медичної�допомо�и.�

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

1.3.�Се�тор�мобілізаційної�роботи.�

1.4.�Се�тор�правово�о�забезпечення.

1.5.�Відділ�ор�анізаційної�роботи�та�до��ментально�о�забезпечення.�

1.6.�Відділ��адрової�роботи.�

1.7.�Се�тор�взаємодії�із�ЗМІ.

2.�Заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и.

2.1.�Управління�з�ор�анізації�медичної�допомо�и.�

2.1.1.�Відділ�з�ор�анізації�спеціалізованої�медичної�допомо�и.�

2.1.2.�Відділ�з�ор�анізації�первинної�медичної�допомо�и�та�санаторно�о�лі��вання.�

2.1.3.�Відділ�з�ор�анізації�а��шерсь�о-�іне�оло�ічної�допомо�и.�

2.1.4.�Відділ�роз�ляд��звернень��ромадян�з�питань�надання�медичної�допомо�и.

3.�Заст�пни��дире�тора —�начальни���правління�е�ономі�и.�

3.1.�Управління�е�ономі�и.

3.1.1.�Відділ�планово-е�ономічної�роботи.

3.1.2.�Відділ�спеціально�о�фонд�.

3.1.3.�Відділ�план�вання�та�моніторин���цільових�про�рам,�тендерних�процед�р.

3.1.4.�Відділ�розвит���матеріальних�а�тивів.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків бюджету  міста Києва
Розпорядження № 1073 від 3 листопада 2015 року

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

1.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах�аси�н�-

вань�по��оловних�розпорядни�ах�бюджетних��оштів�між

об’є�тами�б�дівництва,�ре�онстр��ції�тощо,�а�та�ож�ви-

дами�оплач�ваних�робіт�(прое�тні�роботи,�оплата�за�ми-

н�лі�ро�и,�поточні��апітальні�в�ладення,�придбання�об-

ладнання�тощо),�передбаченими�додат�ом�4�до�Про�ра-

ми�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015

рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28

січня�2015�ро���№ 59/924,�що�додається.

2.�Затвердити�перерозподіл��оштів���межах�аси�н�-

вань�по��оловних�розпорядни�ах�бюджетних��оштів�між

напрямами�ви�онання�робіт�з��апітально�о�ремонт�,�пе-

редбаченими�додат�ом�5�до�Про�рами�е�ономічно�о�і

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

ної�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�28�січня�2015�ро-

���№ 59/924,�що�додається.

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

бачених��оловним�розпорядни�ам�бюджетних��оштів�на

2015�рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в

межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень�на�фі-

нанс�вання��апітальних�в�ладень,�що�додається.

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

бачених��оловним�розпорядни�ам�бюджетних��оштів�на

2015�рі����спеціальном��фонді�бюджет��міста�Києва�в

межах�за�ально�о�обся���бюджетних�призначень�на�фі-

нанс�вання��апітально�о�ремонт�,�що�додається.

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

ня�внести�зміни�до�по�азни�ів�Про�рами�е�ономічно�о�і

соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2015�рі�,�доведених�до

департаментів,��правлінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Києві�дер-

жавних�адміністрацій�з�ідно�з�розпорядженням�ви�онав-

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

жавної�адміністрації)�від�16�люто�о�2015�ро���№ 119�«Про

Про�рам��е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва

на�2015�рі�»�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор-

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

адміністрації)�від�19�жовтня�2015�ро���№ 1035),�а�саме:

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

но�о�ремонт�;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітальних

в�ладень;

розподіл��аси�н�вань�на�фінанс�вання��апітально�о

ремонт�,�ви�лавши�їх�в�реда�ціях,�що�додаються.

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

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

адміністрації)�забезпечити�подання�цьо�о�розпорядження

на�по�одження�до�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.

