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ØÓÌ òà ãàëàñ íà ïåðåðâàõ ó ñïå-
ö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 304, ùî ó
Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëè-
ö³, ëóíàº ç êëàñ³â òà êîðèäîð³â
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Íàðåøò³
äîâã³ êàðàíòèíí³ êàí³êóëè äëÿ
ó÷í³â çàê³í÷èëèñÿ. Ïîáà÷èâøè
çí³ìàëüí³ êàìåðè, ä³òëàõè íå
ñòðèìóþòü çàö³êàâëåíîñò³. Ó÷î-
ðà ç ïåðåâ³ðêîþ äî øêîëè ïðè-
¿õàëè ïðåäñòàâíèêè ñòîëè÷íî¿
âëàäè òà æóðíàë³ñòè. Íàéïåðøå
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî ïðîéøëàñÿ ïî êëà-
ñàì. Âîíà îäðàçó â³äçíà÷èëà, ùî
ó÷í³ îõàéíî îäÿãíóò³, ïîðîæí³õ

ïàðò â êëàñàõ ìàéæå íåìàº. À ùîá
ä³òè íå õâîð³ëè, â íàâ÷àëüíîìó
çàêëàä³ äîòðèìóþòüñÿ óñ³õ ïðî-
òèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â. «Êëàñè
ïðîâ³òðþþòüñÿ êîæí³ ï³âãîäè-
íè. Ùå ìè ïðîâîäèìî âîëîãå ïðè-
áèðàííÿ. ª ó íàñ ³ ìåäñåñòðà. Âî-
íà îãëÿäàº êîæíó äèòèíó ç 1-ãî
äî 11 êëàñó. Âåäå ñïåö³àëüíèé
æóðíàë, ³ ÿêùî õòîñü íåçäóæàº,
íàäàº äîïîìîãó. Â÷èòåë³ ïîñò³é-
íî ö³êàâëÿòüñÿ â ó÷í³â, ÿê âîíè
ñåáå ïî÷óâàþòü. Òåõí³÷íèé ïåð-
ñîíàë çàêëàäó õîäèòü â ìàñêàõ»,—
ðîçïîâ³ëà äèðåêòîð øêîëè ¹ 304
Ãàííà Øóòü.

Òàêîæ ïåðåâ³ðèëè øê³ëüíèé
ìåäïóíêò. Ìåäñåñòðà ðîçïîâ³ëà,
ùî ä³òè ùîäíÿ ï’þòü â³òàì³íè,
ïðèäáàí³ çà êîøòè áàòüê³â. «Ó íàñ
º íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè, º â³òàì³-
íè. Ï³ñëÿ êàðàíòèíó ÿ ³íòåíñèâíî
ïåðåâ³ðÿþ êëàñè, à öå áëèçüêî 
5-6 êëàñ³â çà äåíü. ßêùî ä³òè ïî-
ãàíî ñåáå ïî÷óâàþòü, ìîæó ïîñëó-
õàòè äèòèíó, ïîäèâèòèñÿ ãîðëî,
³ ëèøå ç äîçâîëó áàòüê³â äàþ ¿ì
ë³êè òà â³äïðàâëÿþ ó÷íÿ ó ñó-
ïðîâîä³ äîðîñëèõ äîäîìó»,— ðîç-
ïîâ³äàº ìåäè÷íà ïðàö³âíèöÿ Ë³-
ä³ÿ Ðóäí³ê.

«Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìè ðîçïî-
÷àëè ïåðåâ³ðêè øê³ë, ùîá â³äñë³ä-
êóâàòè, ÿê âèêîíóþòüñÿ íàø³ ïðè-
ïèñè ùîäî ïîñèëåíîãî ñàí³òàð-
íîãî ðåæèìó, à òàêîæ ìåäè÷íîãî
ñóïðîâîäó. Íà ñüîãîäí³ ó øêîëàõ
ïîñèëåíî êîíòðîëü ç áîêó ìåäè÷-
íèõ ïðàö³âíèê³â, ïåäàãîã³÷íîãî
êîëåêòèâó, ó ìåäïóíêòàõ íàÿâíèé
íåîáõ³äíèé ïåðåë³ê ïåðøî÷åðãî-
âèõ ë³ê³â, óñ³ êëàñè ïðîâ³òðþþòü-
ñÿ, à ïðèáèðàííÿ çä³éñíþºòüñÿ
äåç³íô³êóþ÷èìè çàñîáàìè»,— çà-
ïåâíèëà Ãàííà Ñòàðîñòåíêî ³ äî-
äàëà, ùî â ñòîëèö³ îêðåìî ïðà-

öþº ³íñïåêö³ÿ ç ïåðåâ³ðêè òåì-
ïåðàòóðè òèõ ì³ñöü, äå ïåðåáóâà-
þòü ä³òè.

Ç îñîáëèâîþ ö³êàâ³ñòþ çàñòóï-
íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ òà æóðíàë³ñòè
îãëÿíóëè øê³ëüíó ¿äàëüíþ.Ä³òè ñà-
ìå îòðèìóâàëè ñâîþ áåçêîøòîâ-
íó ïîðö³þ ñí³äàíêó. «×è ñìà÷-
íî?» — çàïèòóºìî â ó÷íÿ Âñåâî-
ëîäà. «Òà íå çàâæäè»,— â³äâåðòî
â³äïîâ³äàº õëîïåöü. Ïîì³òèëà, ùî
áåç îñîáëèâî¿ íàñîëîäè ñìàêóþòü
ä³òè ãðå÷êîþ òà êàïóñòîþ ³ Ãàí-
íà Ñòàðîñòåíêî. Âîíà çàïåâíèëà,
ùî íåçàáàðîì ì³ñòî çá³ëüøèòü
êîøòè íà ô³íàíñóâàííÿ äèòÿ÷î-
ãî õàð÷óâàííÿ. «Ìè äîäàòêîâî
çíàéøëè 35 ìëí ãðí, ùî äîçâî-
ëèòü ï³äíÿòè ö³íó îäí³º¿ ïîðö³¿ ç
8 ãðí 30 êîï. äî 10 ãðí 60 êîï. Çà
íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, ö³íà îä-
íîãî ïîâíîö³ííîãî îá³äó ìàº ñòà-
íîâèòè â ñåðåäíüîìó 12 ãðí. Äëÿ
öüîãî ì³ñòó íåîáõ³äíî çíàéòè äî-
äàòêîâèõ ìàéæå 20 ìëí ãðí»,—
çàçíà÷èëà çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Âîíà íàãàäàëà, ùî öüîãî ðîêó ì³ñ-
òî çàáåçïå÷èëî áåçêîøòîâíèì
õàð÷óâàííÿì óñ³õ ó÷í³â 1-4-õ êëà-
ñ³â òà ó÷í³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é
5-11-õ êëàñ³â �

Íà ñüîãîäí³ â 15-òè íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòîëè-
ö³ õîëîäíî òà íåìîæëèâî ïðîâîäèòè óðîêè. Òîìó
â³äó÷îðà â êîæíîìó ðàéîí³ ì³ñòà ðîçïî÷àëèñÿ
ïåðåâ³ðêè øê³ë íà äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíèõ íîðì
ó êëàñàõ òà ó ¿äàëüí³. Äî ñëîâà, íåçàáàðîì ðàö³-
îí ó÷í³â ïîïîâíèòüñÿ íîâèìè ñìà÷íèìè ñòðàâà-
ìè, àäæå âëàäà Êèºâà çá³ëüøóº ô³íàíñóâàííÿ íà
¿õíº õàð÷óâàííÿ.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Îíîâëåíèé âåëîòðåê
â³äêðèþòü íàïðèê³íö³
òðàâíÿ

Ðåêîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî âåëîòðå-

êóòðèâàº çã³äíî ç ãðàô³êîì,à éîãî â³ä-

êðèòòÿ ïëàíóºòüñÿ íà ê³íåöü òðàâíÿ.

Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî.

«ßê ÿ ³ îá³öÿâ, ìè ïîâåðíóëè âå-

ëîòðåê ì³ñòó, çáåðåãëè éîãî äëÿ êèÿí

³ òåïåð ïðîâîäèìî ðåêîíñòðóêö³þ,

ùîá âæå íàïðèê³íö³ òðàâíÿ âñ³ îõî÷³

ìîãëè òðåíóâàòèñÿ ³ çàéìàòèñÿ ñïîð-

òîì â öåíòð³ âåëîñèïåäíî¿ êóëüòóðè,

ÿêèé áóäå ñòâîðåíî íà áàç³ âåëîòðå-

êó. Æîäíèõ çàáóäîâ òóò áóòè íå ìîæå

³ íå áóäå! Òîìó ÿ á äóæå ïðîñèâ íå

ñïåêóëþâàòè íà öüîìó ïèòàíí³.À ïàð-

ê³íã, ÿêèé îáëàøòîâóºòüñÿ íà äàíîìó

åòàï³ ðåêîíñòðóêö³¿,íåîáõ³äíèé äëÿ âïî-

ðÿäêóâàííÿ ïàðêóâàííÿ á³ëÿ âåëîòðå-

êó ³ ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ

çðó÷íîñò³ â³äâ³äóâà÷³â. Àäæå ïîòð³á-

íî áóäå äåñü çàëèøàòè àâò³âêè,áî âó-

ëèöÿ Ëèïèíñüêà äîâîë³ âóçüêà»,—ï³ä-

êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð â³äçíà÷èâ,ùî ïàðê³íã íå ñòâî-

ðèòü æîäíèõ íåçðó÷íîñòåé í³ äëÿ

ìåøêàíö³â íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â, í³

äëÿ â³äâ³äóâà÷³â âåëîòðåêó, îñê³ëü-

êè áóäå ï³äçåìíèì, à íàä íèì áóäå

îáëàøòîâàíà ïðîãóëÿíêîâà çîíà.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ,ùî òåðè-

òîð³ÿ âåëîòðåêó òà ñêâåðó ³ìåí³ Îëå-

ñÿ Ãîí÷àðà áóäóòü îá’ºäíàí³ â ºäè-

íèé ãðîìàäñüêèé ïðîñò³ð. Âëàñíå íà

âåëîòðåêó áóäå îáëàøòîâàíà çîíà

åêñòðåìàëüíîãî ñïîðòó ³ ñòâîðåíà

øêîëà âåëîñèïåäíî¿ ìàéñòåðíîñò³

äëÿ ä³òåé.