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

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

трації)�внести�відповідні�зміни�до�розпис��місцево�о�бю-

джет�,�після�по�одження�в��становленом��поряд���цьо-

�о�розпорядження�з�постійною��омісією�Київсь�ої�місь-

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

розвит��.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 45668

27 ñ³÷íÿ 2016 ð.
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Ïîïèò õî÷å áîíóñ³â

Ñåãìåíò êîìåðö³éíî¿ íåðóõî-
ìîñò³ Êèºâà — îô³ñíà — çàâåðøèâ
2015 ð³ê ó ñêëàäíîìó ñòàí³. ßê çà-
çíà÷èâ êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó ñòðà-
òåã³÷íîãî êîíñàëòèíãó êîìïàí³¿
UTG (Óêðà¿íñüêà òîðãîâà ã³ëüä³ÿ)
Â³êòîð Îáîðñüêèé, îáñÿã ïðîïîçè-
ö³¿ îô³ñíèõ ïëîù ì³ñòà òîð³ê ñêëàâ
1 ìëí 700 òèñ. ìåòð³â êâàäðàòíèõ
ó 90 îá’ºêòàõ, ç íèõ ëèøå 15 òèñ.
êâàäðàòíèõ ìåòð³â — íîâ³. Ñòîëè÷-
íèé ðèíîê òÿæêî ïîãëèíàº òàê³ ðîç-
ëîã³ îô³ñí³ ïðîñòîðè, îðåíäàð³ òà
ïîòåíö³éí³ âëàñíèêè ìàþòü áàãà-
òî ìîæëèâîñòåé îáèðàòè. ² âîíè
öèì êîðèñòóâàëèñÿ, õî÷à é ç îñòðà-
õîì. ßê çàçíà÷èâ åêñïåðò, áëèçüêî
60 % óãîä ìèíóëîãî ðîêó ó Êèºâ³
ñêëàäàëè ïîäîâæåííÿ îðåíäè îô³-
ñ³â, ðåøòà — ïåðå¿çäè, ïåðåâàæíî
ðîçøèðåííÿ ïðåäñòàâíèöòâà, ÷î-
ìó ñïðèÿº ñèòóàö³ÿ íà ðèíêó. Àëå
êðèòåð³ºì âèáîðó ñòàëè ëîêàö³ÿ,
³íôðàñòðóêòóðà, ö³íà, îñíàùåí³ñòü
îô³ñ³â (ó òîìó ÷èñë³ ðåìîíò), à îò
ïðåñòèæí³ñòü çàéìàº îäíå ç îñòàí-
í³õ ì³ñöü ó öüîìó ïåðåë³êó.

Çâ³ñíî, âëàñíèêè îô³ñíèõ ïëîù
ðîçãîðíóëè ñïðàâæíº ïîëþâàííÿ
íà êë³ºíò³â. Ñòàâêè îðåíäè ïðîòÿ-
ãîì ìèíóëîãî ðîêó çíèæóâàëèñÿ:
íà îô³ñè êëàñó «À» íà 23 %, íà îô³-
ñè êëàñó «Â» íà 23 %, ñåðåäí³ ñòàâ-
êè ñêëàëè 17—29 äîëàð³â ÑØÀ çà
êâàäðàòíèé ìåòð íà îô³ñè êëàñó «À»,

7—20 äîëàð³â ÑØÀ çà êâàäðàòíèé
ìåòð îô³ñ³â êëàñó «Â». Öüîãîð³÷ òà-
êîæ íåìàº ïåðåäóìîâ äî â³äíîâëåí-
íÿ ðîñòó àáî ô³êñàö³¿ ñòàâîê, àäæå
ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ 12 ì³ñÿö³â ó
Êèºâ³ î÷³êóºòüñÿ, ùî îáñÿã âàêàíò-
íèõ ïëîù ñêëàäå 300 òèñ. ìåòð³â
êâàäðàòíèõ.Îáñÿãïðîïîçèö³¿ çá³ëü-
øèòüñÿ, à ïîïèòó íàâðÿä ÷è.

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» êå-
ð³âíèê Êîì³òåòó ç ³íôîðìàö³éíèõ
òåõíîëîã³é òà àíàë³òèêè Àñîö³àö³¿
ñïåö³àë³ñò³â ç íåðóõîìîñò³ Óêðà-
¿íè Åäóàðä Áðàçåðñ, ó ñòîëèö³ â
öüîìó ðîö³, íàéøâèäøå, çáåðå-
æåòüñÿ òåíäåíö³ÿ ïåðå¿çäó ç ïà-