Ïîë³ö³ÿ ïîêàçàëà,
ùî ä³ÿòèìå ð³øó÷å 
³ æîðñòêî â íàâåäåíí³ 
ïîðÿäêó

Ò³ëüêè æîðñòê³ ä³¿ ïîë³ö³¿ ùîäî çàáåç-

ïå÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó çìóñÿòü ãðî-

ìàäÿí ïîâàæàòè çàêîí ³ äîòðèìóâàòè-

ñÿ ïîðÿäêó.Ïðî öå ìåð Êèºâà Â³òàë³é

Êëè÷êî íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó

Facebook.

«Äîñ³ òî÷èòüñÿ äèñêóñ³ÿ ùîäî òî-

ãî,÷è ïðàâîì³ðíî ³ ïðàâèëüíî â÷èíè-

ëà ïîë³ö³ÿ,ÿêà çàñòîñóâàëà çáðîþ,ùîá

çóïèíèòè íåàäåêâàòíèõ ïîðóøíèê³â.

Ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ, çàãèíóâ 17-ð³÷íèé

õëîïåöü. ß ââàæàþ, ùî öÿ ³ñòîð³ÿ ìàº

ïîêàçàòè âñ³ì «áðàâèì» ìàæîðàì,ëþ-

áèòåëÿì õèëüíóòè çà êåðìîì òà òèì,

õòî çâèê äî áåçêàðíîñò³,ùî æàðòè çà-

ê³í÷èëèñÿ. Ò³ëüêè æîðñòê³ ä³¿ ïîë³ö³¿

ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîïîðÿäêó â

ì³ñò³ çìóñÿòü ãðîìàäÿí ïîâàæàòè çà-

êîí ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïîðÿäêó»,—íàãî-

ëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ì³ñüêèé ãîëîâà çàóâàæèâ, ùî öå

ñòîñóºòüñÿ òàêèõ ïèòàíü,ÿê áåçïåêà íà

äîðîãàõ, ïðàâèëà ïàðêóâàííÿ â ì³ñò³,

íåçàêîííà òîðã³âëÿ,íàâåäåííÿ ëàäó â

ñòîëèö³.«Âèêëþ÷åíü íå ïîâèííî áóòè

í³ äëÿ êîãî. ² ïîë³ö³ÿ ïîêàçàëà,ùî ìî-

æå ä³ÿòè ð³øó÷å ³ æîðñòêî â íàâåäåí-

í³ ïîðÿäêó ³ çàêîííîñò³ â Êèºâ³»,—â³ä-

çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

íîâèíè

Íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ êàðàíòèíó
� Ñòîëè÷íà âëàäà ïåðåâ³ðÿº øêîëè íà äîòðèìàííÿ ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â 

òà ïëàíóº çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ íà äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ

Öüîãîð³÷ ñòîëè÷íà âëàäà çàáåçïå÷èëà áåçêîøòîâíèì õàð÷óâàííÿì óñ³õ ó÷í³â 1-4 êëàñ³â òà ó÷í³â ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é 5-11 êëàñ³â
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження статутів парків культури 
та відпочинку територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 1250 від 28 грудня 2015 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України

«Про культуру», з метою приведення установчих документів закладів культури у відповідність до законодав%
ства України та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Стат�т�Голосіївсь�о�о�пар��

��льт�ри�та�відпочин���ім.�М.�Рильсь�о�о,�що

додається.

2.�Дире�тор��Голосіївсь�о�о�пар�����льт�ри

та�відпочин���ім.�М.�Рильсь�о�о�забезпечити

реєстрацію�Стат�т��в��становленом��поряд��.

3.�Затвердити�Стат�т�пар�����льт�ри�та�від-

почин���«Перемо�а»,�що�додається.

4.�Дире�тор��пар�����льт�ри�та�відпочин��

«Перемо�а»�забезпечити�реєстрацію�Стат�т�

в��становленом��поряд��.

5.�Затвердити�Стат�т�пар�����льт�ри�та�від-

почин���«Партизансь�а�слава»,�що�додаєть-

ся.

6.�Дире�тор��пар�����льт�ри�та�відпочин��

«Партизансь�а�слава»�забезпечити�реєстра-

цію�Стат�т��в��становленом��поряд��.

7.�Затвердити�зміни�до�Положення�про��о-

м�нальний�за�лад�«Пар����льт�ри�та�відпо-

чин���«Гідропар�»,�затверджено�о�розпоря-

дженням�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації�від�27�люто�о�2007�ро���№ 191,�ви�лав-

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

8.�Дире�тор���ом�нально�о�за�лад��«�Пар�

��льт�ри�та�відпочин���«Гідропар�»�зареєстр�-

вати�зміни�до�Положення�в��становленом��по-

ряд��.

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

но�о�за�лад��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації)�«Все��раїнсь�ий�пар��пам’яті�борців�за

свобод��і�незалежність�У�раїни���м.�Києві»,�за-

тверджено�о�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�від�24�червня�2011�ро-

���№ 1063,�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що

додається.

10.�Дире�тор���ом�нально�о�за�лад��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�«Все��раїн-

сь�ий�пар��пам’яті�борців�за�свобод��і�неза-

лежність�У�раїни���м.�Києві»�зареєстр�вати�змі-

ни�до�Стат�т��в��становленом��поряд��.

11.�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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28.12.2015�р.�№�1250

СТАТУТ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ 
ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО

(Ідентифікаційний номер 02221320)

Київ-2015

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Голосіївсь�ий�пар����льт�ри�та�відпочин���ім.�М.�Рильсь�о�о�(далі —�За�лад)�є�за�ладом,

заснованим�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�підпоряд�ованим�Де-

партамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�(далі —�Ор�ан��правління).

Засновни�ом�та�власни�ом�За�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�У�своїй�діяльності�За�лад��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Земельним��оде�сом�У�раїни,

за�онами�У�раїни�«Про�охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»,�«Про�природно-за-

повідний�фонд�У�раїни»,�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�та-

ми�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�У�ра-

їни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�азами�Ор-

�ан���правління,�а�та�ож�цим�Стат�том.

1.3.�За�лад�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�розрах�н-

�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штам-

пи,�блан�и.

1.4.�Діяльність�За�лад��спрямована�на�задоволення�та�розвито����льт�рно-дозвіллєвих�по-

треб�населення.

1.5.�Наймен�вання�За�лад�:

повне���раїнсь�ою�мовою:�«Голосіївсь�ий�пар����льт�ри�та�відпочин���ім.�М.�Рильсь�о�о»;

с�орочене���раїнсь�ою�мовою:�«Голосіївсь�ий�ПКтаВ�ім.�М.�Рильсь�о�о»

1.6.�Місцезнаходження�За�лад�:�просп.�Голосіївсь�ий,�87,�м.�Київ,�03040.

2.�ЗАВДАННЯ,�МЕТА�ТА�НАПРЯМКИ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Завданнями�За�лад��є:

форм�вання�сприятливих��мов�для�задоволення�д�ховних�і�естетичних�потреб�населення,

ор�анізація���льт�рно�о�дозвілля�і�відпочин��,�зміцнення�здоров’я,�розвит���соціальної�і�твор-

чої�а�тивності�людини;

забезпечення�територіальної�цілісності�природно�о��омпле�с��я��природно�о�містоб�дівно-

�о�р�беж�,�заощадження�і�відновлення�природних�е�осистем,�рослинно�о�світ�;

збереження�садово-пар�ово�о�середовища,�лісопар�ових���ідь,�реставрація�пам’ято��істо-

рії,�вдос�оналення�ландшафтної�архіте�т�ри.

2.2.�Основною�метою�діяльності�За�лад��є�ор�анізація�вільно�о�час�,�а�тивно�о�відпочин��,

задоволення���льт�рних�потреб�різноманітних��р�п�населення,�створення��мов�для�відновлен-

ня�фізичних,�д�ховних�сил,�спіл��вання�людей���сфері�дозвілля,�розвит���х�дожньої�і�технічної

творчості�та�виховання�е�оло�ічної���льт�ри.

2.3.�За�лад�здійснює�свою�діяльність�на�території�і�матеріально-технічній�базі,�за�ріплених�в

�становленом��поряд��.