ôîñíèõ äî á³ëüø îïòèìàëüíèõ çà
ñï³ââ³äíîøåííÿì «ö³íà-ÿê³ñòü»
îô³ñ³â. Ó öåíòð³, íà éîãî äóìêó, çà-
ëèøàòüñÿ ì³æíàðîäí³ êîìïàí³¿,
«ðîçêðó÷åí³» ô³ðìè IT-ñôåðè. Ðåø-
òà øóêàòèìå îô³ñè «Ñ» ³ «Ä» êëà-
ñó, ç îïòèìàëüíèì ìåòðàæåì 30—
40 êâàäðàòíèõ ìåòð³â (äî 100 «êâàä-
ðàò³â»), áàæàíî ùå é îáëàäíàí³ íå-
îáõ³äíèì. «Ñòàâêè çàëåæàòèìóòü
â³ä ïîïèòó. Íèí³ äîâîë³ áàãàòî â³ëü-
íèõ ïðèì³ùåíü, òîìó âëàñíèêè
ñõèëüí³ äî ãíó÷êîñò³,— ðîçïîâ³â
åêñïåðò.— Á³çíåñ-öåíòðè, õî÷à é
îêðåñëþþòü áàçîâ³ ñòàâêè, òà êî-
ëè ñïðàâà äîõîäèòü äî ïåðåìîâèí
ç êîíêðåòíèì îðåíäàðåì, ìîæóòü
çàïðîïîíóâàòè ð³çí³ âàð³àíòè, ïðè-
â’ÿçàòè ñòàâêè äî ãðèâí³. Òîìó ìîæ-
íà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî º òåíäåí-
ö³ÿ äî ëîêàëüíîãî çíèæåííÿ ñòà-
âîê, ³ âîíà, ñêîð³ø çà âñå, çáåðå-
æåòüñÿ äëÿ ãàðíèõ îðåíäàð³â».

Âäàëå ì³ñöå äëÿ «ðîçêðóòêè»

Ñåãìåíò òîðãîâî¿ íåðóõîìîñò³
Êèºâà,íà â³äì³íó â³ä îô³ñíî¿,çàâåð-
øèâ ìèíóëèé ð³ê ó ñòàí³ ñòàá³ë³-
çàö³¿ â³äíîñèí ì³æ âëàñíèêàìè òà
ðèòåéëåðàìè. Öüîìó ñïðèÿëè ïåâ-
íå ïîæâàâëåííÿ ó òîðã³âë³ ó äðó-
ãîìó ï³âð³÷÷³, âèõ³ä íîâèõ áðåíä³â
íà óêðà¿íñüêèé, çîêðåìà ñòîëè÷-
íèé ðèíîê. Çà ³íôîðìàö³ºþ êîì-
ïàí³¿ UTG, ó ì³ñò³ îáñÿã ïðîïîçèö³¿

òîðãîâèõ ïëîù çð³ñ íà 30 òèñ. ìåò-
ð³â êâàäðàòíèõ,ùî ìåíøå çà ïîêàç-
íèê 2014 ðîêó íà 60 %, çàãàëüíèé
îáñÿã ïðîïîçèö³¿ ñêëàâ 1 ìëí ³ ìàé-
æå 700 òèñ. ìåòð³â êâàäðàòíèõ ó 55
îá’ºêòàõ Êèºâà. Âàêàíòí³ñòü ïðî-
òÿãîì 2015 ðîêó ñêîðîòèëàñÿ íà 
1,5 % (ç 7,5 äî 6 % ïðîòÿãîì ðîêó).
Ñåðåäíÿ ñòàâêà ñêëàëà 29 äîëàð³â
ÑØÀ çà ìåòð êâàäðàòíèé, àëå º ñóò-
òºâå ðîçøàðóâàííÿ ó çàëåæíîñò³
â³ä òîãî,õòî îðåíäàð.Òàê,äëÿ «ÿê³ð-
íèõ» âèíàéìà÷³â öå â³ä 5 äîëàð³â
ÑØÀ, äëÿ äð³áíèõ ìàãàçèí÷èê³â òà
ìàãàçèí³â ó ãàëåðåÿõ. Ïîïóëÿðíî-
ñò³ íàáóâàº ïðàêòèêà ðîçðàõóíê³â
ç âëàñíèêàìè òîðãîâèõ ïëîù â³ä-
ñîòêîì ç òîâàðîîá³ãó: äëÿ «ÿê³ð-
íèõ» îðåíäàð³â 2—5 %, äëÿ ãàëå-
ðåé áëèçüêî 15 %.