2.4.�За�лад�провадить�в��становленом��поряд���наст�пн��діяльність:�від�риває�та�е�спл�ат�є

зелені�театри,�естрадно-�онцертні,�театрально-видовищні�і�спортивні�майданчи�и�та�зали,�пе-

рес�вні�цир�и,�центри�дозвілля,�відеоте�и,�дис�оте�и,�і�роте�и,��омп’ютерні��л�би,�більярдні,�тан-

цювально-розважальні,�інформаційно-вистав�ові,�ре�реаційно-відновлювальні�зали�і��омпле�-

си,��е�ельбани,�тренажерні�зали,�демонстр�є��іно-�і�відеофільми,�від�риває�стадіони,��овзан-

�и,�лижні�і�човнові�станції,�плавальні�басейни,�са�ни,�солярії,�бази�про�ат�,�б�фети,�ма�азини,

�афе�та�інші�об’є�ти;

створює�і�відтворює�повноцінний�пар�овий�ландшафт,�сформований���том��числі�оранжере-

ями,�розаріями�та�іншими�природними�елементами —�рослинами,�рельєфом,�водою���поєд-

нанні�з�розвит�ом�дорожньо-стеж�ової�мережі,�елементами�бла�о�строю,�інженерно�о�облад-

нання;

ор�анізов�є�і�проводить�тематичні,�театрально-�онцертні,�танцювально-розважальні,�і�рові,

інформаційно-вистав�ові,�спортивно-оздоровчі,�відео-�омп’ютерні,�літерат�рно-х�дожні�та�інші

про�рами,��роси,�естафети,�зма�ання�для�зал�чення�населення,�молоді�і�підліт�ів�до�масових�за-

нять�фіз��льт�рою�і�спортом;

встановлює�перес�вні�механізми�(атра�ціони,��атальні��ір�и,��ар�селі,��олесо�о�ляд��тощо);

встановлює�обладнання�і�бла�о�строєні�бази�для�дітей�і�підліт�ів�(дитячі�містеч�а�або�се�тори);

надає�посл��и�з�про�ат����льт�рно-спортивно�о�і�т�ристично�о�інвентарю;

ор�анізов�є�підсобні��осподарства,�оранжереї,�розсадни�и,�постійно�діючі�зооло�ічні�вистав-

�и,��трим�є��оле�ції�тварин,�створює�лабораторії,�дослідні�станції�юних�нат�ралістів�та�інше;

вип�с�ає�б��лети,�проспе�ти,�пла�ати,�знач�и,�інш��ре�ламн��прод��цію,�що�пропа��ють�ді-

яльність�За�лад�;

ви�отовляє��опії�зв��озаписів,�фоно�рам��онцертів,�спе�та�лів,�м�зичних�творів�з�фоноте�и

За�лад�;

ор�анізов�є�фестивалі�мистецтв,��онцерти,�театри�малих�форм�із�зал�ченням��астрольно-

�онцертних��р�п�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів,�з�стрічі�з�представни�ами�засобів�ма-

сової�інформації,�з�фахівцями�права,�охорони�здоров’я,�е�оло�ії,�міжнародних�відносин,�реалі-

зацію�творів�живопис�,��рафі�и,�с��льпт�ри,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�с�венірів,

�ни�,��вітів,��оле�тивні�е�с��рсії�і�ле�ції�з�різних��ал�зей�знань;

проводить�свята,�ярмар�и,�театралізовані�вистави,��арнавали,�бали,�фестивалі,�о�ляди,��он-

��рси,��онцерти�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів�я��на�своїй�території,�та��і�на�до�овір-

них��мовах�в�інших��становах�та�ор�анізаціях;

здійснює�охорон��території�За�лад�,�ор�анізов�є�роботи�з�вивезення�твердих�поб�тових�від-

ходів�і�вели�о�абаритно�о�сміття�тощо;

ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва,�ре�онстр��ції,��апітально�о�та�поточно�о�ремонт��об’-

є�тів�та�спор�д�За�лад�;

провадить�інш��діяльність,�ви�он�є�роботи�та�надає�інші�посл��и,�я�і�не�с�перечать�за�оно-

давств��У�раїни�та�відповідають�меті�діяльності�За�лад�.

2.5.�Для�ви�онання�стат�тних�завдань�За�лад�має�право�в��становленом��поряд��:

��ладати�з�с�б’є�тами��осподарювання,�я�і�розташовані�на�території�За�лад�,�відповідні�до-

�овори;

передавати�в�оренд��б�дин�и,�спор�ди,�обладнання�з�дозвол��власни�а;

одерж�вати��ошти�і�матеріальні�цінності,�в�том��числі�б�дин�и,�спор�ди,�обладнання,�транс-

портні�засоби,�від�бла�одійних�фондів�та�об’єднань��ромадян,�інших�юридичних�та�фізичних

осіб;

��ладати�з�на��ово-дослідними,�прое�тно-�онстр��торсь�ими�і�техноло�ічними�ор�анізаці-

ями,�вищими�навчальними�за�ладами�до�овори�на�розроблення�нових�перес�вних�механізмів,

прое�тів�ре�онстр��ції�пар��,�модернізації�обладнання;

надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.6.�Усі�види�діяльності,�я�і,�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни,�потреб�ють�спеціальних�до-

зволів�чи�ліцензій,�За�лад�провадить�лише�після�їх�отримання.

3.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ЗАКЛАДУ

3.1.�Майно�За�лад��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління�та�становить�основні�засоби�та�інші�цін-

ності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�самостійном��балансі.

3.2.�Джерелами�форм�вання�майна�За�лад��є:

майно,�передане�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;�

доходи�від��осподарсь�ої�діяльності,�надання�платних�посл��;�

�ошти�з�бюджет��міста�Києва;

�ранти,�бла�одійні�внес�и�фізичних�та�юридичних�осіб;�

майно,�придбане���інших�фізичних�та�юридичних�осіб;�

інші�джерела,�що�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�За�лад�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�відч�-

ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич��),

передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�ва-

ти�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

3.4.�За�лад�зобов’язаний�забезпечити�збереження�за�ріплено�о�за�ним�майна�і�ефе�тивне�ви-

�ористання�йо�о�за�призначенням�відповідно�до�основних�напрямів�діяльності,�визначених�цим

Положенням.

3.5.�За�лад�здійснює�матеріально-технічне�забезпечення�своєї�діяльності�і�реалізацію�про-

д��ції,�ви�онання�робіт,�надання�посл���через�систем��прямих���од�і��онтра�тів�з�вітчизняними

та�іноземними�юридичними�і�фізичними�особами.

За�лад�вільний���виборі�предмета�до�овор�,�зобов’язань,�б�дь-я�их�інших��мов��осподар-

сь�их�взаємовідносин,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни�та�цьом��Положенню.

3.6.�Відносини�За�лад��з�юридичними�та�фізичними�особами�визначаються�на�підставі�до�о-

ворів.

4.�УПРАВЛІННЯ�ЗАКЛАДОМ

4.1.�Управління�За�ладом�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади

дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

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

4.2.�На�посад��дире�тора�За�лад��може�б�ти�призначена�особа�з�повною�вищою�освітою�від-

повідно�о�напрям��під�отов�и�(ма�істр,�спеціаліст),�стажем�роботи�не�менше�ніж�5�ро�ів�після-

дипломною�освітою�в��ал�зі��правління.

4.3.�Дире�тор�За�лад�:

діє�без�довіреності�від�імені�За�лад�;
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представляє�йо�о���відносинах�з�юридичними�та�фізичними�особами;

��ладає�правочини,�видає�довіреності;

від�риває�рах�н�и�в�бан�ах�та�ор�анах��азначейсь�ої�сл�жби;

створює�необхідні��мови�для�правильно�о�ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���За�лад�;

в�межах�фонд��оплати�праці�визначає�стр��т�р��та�затвердж�є�штатний�розпис�За�лад��за

по�одженням�з�Ор�аном��правління;

застосов�є�різні�форми�ор�анізації�праці�та�режими�роботи,�я�і�не�с�перечать�за�онодавств�

У�раїни;

застосов�є�заходи�заохочення,�на�ладає�на�працівни�ів�стя�нення�відповідно�до�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни.

4.4.�Дире�тор�має�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�та�заст�пни�а�дире�тора,�я�і�призначаю-

ться�на�посад��та�звільняються�з�посади�на�азом�дире�тора�за�по�одженням�з�Ор�аном��прав-

ління.

4.5.�Призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади��оловно�о�б�х�алтера,��ерівни�ів�стр��т�рних

підрозділів�та�інших�працівни�ів�За�лад�.

4.6.�Для�вирішення�основних�питань�діяльності�За�лад��відповідно�до�йо�о�Стат�т��мож�ть�ство-

рюватися�дорадчі�ор�ани�За�лад�.

4.7.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�роботодавця�надається�дире�тор�,�а

від�імені�тр�дово�о��оле�тив� —��повноваженом��ним�ор�ан��(проф�ом�).

5.�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ЗАКЛАДУ

5.1.�Тр�довий��оле�тив�За�лад��становлять��сі��ромадяни,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�діяльно-

сті�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�а�та�ож�інших�форм,�що�ре��люють�тр�до-

ві�відносини�працівни�а�із�За�ладом.

5.2.�Вищим�ор�аном�самовряд�вання�За�лад��є�за�альні�збори�тр�дово�о��оле�тив��За�ла-

д�.

5.3.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��За�лад��реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�ви-

борним�ор�аном —�радою�тр�дово�о��оле�тив�,�члени�я�ої�обираються�стро�ом�на�два�ро�и

таємним��олос�ванням�на�зборах�тр�дово�о��оле�тив��не�менш�я��2/3��олосів�прис�тніх.�Чле-

нів�ради�тр�дово�о��оле�тив��не�може�б�ти�звільнено�з�роботи�або�переведено�на�інші�посади

з�ініціативи�адміністрації�без�з�оди�ради�тр�дово�о��оле�тив�.

6.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,�ЕКОНОМІЧНА�І�СОЦІАЛЬНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ЗАКЛАДУ

6.1.�Приб�то��За�лад��ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь-

�ою�радою.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�ді-

яльності�За�лад��є�приб�то�.

Відрах�вання�За�ладом�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,

визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

6.2.�За�лад�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�на-

дає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�онодавством

У�раїни.�Фінансова�звітність�За�лад��подається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд��.

6.3.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�За�лад�здійснює�шляхом�с�ладання��

поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а

державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

Дире�тор�За�лад��зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�За�лад��на�ви�онання�річно�о�фі-

нансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�приб�т��,�не�прип�с�аючись

витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

6.4.�За�лад�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�формою,�що

визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

6.5.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�ви�онання�за-

тверджено�о�фінансово�о�план�,�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о

облі���та�статистичної�інформації.

6.6.�Контроль�за�діяльністю�За�лад��та�відносини�йо�о�з�ор�анами�місцево�о�самовряд�ван-

ня�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.�За�лад�провадить�зовнішньое�ономічн��діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.2.�За�лад�має�право�в��становленом��поряд�����ладати�до�овори�(�онтра�ти)�з�іноземни-

ми�юридичними�та�фізичними�особами�про�б�дь-я�і�форми�співробітництва���сфері���льт�ри,

брати��часть���діяльності�відповідних�міжнародних�ор�анізацій�та�фондів�за�по�одженням�з�Ор-

�аном��правління.

7.3.�Валютні�надходження�За�лад�ви�ористов�є�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

8.�ПРИПИНЕННЯ�ЗАКЛАДУ

8.1.�Припинення�За�лад��відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�по-

діл,�перетворення)�або�в�рез�льтаті�лі�відації�за�рішенням�власни�а�або�за�рішенням�с�д����ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

8.2.�Припинення�За�лад��здійснює��омісія�з�припинення,�я����творює�ор�ан,�що�прийняв�рі-

шення�про�припинення.

8.3.�З�момент��призначення��омісії�з�припинення�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�За�ладом.�Комісія�з�припинення�с�ладає�передавальний�а�т�(розподільчий�баланс,

лі�відаційний�баланс)�і�подає�йо�о�на�затвердження�ор�ан�,�я�ий�прийняв�рішення�про�припи-

нення�За�лад�.

8.4.�Під�час�лі�відації�За�лад��майно�та��ошти,�що�залишаються�після�розрах�н�ів�з��реди-

торами,�ви�ористов�ються�за�рішенням�власни�а.

8.5.�Реор�анізація�чи�лі�відація�За�лад��вважаються�завершеними,�а�За�лад�та�им,�що�при-

пинив�свою�діяльність,�з�дати�внесення�до�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�запис��про�державн��реєстрацію�припинення�юридичної�особи.

8.6.�Під�час�реор�анізації�або�лі�відації�За�лад��працівни�ам,�я�і�звільняються,��арант�ється

додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно�до�за�онодавства�про�працю�У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28.12.2015�р.�№�1250

СТАТУТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПЕРЕМОГА» 
(Ідентифікаційний номер 02221337)

Київ-2015

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Пар����льт�ри�та�відпочин���«Перемо�а»�(далі —�За�лад)�є�за�ладом���льт�ри,�заснова-

ним�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�підпоряд�ованим�Департа-

мент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�(далі —�Ор�ан��правління).

Засновни�ом�та�власни�ом�За�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�У�своїй�діяльності�За�лад��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Земельним��оде�сом�У�ра-

їни,�за�онами�У�раїни�«Про�охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»,�«Про�природно-

заповідний�фонд�У�раїни»,�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами

У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�азами

Ор�ан���правління,�а�та�ож�цим�Стат�том.

1.3.�За�лад�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�розрах�н-

�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штам-

пи,�блан�и.

1.4.�Діяльність�За�лад��спрямована�на�задоволення�та�розвито����льт�рно-дозвіллєвих�по-

треб�населення.

1.5.�Наймен�вання�За�лад�:

повне���раїнсь�ою�мовою:�«Пар����льт�ри�та�відпочин���«Перемо�а»;�

с�орочене���раїнсь�ою�мовою:�«ПКтаВ�«Перемо�а».

1.6.�Місцезнаходження�За�лад�:�б�льв.�Перова,�2,�м.�Київ,�02125.

2.�ЗАВДАННЯ,�МЕТА�ТА�НАПРЯМКИ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Завданнями�За�лад��є:

форм�вання�сприятливих��мов�для�задоволення�д�ховних�і�естетичних�потреб�населення,�ор-

�анізація���льт�рно�о�дозвілля�і�відпочин��,�зміцнення�здоров’я,�розвит���соціальної�і�творчої�а�-

тивності�людини;

забезпечення�територіальної�цілісності�природно�о��омпле�с��я��природно�о�містоб�дівно-

�о�р�беж�,�заощадження�і�відновлення�природних�е�осистем,�рослинно�о�світ�;

збереження�садово-пар�ово�о�середовища,�лісопар�ових���ідь,�реставрація�пам’ято��історії,

вдос�оналення�ландшафтної�архіте�т�ри.

2.2.�Основною�метою�діяльності�За�лад��є�ор�анізація�вільно�о�час�,�а�тивно�о�відпочин��,

задоволення���льт�рних�потреб�різноманітних��р�п�населення,�створення��мов�для�відновлен-

ня�фізичних,�д�ховних�сил,�спіл��вання�людей���сфері�дозвілля,�розвит���х�дожньої�і�технічної

творчості�та�виховання�е�оло�ічної���льт�ри.

2.3.�За�лад�здійснює�свою�діяльність�на�території�і�матеріально-технічній�базі,�за�ріплених�в

�становленом��поряд��.

2.4.�За�лад�провадить�в��становленом��поряд���наст�пн��діяльність:�від�риває�та�е�спл�ат�є

зелені�театри,�естрадно-�онцертні,�театрально-видовищні�і�спортивні�майданчи�и�та�зали,�пе-

рес�вні�цир�и,�центри�дозвілля,�відеоте�и,�дис�оте�и,�і�роте�и,��омп’ютерні��л�би,�більярдні,

танцювально-розважальні,�інформаційно-вистав�ові,�ре�реаційно-відновлювальні�зали�і��ом-

пле�си,��е�ельбани,�тренажерні�зали,�демонстр�є��іно-�і�відеофільми,�від�риває�стадіони,��ов-

зан�и,�лижні�і�човнові�станції,�плавальні�басейни,�са�ни,�солярії,�бази�про�ат�,�б�фети,�ма�ази-

ни,��афе�та�інші�об’є�ти;

створює�і�відтворює�повноцінний�пар�овий�ландшафт,�сформований���том��числі�оранжере-

ями,�розаріями�та�іншими�природними�елементами —�рослинами,�рельєфом,�водою���поєднан-

ні�з�розвит�ом�дорожньо-стеж�ової�мережі,�елементами�бла�о�строю,�інженерно�о�обладнан-

ня;

ор�анізов�є�і�проводить�тематичні,�театрально-�онцертні,�танцювально-розважальні,�і�рові,�ін-

формаційно-вистав�ові,�спортивно-оздоровчі,�відео-�омп’ютерні,�літерат�рно-х�дожні�та�інші

про�рами,��роси,�естафети,�зма�ання�для�зал�чення�населення,�молоді�і�підліт�ів�до�масових

занять�фіз��льт�рою�і�спортом;

встановлює�перес�вні�механізми�(атра�ціони,��атальні��ір�и,��ар�селі,��олесо�о�ляд��тощо);

встановлює�обладнання�і�бла�о�строєні�бази�для�дітей�і�підліт�ів�(дитячі�містеч�а�або�се�то-

ри);

надає�посл��и�з�про�ат����льт�рно-спортивно�о�і�т�ристично�о�інвентарю;

ор�анізов�є�підсобні��осподарства,�оранжереї,�розсадни�и,�постійно�діючі�зооло�ічні�вистав-

�и,��трим�є��оле�ції�тварин,�створює�лабораторії,�дослідні�станції�юних�нат�ралістів�та�інше;

вип�с�ає�б��лети,�проспе�ти,�пла�ати,�знач�и,�інш��ре�ламн��прод��цію,�що�пропа��ють�ді-

яльність�За�лад�;

ви�отовляє��опії�зв��озаписів,�фоно�рам��онцертів,�спе�та�лів,�м�зичних�творів�з�фоноте�и

За�лад�;

ор�анізов�є�фестивалі�мистецтв,��онцерти,�театри�малих�форм�із�зал�ченням��астрольно-

�онцертних��р�п�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів,�з�стрічі�з�представни�ами�засобів�ма-

сової�інформації,�з�фахівцями�права,�охорони�здоров’я,�е�оло�ії,�міжнародних�відносин,�реалі-

зацію�творів�живопис�,��рафі�и,�с��льпт�ри,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�с�венірів,

�ни�,��вітів,��оле�тивні�е�с��рсії�і�ле�ції�з�різних��ал�зей�знань;

проводить�свята,�ярмар�и,�театралізовані�вистави,��арнавали,�бали,�фестивалі,�о�ляди,��он-

��рси,��онцерти�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів�я��на�своїй�території,�та��і�на�до�овір-

них��мовах�в�інших��становах�та�ор�анізаціях;

здійснює�охорон��території�За�лад�,�ор�анізов�є�роботи�з�вивезення�твердих�поб�тових�від-

ходів�і�вели�о�абаритно�о�сміття�тощо;

ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва,�ре�онстр��ції,��апітально�о�та�поточно�о�ремонт�

об’є�тів�та�спор�д�За�лад�;

провадить�інш��діяльність,�ви�он�є�роботи�та�надає�інші�посл��и,�я�і�не�с�перечать�за�оно-

давств��У�раїни�та�відповідають�меті�діяльності�За�лад�.

2.5.�Для�ви�онання�стат�тних�завдань�За�лад�має�право�в��становленом��поряд��:

��ладати�з�с�б’є�тами��осподарювання,�я�і�розташовані�на�території�За�лад�,�відповідні�до-

�овори;

передавати�в�оренд��б�дин�и,�спор�ди,�обладнання�з�дозвол��власни�а;

одерж�вати��ошти�і�матеріальні�цінності,�в�том��числі�б�дин�и,�спор�ди,�обладнання,�транс-

портні�засоби,�від�бла�одійних�фондів�та�об’єднань��ромадян,�інших�юридичних�та�фізичних

осіб;

��ладати�з�на��ово-дослідними,�прое�тно-�онстр��торсь�ими�і�техноло�ічними�ор�анізаці-

ями,�вищими�навчальними�за�ладами�до�овори�на�розроблення�нових�перес�вних�механізмів,

прое�тів�ре�онстр��ції�пар��,�модернізації�обладнання;

надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.6.�Усі�види�діяльності,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни,�потреб�ють�спеціальних�дозво-

лів�чи�ліцензій,�За�лад�провадить�лише�після�їх�отримання.

3.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ЗАКЛАДУ

3.1.�Майно�За�лад��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва
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і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління�та�становить�основні�засоби�та�інші�цін-

ності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�самостійном��балансі.