ßê íàãîëîñèâ Åäóàðä Áðàçåðñ,
ñòàâêè çíèæóþòüñÿ íàâ³òü ó òîð-
ãîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ïîïóëÿðíèõ
ÒÐÖ. Íà ïî÷àòêó 2016 ðîêó òàêîæ
çáåð³ãàºòüñÿ ³ ïåðåõ³ä îá÷èñëåííÿ
ñòàâîê ó ãðèâí³. «Ó íîâîìó (2016)
ðîö³ ÿ çì³íè öèõ òåíäåíö³é íå ïå-
ðåäáà÷àþ,— çàçíà÷èâ åêñïåðò.—
Íàâ³òü ÿêùî ó íàñ çá³ëüøèòüñÿ ïëà-
òîñïðîìîæíèé ïîïèò íàñåëåííÿ
íà òîâàðè øèðîêîãî âæèòêó, öå
ìèòòºâî íå ïîçíà÷èòüñÿ íà ðèí-
êó òîðãîâî¿ íåðóõîìîñò³». Òîìó
«çàìîðîæåí³» äî ââîäó â åêñïëó-
àòàö³þ ÒÐÖ ó á³ëüøîñò³ çàëèøàòü-
ñÿ ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó ó òîìó æ
ñòàòóñ³. ×èíí³ ÒÐÖ ðîçâèâàòèìóòü-
ñÿ,äîðîáëþâàòèìóòüñÿ, àëå íå á³ëü-
øå. Çà ñëîâàìè æ Â³êòîðà Îáîð-
ñüêîãî, íå âèêëþ÷åíî â³äêðèòòÿ
îíîâëåíîãî ÖÓÌó, ùî çá³ëüøèòü
ïðîïîçèö³þ òîðãîâèõ ïëîù. Àëå
ñòð³ìêå çíèæåííÿ ñòàâîê íàâðÿä
÷è â³äáóäåòüñÿ, îñê³ëüêè «ìè ôóí-
äàìåíòàëüíî íå íàñè÷åí³ ÿê³ñíîþ
òîðãîâîþ ïðîïîçèö³ºþ». Òîìó ðè-
íîê ìàº ïîòåíö³àë. Ó òîìó ÷èñë³ é
ë³âèé áåðåã Êèºâà, äå ïëàíóºòüñÿ
ïîáóäîâà ê³ëüêîõ ÒÐÖ. Ïðè öüîìó
çà ð³âíÿ çíèæåííÿ â³äâ³äóâàíîñò³
ðåã³îíàëüíèõ ÒÐÖ íà 1 % ³ îêðóæ-
íèõ íà 20 % öå ñâ³ä÷èòü ïðî á³ëü-
øó ñò³éê³ñòü ñàìå ðåã³îíàëüíèõ
ÒÐÖ. Òîìó º ñåíñ î÷³êóâàòè, ùî ñåã-
ìåíò ðåã³îíàëüíèõ ÒÐÖ áóäå ó Êè-
ºâ³ àêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ.

Ïëîùà º, áóëî á áàæàííÿ

Íà â³äì³íó â³ä òîðãîâî¿ òà îô³ñ-
íî¿, ãîòåëüíà íåðóõîì³ñòü ñòîëè-
ö³ ïåðåæèâàº ïîâíîìàñøòàáíó
êðèçó, îñê³ëüêè ïîòåðïàº â³ä ñêî-
ðî÷åííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó, îñî-
áëèâî ³íîçåìíîãî òóðèçìó. ßê ðîç-
ïîâ³â ñòàðøèé àíàë³òèê äåïàðòà-
ìåíòó ñòðàòåã³÷íîãî êîíñàëòèí-
ãó êîìïàí³¿ UTG Êîñòÿíòèí Îë³é-
íèê, ìèíóëîãî ðîêó â åêñïëóàòà-
ö³þ ââåäåí³ âñüîãî 2 îá’ºêòè, ùî
ïðèíöèïîâî íå âïëèíóëî íà ñòðóê-
òóðó ïðîïîçèö³¿. Çàïîâíþâàí³ñòü
ãîòåë³â ó 2015 ðîö³, ïîð³âíÿíî ç
2014-ì, çðîñëà íà 1,5 % (4,7 %).
Ïðè öüîìó ð³âåíü íàïîâíþâàíî-
ñò³ äëÿ ð³çíèõ ãîòåë³â áóâ íåîäíà-
êîâèì: 12 % äëÿ 5-ç³ðêîâèõ ³ 30 %
äëÿ íåñåðòèô³êîâàíèõ. Ç îãëÿäó
íà çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âíóòð³ø-
íüîãî òóðèçìó, òðåíä ìàòèìå ïðî-
äîâæåííÿ ³ öüîãîð³÷. Ãîòåëü’ºðè
çàëó÷àþòü êë³ºíò³â çà äîïîìîãîþ
ïðîãðàì ëîÿëüíîñò³, ñåðåä ÿêèõ
áåçêîøòîâí³ ðàíí³ ÷è ï³çí³ âè¿ç-
äè-çà¿çäè, í³÷ ó ïîäàðóíîê, ³íø³
àêö³¿ òà áîíóñè. Öå ñïðàöüîâóâà-
ëî, àëå äîñ³ ùå ïðèáëèçíî ëèøå
êîæåí äðóãèé-òðåò³é ³íîçåìíèé
òóðèñò çóïèíÿºòüñÿ ó ãîòåëÿõ Êè-
ºâà, òîìó º êóäè çðîñòàòè.