3.2.�Джерелами�форм�вання�майна�За�лад��є:

майно,�передане�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;�доходи�від��осподарсь�ої�ді-

яльності,�надання�платних�посл��;��ошти�з�бюджет��міста�Києва;

�ранти,�бла�одійні�внес�и�фізичних�та�юридичних�осіб;�майно,�придбане���інших�фізичних�та

юридичних�осіб;�інші�джерела,�що�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�За�лад�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�відч�-

ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич��),

передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спис�ва-

ти�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

3.4.�За�лад�зобов’язаний�забезпечити�збереження�за�ріплено�о�за�ним�майна�і�ефе�тивне

ви�ористання�йо�о�за�призначенням�відповідно�до�основних�напрямів�діяльності,�визначених�цим

Положенням.

3.5.�За�лад�здійснює�матеріально-технічне�забезпечення�своєї�діяльності�і�реалізацію�прод��-

ції,�ви�онання�робіт,�надання�посл���через�систем��прямих���од�і��онтра�тів�з�вітчизняними�та

іноземними�юридичними�і�фізичними�особами.

За�лад�вільний���виборі�предмета�до�овор�,�зобов’язань,�б�дь-я�их�інших��мов��осподар-

сь�их�взаємовідносин,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни�та�цьом��Положенню.

3.6.�Відносини�За�лад��з�юридичними�та�фізичними�особами�визначаються�на�підставі�до-

�оворів.

4.�УПРАВЛІННЯ�ЗАКЛАДОМ

4.1.�Управління�За�ладом�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�посади

дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

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

4.2.�На�посад��дире�тора�За�лад��може�б�ти�призначена�особа�з�повною�вищою�освітою�від-

повідно�о�напрям��під�отов�и�(ма�істр,�спеціаліст),�стажем�роботи�не�менше�ніж�5�ро�ів�після-

дипломною�освітою�в��ал�зі��правління.

4.3.�Дире�тор�За�лад�:

діє�без�довіреності�від�імені�За�лад�;

представляє�йо�о���відносинах�з�юридичними�та�фізичними�особами;

��ладає�правочини,�видає�довіреності;

від�риває�рах�н�и�в�бан�ах�та�ор�анах��азначейсь�ої�сл�жби;

створює�необхідні��мови�для�правильно�о�ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���За�лад�;

в�межах�фонд��оплати�праці�визначає�стр��т�р��та�затвердж�є�штатний�розпис�За�лад��за

по�одженням�з�Ор�аном��правління;

застосов�є�різні�форми�ор�анізації�праці�та�режими�роботи,�я�і�не�с�перечать�за�онодавств�

У�раїни;

застосов�є�заходи�заохочення,�на�ладає�на�працівни�ів�стя�нення�відповідно�до�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни.

4.4.�Дире�тор�має�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�та�заст�пни�а�дире�тора,�я�і�призначаю-

ться�на�посад��та�звільняються�з�посади�на�азом�дире�тора�за�по�одженням�з�Ор�аном��прав-

ління.

4.5.�Призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади��оловно�о�б�х�алтера,��ерівни�ів�стр��т�рних

підрозділів�та�інших�працівни�ів�За�лад�.

4.6.�Для�вирішення�основних�питань�діяльності�За�лад��відповідно�до�йо�о�Стат�т��мож�ть�ство-

рюватися�дорадчі�ор�ани�За�лад�.

4.7.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�роботодавця�надається�дире�тор�,�а

від�імені�тр�дово�о��оле�тив� —��повноваженом��ним�ор�ан��(проф�ом�).

5.�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ЗАКЛАДУ

5.1.�Тр�довий��оле�тив�За�лад��становлять��сі��ромадяни,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�діяльно-

сті�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�а�та�ож�інших�форм,�що�ре��люють�тр�до-

ві�відносини�працівни�а�із�За�ладом.

5.2.�Вищим�ор�аном�самовряд�вання�За�лад��є�за�альні�збори�тр�дово�о��оле�тив��За�ла-

д�.

5.3.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��За�лад��реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх�ви-

борним�ор�аном —�радою�тр�дово�о��оле�тив�,�члени�я�ої�обираються�стро�ом�на�два�ро�и

таємним��олос�ванням�на�зборах�тр�дово�о��оле�тив��не�менш�я��2/3��олосів�прис�тніх.�Чле-

нів�ради�тр�дово�о��оле�тив��не�може�б�ти�звільнено�з�роботи�або�переведено�на�інші�посади

з�ініціативи�адміністрації�без�з�оди�ради�тр�дово�о��оле�тив�.

6.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,�ЕКОНОМІЧНА�І�СОЦІАЛЬНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ЗАКЛАДУ

6.1.�Приб�то��За�лад��ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь-

�ою�радою.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�ді-

яльності�За�лад��є�приб�то�.

Відрах�вання�За�ладом�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд��,

визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

6.2.�За�лад�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і�на-

дає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�онодавством

У�раїни.�Фінансова�звітність�За�лад��подається�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва

ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��станов-

леном��поряд��.

6.3.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�За�лад�здійснює�шляхом�с�ладання��

поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а

державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент��ом�нальної

власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

Дире�тор�За�лад��зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�За�лад��на�ви�онання�річно�о�фі-

нансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�приб�т��,�не�прип�с�аючись

витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

6.4.�За�лад�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�формою,�що

визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

6.5.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�ви�онання�за-

тверджено�о�фінансово�о�план�,�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтерсь�о�о

облі���та�статистичної�інформації.

6.6.�Контроль�за�діяльністю�За�лад��та�відносини�йо�о�з�ор�анами�місцево�о�самовряд�ван-

ня�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.�За�лад�провадить�зовнішньое�ономічн��діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.2.�За�лад�має�право�в��становленом��поряд�����ладати�до�овори�(�онтра�ти)�з�іноземни-

ми�юридичними�та�фізичними�особами�про�б�дь-я�і�форми�співробітництва���сфері���льт�ри,

брати��часть���діяльності�відповідних�міжнародних�ор�анізацій�та�фондів�за�по�одженням�з�Ор-

�аном��правління.

7.3.�Валютні�надходження�За�лад�ви�ористов�є�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

8.�ПРИПИНЕННЯ�ЗАКЛАДУ

8.1.�Припинення�За�лад��відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�по-

діл,�перетворення)�або�в�рез�льтаті�лі�відації�за�рішенням�власни�а�або�за�рішенням�с�д����ви-

пад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

8.2.�Припинення�За�лад��здійснює��омісія�з�припинення,�я����творює�ор�ан,�що�прийняв�рі-

шення�про�припинення.

8.3.�З�момент��призначення��омісії�з�припинення�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�За�ладом.�Комісія�з�припинення�с�ладає�передавальний�а�т�(розподільчий�баланс,

лі�відаційний�баланс)�і�подає�йо�о�на�затвердження�ор�ан�,�я�ий�прийняв�рішення�про�припи-

нення�За�лад�.

8.4.�Під�час�лі�відації�За�лад��майно�та��ошти,�що�залишаються�після�розрах�н�ів�з��редито-

рами,�ви�ористов�ються�за�рішенням�власни�а.

8.5.�Реор�анізація�чи�лі�відація�За�лад��вважаються�завершеними,�а�За�лад�та�им,�що�при-

пинив�свою�діяльність,�з�дати�внесення�до�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб�та�фі-

зичних�осіб —�підприємців�запис��про�державн��реєстрацію�припинення�юридичної�особи.

8.6.�Під�час�реор�анізації�або�лі�відації�За�лад��працівни�ам,�я�і�звільняються,��арант�ється

додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно�до�за�онодавства�про�працю�У�раїни.
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28.12.2015�р.�№�1250

СТАТУТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА»
(Ідентифікаційний номер 19137730)

Київ-2015

1.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Пар����льт�ри�та�відпочин���«Партизансь�а�слава»�(далі —�За�лад)�є�за�ладом���льт�-

ри,�заснованим�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�підпоряд�ова-

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

жавної�адміністрації)�(далі —�Ор�ан��правління).

Засновни�ом�та�власни�ом�За�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�У�своїй�діяльності�За�лад��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Земельним��оде�сом�У�раїни,

за�онами�У�раїни�«Про�охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»,�«Про�природно-за-

повідний�фонд�У�раїни»,�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�та-

ми�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами�У�ра-

їни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�азами�Ор-

�ан���правління,�а�та�ож�цим�Стат�том.

1.3.�За�лад�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�розрах�н-

�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штам-

пи,�блан�и.

1.4.�Діяльність�За�лад��спрямована�на�задоволення�та�розвито����льт�рно-дозвіллєвих�по-

треб�населення.

1.5.�Наймен�вання�За�лад�:

повне���раїнсь�ою�мовою:�«Пар����льт�ри�та�відпочин���«Партизансь�а�слава»;

с�орочене���раїнсь�ою�мовою:�«ПКтаВ�«Партизансь�а�слава».

1.6.�Місцезнаходження�За�лад�:�в�л.�Російсь�а,�28/1,�м.�Київ,�02096.

2.�ЗАВДАННЯ,�МЕТА�ТА�НАПРЯМКИ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Завданнями�За�лад��є:

форм�вання�сприятливих��мов�для�задоволення�д�ховних�і�естетичних�потреб�населення,

ор�анізація���льт�рно�о�дозвілля�і�відпочин��,�зміцнення�здоров’я,�розвит���соціальної�і�твор-

чої�а�тивності�людини;

забезпечення�територіальної�цілісності�природно�о��омпле�с��я��природно�о�містоб�дівно-

�о�р�беж�,�заощадження�і�відновлення�природних�е�осистем,�рослинно�о�світ�;

збереження�садово-пар�ово�о�середовища,�лісопар�ових���ідь,�реставрація�пам’ято��істо-

рії,�вдос�оналення�ландшафтної�архіте�т�ри.