Äîõîäí³ñòü îäíîãî íîìåðà ó ãî-
òåë³ ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó çðîñ-
ëà íà 35 %, äî 1 020 ãðí, àëå â îñ-
íîâíîìó ÷åðåç äåâàëüâàö³þ ãðèâ-
í³. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü íîìåðà ó ñòî-
ëè÷íîìó 5-ç³ðêîâîìó ãîòåë³ ñêëà-
ëà 8,3 òèñ. ãðí íà äîáó, 4-ç³ðêîâî-
ìó — 2,6 òèñ. ãðí íà äîáó, 3-ç³ðêî-
âîìó — 970 ãðí. Ñåðåäíüîçâàæåíà
âàðò³ñòü— 2 905 ãðí, ïðîòÿãîì 2015
ðîêó ïîêàçíèê çð³ñ íà 33 %.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ó Êèºâ³
î÷³êóºòüñÿ ââåäåííÿ â åêñïëóàòà-
ö³þ ê³ëüêîõ ãîòåë³â, àëå, íà äóì-
êó åêñïåðòà, â³ðîã³äí³øîþ º ìî-
äåðí³çàö³ÿ «ðàäÿíñüêèõ» ãîòåë³â
òà ïåðåõ³ä ¿õ â óïðàâë³ííÿ óêðà-
¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ îïåðàòîð³â.
Íåñòà÷à ãîòåë³â 3-ç³ðêîâîãî ð³â-
íÿ íàâðÿä ÷è áóäå ïîêðèòà íè-
í³øíüîãî ðîêó, à îò 4—5-ç³ðêîâ³
ãîòåë³ æîðñòêî êîíêóðóâàòèìóòü
çà êë³ºíò³â �

Ðèíîê êîìåðö³éíî¿ íåðóõîìîñò³ ñòîëèö³ íàãàäóº ñòåï: ùå íå «äíî», íå âñå âèïàëåíî êðèçîþ,

àëå ðåñóðñè ïîòðîõó âè÷åðïóþòüñÿ.Òåíäåíö³ºþ 2015 ðîêó ñòàëî çìàãàííÿ ì³æ âëàñíèêàìè é

îðåíäàðÿìè ó âèçíà÷åíí³ îïòèìàëüíèõ ñòàâîê. Ñêîð³ø çà âñå, íèí³øí³é ð³ê ó öüîìó ñåíñ³ ìà-

ëî ÷èì â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ïîïåðåäíüîãî. Àëå îñîáëèâîñò³ óñå æ òàêè áóäóòü.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

� Êîìåðö³éíà íåðóõîì³ñòü Êèºâà ïîì³ðíî äåøåâøàòèìå 
äî â³äíîâëåííÿ ðîñòó åêîíîì³êè

Ó ñòîëèö³ â öüîìó ðîö³, ñêîð³ø çà âñå, çáåðåæåòüñÿ òåíäåíö³ÿ ïåðå¿çäó ç ïàôîñíèõ
äî á³ëüø îïòèìàëüíèõ çà ñï³ââ³äíîøåííÿì «ö³íà-ÿê³ñòü» îô³ñ³â

Íà äóìêó ôàõ³âö³â ç íåðóõîìîñò³, â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî ÖÓÌó çíà÷íî çá³ëüøèòü
ïðîïîçèö³þ òîðãîâèõ ïëîù â Êèºâ³

Ãîòåë³ ì³ñòà ïåðåæèâàþòü ïîâíîìàñøòàáíó êðèçó,îñê³ëüêè ïîòåðïàþòü â³ä ñêîðî÷åííÿ
òóðèñòè÷íîãî ïîòîêó, îñîáëèâî ³íîçåìíèõ â³äâ³äóâà÷³â 
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