2.2.�Основною�метою�діяльності�За�лад��є�ор�анізація�вільно�о�час�,�а�тивно�о�відпочин��,

задоволення���льт�рних�потреб�різноманітних��р�п�населення,�створення��мов�для�відновлен-

ня�фізичних,�д�ховних�сил,�спіл��вання�людей���сфері�дозвілля,�розвит���х�дожньої�і�технічної

творчості�та�виховання�е�оло�ічної���льт�ри.

2.4.�За�лад�провадить�в��становленом��поряд���наст�пн��діяльність:

від�риває�та�е�спл�ат�є�зелені�театри,�естрадно-�онцертні,�театрально-видовищні�і�спортив-

ні�майданчи�и�та�зали,�перес�вні�цир�и,�центри�дозвілля,�відеоте�и,�дис�оте�и,�і�роте�и,��ом-

п’ютерні��л�би,�більярдні,�танцювально-розважальні,�інформаційно-вистав�ові,�ре�реаційно-

відновлювальні�зали�і��омпле�си,��е�ельбани,�тренажерні�зали,�демонстр�є��іно-�і�відеофіль-

ми,�від�риває�стадіони,��овзан�и,�лижні�і�човнові�станції,�плавальні�басейни,�са�ни,�солярії,�ба-

зи�про�ат�,�б�фети,�ма�азини,��афе�та�інші�об’є�ти;

створює�і�відтворює�повноцінний�пар�овий�ландшафт,�сформований���том��числі�оранжере-

ями,�розаріями�та�іншими�природними�елементами —�рослинами,�рельєфом,�водою���поєднан-

ні�з�розвит�ом�дорожньо-стеж�ової�мережі,�елементами�бла�о�строю,�інженерно�о�обладнання;

ор�анізов�є�і�проводить�тематичні,�театрально-�онцертні,�танцювально-розважальні,�і�рові,�ін-

формаційно-вистав�ові,�спортивно-оздоровчі,�відео-�омп’ютерні,�літерат�рно-х�дожні�та�інші�про-

�рами,��роси,�естафети,�зма�ання�для�зал�чення�населення,�молоді�і�підліт�ів�до�масових�за-

нять�фіз��льт�рою�і�спортом;

встановлює�перес�вні�механізми�(атра�ціони,��атальні��ір�и,��ар�селі,��олесо�о�ляд��тощо);

встановлює�обладнання�і�бла�о�строєні�бази�для�дітей�і�підліт�ів�(дитячі�містеч�а�або�се�то-

ри);

надає�посл��и�з�про�ат����льт�рно-спортивно�о�і�т�ристично�о�інвентарю;

ор�анізов�є�підсобні��осподарства,�оранжереї,�розсадни�и,�постійно�діючі�зооло�ічні�вистав-

�и,��трим�є��оле�ції�тварин,�створює�лабораторії,�дослідні�станції�юних�нат�ралістів�та�інше;

вип�с�ає�б��лети,�проспе�ти,�пла�ати,�знач�и,�інш��ре�ламн��прод��цію,�що�пропа��ють�ді-

яльність�За�лад�;

ви�отовляє��опії�зв��озаписів,�фоно�рам��онцертів,�спе�та�лів,�м�зичних�творів�з�фоноте�и

За�лад�;
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ор�анізов�є�фестивалі�мистецтв,��онцерти,�театри�малих�форм�із�зал�ченням��астрольно-

�онцертних��р�п�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів,�з�стрічі�з�представни�ами�засобів

масової�інформації,�з�фахівцями�права,�охорони�здоров’я,�е�оло�ії,�міжнародних�відносин,

реалізацію�творів�живопис�,��рафі�и,�с��льпт�ри,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�с�-

венірів,��ни�,��вітів,��оле�тивні�е�с��рсії�і�ле�ції�з�різних��ал�зей�знань;

проводить�свята,�ярмар�и,�театралізовані�вистави,��арнавали,�бали,�фестивалі,�о�ляди,

�он��рси,��онцерти�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів�я��на�своїй�території,�та��і�на�до-

�овірних��мовах�в�інших��становах�та�ор�анізаціях;

здійснює�охорон��території�За�лад�,�ор�анізов�є�роботи�з�вивезення�твердих�поб�тових

відходів�і�вели�о�абаритно�о�сміття�тощо;

ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва,�ре�онстр��ції,��апітально�о�та�поточно�о�ремон-

т��об’є�тів�та�спор�д�За�лад�;

провадить�інш��діяльність,�ви�он�є�роботи�та�надає�інші�посл��и,�я�і�не�с�перечать�за�о-

нодавств��У�раїни�та�відповідають�меті�діяльності�За�лад�.

2.5.�Для�ви�онання�стат�тних�завдань�За�лад�має�право�в��становленом��поряд��:

��ладати�з�с�б’є�тами��осподарювання,�я�і�розташовані�на�території�За�лад�,�відповідні

до�овори;

передавати�в�оренд��б�дин�и,�спор�ди,�обладнання�з�дозвол��власни�а;

одерж�вати��ошти�і�матеріальні�цінності,�в�том��числі�б�дин�и,�спор�ди,�обладнання,�транс-

портні�засоби,�від�бла�одійних�фондів�та�об’єднань��ромадян,�інших�юридичних�та�фізичних

осіб;

��ладати�з�на��ово-дослідними,�прое�тно-�онстр��торсь�ими�і�техноло�ічними�ор�аніза-

ціями,�вищими�навчальними�за�ладами�до�овори�на�розроблення�нових�перес�вних�меха-

нізмів,�прое�тів�ре�онстр��ції�пар��,�модернізації�обладнання;

надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.6.�Усі�види�діяльності,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни,�потреб�ють�спеціальних�до-

зволів�чи�ліцензій,�За�лад�провадить�лише�після�їх�отримання.

3.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ЗАКЛАДУ

3.1.�Майно�За�лад��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління�та�становить�основні�засоби�та

інші�цінності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�самостійном��балансі.

3.2.�Джерелами�форм�вання�майна�За�лад��є:

майно,�передане�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;�

доходи�від��осподарсь�ої�діяльності,�надання�платних�посл��;�

�ошти�з�бюджет��міста�Києва;

�ранти,�бла�одійні�внес�и�фізичних�та�юридичних�осіб;�

майно,�придбане���інших�фізичних�та�юридичних�осіб;

інші�джерела,�що�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�За�лад�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич-

��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спи-

с�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

3.4.�За�лад�зобов’язаний�забезпечити�збереження�за�ріплено�о�за�ним�майна�і�ефе�тив-

не�ви�ористання�йо�о�за�призначенням�відповідно�до�основних�напрямів�діяльності,�визна-

чених�цим�Положенням.

3.5.�За�лад�здійснює�матеріально-технічне�забезпечення�своєї�діяльності�і�реалізацію�про-

д��ції,�ви�онання�робіт,�надання�посл���через�систем��прямих���од�і��онтра�тів�з�вітчизня-

ними�та�іноземними�юридичними�і�фізичними�особами.

За�лад�вільний���виборі�предмета�до�овор�,�зобов’язань,�б�дь-я�их�інших��мов��осподар-

сь�их�взаємовідносин,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни�та�цьом��Положенню.

3.6.�Відносини�За�лад��з�юридичними�та�фізичними�особами�визначаються�на�підставі

до�оворів.

4.�УПРАВЛІННЯ�ЗАКЛАДОМ

4.1.�Управління�За�ладом�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�по-

сади�дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��оло-

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

4.2.�На�посад��дире�тора�За�лад��може�б�ти�призначена�особа�з�повною�вищою�освітою

відповідно�о�напрям��під�отов�и�(ма�істр,�спеціаліст),�стажем�роботи�не�менше,�ніж�5�ро-

�ів,�післядипломною�освітою�в��ал�зі��правління.

4.3.�Дире�тор�За�лад�:

діє�без�довіреності�від�імені�За�лад�;

представляє�йо�о���відносинах�з�юридичними�та�фізичними�особами;

��ладає�правочини,�видає�довіреності;

від�риває�рах�н�и�в�бан�ах�та�ор�анах��азначейсь�ої�сл�жби;

створює�необхідні��мови�для�правильно�о�ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���За�лад�;

в�межах�фонд��оплати�праці�визначає�стр��т�р��та�затвердж�є�штатний�розпис�За�лад�

за�по�одженням�з�Ор�аном��правління;

застосов�є�різні�форми�ор�анізації�праці�та�режими�роботи,�я�і�не�с�перечать�за�онодав-

ств��У�раїни;

застосов�є�заходи�заохочення,�на�ладає�на�працівни�ів�стя�нення�відповідно�до�вимо��за-

�онодавства�У�раїни.

4.4.�Дире�тор�має�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�та�заст�пни�а�дире�тора,�я�і�призначаю-

ться�на�посад��та�звільняються�з�посади�на�азом�дире�тора�за�по�одженням�з�Ор�аном

�правління.

4.5.�Призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади��оловно�о�б�х�алтера,��ерівни�ів�стр��т�р-

них�підрозділів�та�інших�працівни�ів�За�лад�.

4.6.�Для�вирішення�основних�питань�діяльності�За�лад��відповідно�до�йо�о�Стат�т��мо-

ж�ть�створюватися�дорадчі�ор�ани�За�лад�.

4.7.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�роботодавця�надається�дире�тор�,

а�від�імені�тр�дово�о��оле�тив� —��повноваженом��ним�ор�ан��(проф�ом�).

5.�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ЗАКЛАДУ

5.1.�Тр�довий��оле�тив�За�лад��становлять��сі��ромадяни,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�діяль-

ності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�а�та�ож�інших�форм,�що�ре��люють

тр�дові�відносини�працівни�а�із�За�ладом.

5.2.�Вищим�ор�аном�самовряд�вання�За�лад��є�за�альні�збори�тр�дово�о��оле�тив��За-

�лад�.

5.3.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��За�лад��реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх

виборним�ор�аном —�радою�тр�дово�о��оле�тив�,�члени�я�ої�обираються�стро�ом�на�два

ро�и�таємним��олос�ванням�на�зборах�тр�дово�о��оле�тив��не�менш�я��2/3��олосів�прис�т-

ніх.�Членів�ради�тр�дово�о��оле�тив��не�може�б�ти�звільнено�з�роботи�або�переведено�на

інші�посади�з�ініціативи�адміністрації�без�з�оди�ради�тр�дово�о��оле�тив�.

6.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,�ЕКОНОМІЧНА�І�СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ�ЗАКЛАДУ

6.1.�Приб�то��За�лад��ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь-

�ою�радою.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�ді-

яльності�За�лад��є�приб�то�.

Відрах�вання�За�ладом�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд-

��,�визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

6.2.�За�лад�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і

надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�онодав-

ством�У�раїни.�Фінансова�звітність�За�лад��подається�Департамент���ом�нальної�власності

м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�в��становленом��поряд��.

6.3.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�За�лад�здійснює�шляхом�с�ладання

��поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент��о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації).

Дире�тор�За�лад��зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�За�лад��на�ви�онання�річно�о

фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�приб�т��,�не�прип�с�аю-

чись�витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

6.4.�За�лад�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�формою,

що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

6.5.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�ви�онання

затверджено�о�фінансово�о�план�,�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтер-

сь�о�о�облі���та�статистичної�інформації.

6.6.�Контроль�за�діяльністю�За�лад��та�відносини�йо�о�з�ор�анами�місцево�о�самовряд�-

вання�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.�За�лад�провадить�зовнішньое�ономічн��діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни.

7.2.�За�лад�має�право�в��становленом��поряд�����ладати�до�овори�(�онтра�ти)�з�інозем-

ними�юридичними�та�фізичними�особами�про�б�дь-я�і�форми�співробітництва���сфері���ль-

т�ри,�брати��часть���діяльності�відповідних�міжнародних�ор�анізацій�та�фондів�за�по�оджен-

ням�з�Ор�аном��правління.

7.3.�Валютні�надходження�За�лад�ви�ористов�є�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

8.�ПРИПИНЕННЯ�ЗАКЛАДУ

8.1.�Припинення�За�лад��відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�по-

діл,�перетворення)�або�в�рез�льтаті�лі�відації�за�рішенням�власни�а�або�за�рішенням�с�д���

випад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

8.2.�Припинення�За�лад��здійснює��омісія�з�припинення,�я����творює�ор�ан,�що�прийняв

рішення�про�припинення.

8.3.�З�момент��призначення��омісії�з�припинення�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�За�ладом.�Комісія�з�припинення�с�ладає�передавальний�а�т�(розподільчий�баланс,

лі�відаційний�баланс)�і�подає�йо�о�на�затвердження�ор�ан�,�я�ий�прийняв�рішення�про�при-

пинення�За�лад�.

8.4.�Під�час�лі�відації�За�лад��майно�та��ошти,�що�залишаються�після�розрах�н�ів�з��ре-

диторами,�ви�ористов�ються�за�рішенням�власни�а.

8.5.�Реор�анізація�чи�лі�відація�За�лад��вважаються�завершеними,�а�За�лад�та�им,�що

припинив�свою�діяльність,�з�дати�внесення�до�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб

та�фізичних�осіб —�підприємців�запис��про�державн��реєстрацію�припинення�юридичної

особи.

8.6.�Під�час�реор�анізації�або�лі�відації�За�лад��працівни�ам,�я�і�звільняються,��арант�є-

ться�додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно�до�за�онодавства�про�працю�У�раїни.
Керівник апарату В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

27�люто�о�2007�ро���№�191

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

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

28.12.2015�№�1250)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАРК КУЛЬТУРИ 
ТА ВІДПОЧИНКУ «ГІДРОПАРК»

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний номер 02221219)

Київ-2015

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальний�за�лад�«Пар����льт�ри�та�відпочин���«Гідропар�»�(далі —�За�лад)�є�за�ла-

дом���льт�ри,�заснованим�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�і�під-

поряд�ованим�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ор�ан��правління).

Засновни�ом�та�власни�ом�За�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�У�своїй�діяльності�За�лад��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Земельним��оде�сом�У�ра-

їни,�за�онами�У�раїни�«Про�охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»,�«Про�природно-

заповідний�фонд�У�раїни»,�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�тами

У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та�ви-

�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�на�азами

Ор�ан���правління,�а�та�ож�цим�Положенням.

1.3.�За�лад�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�розрах�н-

�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штам-

пи,�блан�и.

1.4.�Діяльність�За�лад��спрямована�на�задоволення�та�розвито����льт�рно-дозвіллєвих�по-

треб�населення.

1.5.�Наймен�вання�За�лад�:

повне���раїнсь�ою�мовою:�Ком�нальний�за�лад�«Пар����льт�ри�та�відпочин���«Гідропар�»»;

с�орочене���раїнсь�ою�мовою:�КЗ�«ПКтаВ�«Гідропар�»»

1.6.�Місцезнаходження�За�лад�:�острів�Передмістна�Слобід�а,�м.�Київ,�02660.

2.�ЗАВДАННЯ,�МЕТА�ТА�НАПРЯМКИ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Завданнями�діяльності�За�лад��є:
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форм�вання�сприятливих��мов�для�задоволення�д�ховних�і�естетичних�запитів�населення,���ль-

т�рно�о�дозвілля�і�відпочин��,�зміцнення�здоров’я,�розвит���соціальної�і�творчої�а�тивності�лю-

дини;

забезпечення�територіальної�цілісності�природно�о��омпле�с��я��природно�о�містоб�дівно-

�о�р�беж�,�заощадження�і�відновлення�природних�е�осистем,�рослинно�о�світ�;

збереження�садово-пар�ово�о�середовища,�лісопар�ових���ідь,�реставрація�пам’ято��істо-

рії,�вдос�оналення�ландшафтної�архіте�т�ри.

2.2.�Основною�метою�діяльності�За�лад��є�ор�анізація�вільно�о�час�,�а�тивно�о�відпочин��,

задоволення���льт�рних�запитів�різноманітних��р�п�населення,�створення��мов�для�відновлен-

ня�фізичних,�д�ховних�сил,�спіл��вання�людей���сфері�дозвілля,�розвит���х�дожньої�і�технічної

творчості�та�виховання�е�оло�ічної���льт�ри.

2.3.�За�лад�провадить�свою�діяльність�на�території�і�матеріально-технічній�базі,�за�ріплених

в��становленом��поряд��.

2.4.�За�лад�провадить�в��становленом��поряд���наст�пн��діяльність:

від�риває�та�е�спл�ат�є�зелені�театри,�естрадно-�онцертні,�театрально-видовищні�і�спортив-

ні�майданчи�и�та�зали,�перес�вні�цир�и,�центри�дозвілля,�відеоте�и,�дис�оте�и,�і�роте�и,��ом-

п’ютерні��л�би,�більярдні,�танцювально-розважальні,�інформаційно-вистав�ові,�ре�реаційно-

відновлювальні�зали�і��омпле�си,��е�ельбани,�тренажерні�зали,�демонстр�є��іно-�і�відеофіль-

ми,�від�риває�стадіони,��овзан�и,�лижні�і�човнові�станції,�плавальні�басейни,�са�ни,�солярії,

бази�про�ат�,�б�фети,�ма�азини,��афе�та�інші�об’є�ти;

створює�і�відтворює�повноцінний�пар�овий�ландшафт,�сформований���том��числі�оранже-

реями,�розаріями�та�іншими�природними�елементами —�рослинами,�рельєфом,�водою���по-

єднанні�з�розвит�ом�дорожньо-стеж�ової�мережі,�елементами�бла�о�строю,�інженерно�о�об-

ладнання;

ор�анізов�є�і�проводить�тематичні,�театрально-�онцертні,�танцювально-розважальні,�і�рові,

інформаційно-вистав�ові,�спортивно-оздоровчі,�відео-�омп’ютерні,�літерат�рно-х�дожні�та�ін-

ші�про�рами,��роси,�естафети,�зма�ання�для�зал�чення�населення,�молоді�і�підліт�ів�до�масо-

вих�занять�фіз��льт�рою�і�спортом;

встановлює�перес�вні�механізми�(атра�ціони,��атальні��ір�и,��ар�селі,��олесо�о�ляд��тощо);

встановлює�обладнання�і�бла�о�строєні�бази�для�дітей�і�підліт�ів�(дитячі�містеч�а�або�се�-

тори);

надає�посл��и�з�про�ат����льт�рно-спортивно�о�і�т�ристично�о�інвентарю;

ор�анізов�є�підсобні��осподарства,�оранжереї,�розсадни�и,�постійно�діючі�зооло�ічні�вистав-

�и,��трим�є��оле�ції�тварин,�створює�лабораторії,�дослідні�станції�юних�нат�ралістів�та�інше;

вип�с�ає�б��лети,�проспе�ти,�пла�ати,�знач�и,�інш��ре�ламн��прод��цію,�що�пропа��ють�ді-

яльність�За�лад�;

ви�отовляє��опії�зв��озаписів,�фоно�рам��онцертів,�спе�та�лів,�м�зичних�творів�з�фоноте�и

За�лад�;

ор�анізов�є�фестивалі�мистецтв,��онцерти,�театри�малих�форм�із�зал�ченням��астрольно-

�онцертних��р�п�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів,�з�стрічі�з�представни�ами�засобів

масової�інформації,�з�фахівцями�права,�охорони�здоров’я,�е�оло�ії,�міжнародних�відносин,�ре-

алізацію�творів�живопис�,��рафі�и,�с��льпт�ри,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�с�вені-

рів,��ни�,��вітів,��оле�тивні�е�с��рсії�і�ле�ції�з�різних��ал�зей�знань;

проводить�свята,�ярмар�и,�театралізовані�вистави,��арнавали,�бали,�фестивалі,�о�ляди,��он-

��рси,��онцерти�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів�я��на�своїй�території,�та��і�на�до�овір-

них��мовах�в�інших��становах�та�ор�анізаціях;

здійснює�охорон��території�За�лад�,�ор�анізов�є�роботи�з�вивезення�твердих�поб�тових�від-

ходів�і�вели�о�абаритно�о�сміття�тощо;

ви�он�є�ф�н�ції�замовни�а�б�дівництва,�ре�онстр��ції,��апітально�о�та�поточно�о�ремонт�

об’є�тів�та�спор�д�За�лад�;

провадить�інш��діяльність,�ви�он�є�роботи�та�надає�інші�посл��и,�я�і�не�с�перечать�за�оно-

давств��У�раїни�та�відповідають�меті�діяльності�За�лад�.

2.5.�Для�ви�онання�стат�тних�завдань�За�лад�має�право�в��становленом��поряд��:

��ладати�з�с�б’є�тами��осподарювання,�я�і�розташовані�на�території�За�лад�,�відповідні�до-

�овори;

передавати�в�оренд��б�дин�и,�спор�ди,�обладнання�з�дозвол��власни�а;

одерж�вати��ошти�і�матеріальні�цінності,�в�том��числі�б�дин�и,�спор�ди,�обладнання,�транс-

портні�засоби,�від�бла�одійних�фондів�та�об’єднань��ромадян,�інших�юридичних�та�фізичних�осіб;

��ладати�з�на��ово-дослідними,�прое�тно-�онстр��торсь�ими�і�техноло�ічними�ор�анізаці-

ями,�вищими�навчальними�за�ладами�до�овори�на�розроблення�нових�перес�вних�механіз-

мів,�прое�тів�ре�онстр��ції�пар��,�модернізації�обладнання;

надавати�платні�посл��и�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.6.�Усі�види�діяльності,�я�і�з�ідно�із�за�онодавством�У�раїни,�потреб�ють�спеціальних�до-

зволів�чи�ліцензій,�За�лад�провадить�лише�після�їх�отримання.

3.�МАЙНО�ТА�КОШТИ�ЗАКЛАДУ

3.1.�Майно�За�лад��належить�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва

і�за�ріплене�за�ним�на�праві�оперативно�о��правління�та�становить�основні�засоби�та�інші�цін-

ності,�вартість�я�их�відображається�в�йо�о�самостійном��балансі.

3.2.�Джерелами�форм�вання�майна�За�лад��є:

майно,�передане�власни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном;�

доходи�від��осподарсь�ої�діяльності,�надання�платних�посл��;�

�ошти�з�бюджет��міста�Києва;

�ранти,�бла�одійні�внес�и�фізичних�та�юридичних�осіб;�

майно,�придбане���інших�фізичних�та�юридичних�осіб;�

інші�джерела,�що�не�заборонені�за�онодавством�У�раїни.

3.3.�За�лад�має�право�ви�лючно�за�з�одою�власни�а�або��повноважено�о�ним�ор�ан�:�від-

ч�ж�вати�за�ріплене�за�ним�майно,�здавати�в�оренд��або�в�безоплатне��орист�вання�(позич-

��),�передавати�в�застав��нер�хоме�майно,�обладнання,�інвентар�та�інші�цінності,�а�та�ож�спи-

с�вати�з�баланс��основні�засоби�в��становленом��поряд��.

3.4.�За�лад�зобов’язаний�забезпечити�збереження�за�ріплено�о�за�ним�майна�і�ефе�тивне

ви�ористання�йо�о�за�призначенням�відповідно�до�основних�напрямів�діяльності,�визначених

цим�Положенням.

3.5.�За�лад�здійснює�матеріально-технічне�забезпечення�своєї�діяльності�і�реалізацію�про-

д��ції,�ви�онання�робіт,�надання�посл���через�систем��прямих���од�і��онтра�тів�з�вітчизняни-

ми�та�іноземними�юридичними�і�фізичними�особами.

За�лад�вільний���виборі�предмета�до�овор�,�зобов’язань,�б�дь-я�их�інших��мов��осподар-

сь�их�взаємовідносин,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни�та�цьом��Положенню.

3.6.�Відносини�За�лад��з�юридичними�та�фізичними�особами�визначаються�на�підставі�до-

�оворів.

4.�УПРАВЛІННЯ�ЗАКЛАДОМ

4.1.�Управління�За�ладом�здійснює�дире�тор,�я�о�о�призначає�на�посад��і�звільняє�з�поса-

ди�дире�тор�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�на��онтра�тній�основі�за�по�одженням�із�заст�пни�ом��олови�Ки-

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

4.2.�На�посад��дире�тора�За�лад��може�б�ти�призначена�особа�з�повною�вищою�освітою

відповідно�о�напрям��під�отов�и�(ма�істр,�спеціаліст),�стажем�роботи�не�менше,�ніж�5�ро-

�ів,�післядипломною�освітою�в��ал�зі��правління.

4.3.�Дире�тор�За�лад�:

діє�без�довіреності�від�імені�За�лад�;

представляє�йо�о���відносинах�з�юридичними�та�фізичними�особами;

��ладає�правочини,�видає�довіреності;

від�риває�рах�н�и�в�бан�ах�та�ор�анах��азначейсь�ої�сл�жби;

створює�необхідні��мови�для�правильно�о�ведення�б�х�алтерсь�о�о�облі���За�лад�;

в�межах�фонд��оплати�праці�визначає�стр��т�р��та�затвердж�є�штатний�розпис�За�лад�

за�по�одженням�з�Ор�аном��правління;

застосов�є�різні�форми�ор�анізації�праці�та�режими�роботи,�я�і�не�с�перечать�за�онодав-

ств��У�раїни;

застосов�є�заходи�заохочення,�на�ладає�на�працівни�ів�стя�нення�відповідно�до�вимо��за-

�онодавства�У�раїни.

4.4.�Дире�тор�має�першо�о�заст�пни�а�дире�тора�та�заст�пни�а�дире�тора,�я�і�призначаю-

ться�на�посад��та�звільняються�з�посади�на�азом�дире�тора�за�по�одженням�з�Ор�аном

�правління.

4.5.�Призначає�на�посад��та�звільняє�з�посади��оловно�о�б�х�алтера,��ерівни�ів�стр��т�р-

них�підрозділів�та�інших�працівни�ів�За�лад�.

4.6.�Для�вирішення�основних�питань�діяльності�За�лад��відповідно�до�йо�о�Положення�мо-

ж�ть�створюватися�дорадчі�ор�ани�За�лад�.

4.7.�Право���ладання��оле�тивно�о�до�овор��від�імені�роботодавця�надається�дире�тор�,

а�від�імені�тр�дово�о��оле�тив� —��повноваженом��ним�ор�ан��(проф�ом�).

5.�ТРУДОВИЙ�КОЛЕКТИВ�ЗАКЛАДУ

5.1.�Тр�довий��оле�тив�За�лад��становлять��сі��ромадяни,�я�і�бер�ть��часть���йо�о�діяль-

ності�на�основі�тр�дово�о�до�овор��(�онтра�т�,���оди),�а�та�ож�інших�форм,�що�ре��люють

тр�дові�відносини�працівни�а�із�За�ладом.

5.2.�Вищим�ор�аном�самовряд�вання�За�лад��є�за�альні�збори�тр�дово�о��оле�тив��За-

�лад�.

5.3.�Повноваження�тр�дово�о��оле�тив��За�лад��реаліз�ються�за�альними�зборами�та�їх

виборним�ор�аном —�радою�тр�дово�о��оле�тив�,�члени�я�ої�обираються�стро�ом�на�два

ро�и�таємним��олос�ванням�на�зборах�тр�дово�о��оле�тив��не�менш�я��2/3��олосів�прис�т-

ніх.�Членів�ради�тр�дово�о��оле�тив��не�може�б�ти�звільнено�з�роботи�або�переведено�на

інші�посади�з�ініціативи�адміністрації�без�з�оди�ради�тр�дово�о��оле�тив�.

6.�ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА,�ЕКОНОМІЧНА�І�СОЦІАЛЬНА�ДІЯЛЬНІСТЬ�ЗАКЛАДУ

6.1.�Приб�то��За�лад��ви�ористов�ється�ви�лючно�в�поряд��,�визначеном��Київсь�ою�місь-

�ою�радою.�Основним��за�альнюючим�по�азни�ом�фінансових�рез�льтатів��осподарсь�ої�ді-

яльності�За�лад��є�приб�то�.

Відрах�вання�За�ладом�частини�приб�т���до�бюджет��міста�Києва�здійснюється�в�поряд-

��,�визначеном��Київсь�ою�місь�ою�радою.

6.2.�За�лад�здійснює�оперативний�та�б�х�алтерсь�ий�облі��рез�льтатів�своєї�діяльності�і

надає�фінансов�,�статистичн��та�інш��звітність���поряд��,�встановленом��чинним�за�оно-

давством�У�раїни.�Фінансова�звітність�За�лад��подається�Департамент���ом�нальної�влас-

ності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�в��становленом��поряд��.

6.3.�План�вання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�За�лад�здійснює�шляхом�с�ладання

��поряд���та�за�формою,�що�визначає�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а

місь�а�державна�адміністрація),�річних�фінансових�планів,�я�і�затвердж�є�Департамент��о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

Дире�тор�За�лад��зобов’язаний�спрямов�вати�діяльність�За�лад��на�ви�онання�річно�о

фінансово�о�план��з�метою�одержання�запланованих�с�м�доходів�та�приб�т��,�не�прип�с�аю-

чись�витрат�невиробничо�о�хара�тер�,�не�передбачених�річним�фінансовим�планом.

6.4.�За�лад�звіт�є�про�стан�ви�онання�річно�о�фінансово�о�план��в�поряд���та�за�формою,

що�визначає�Департамент��ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

6.5.�Дире�тор�та��оловний�б�х�алтер�нес�ть�персональн��відповідальність�за�ви�онання

затверджено�о�фінансово�о�план�,�додержання�поряд���ведення�і�достовірність�б�х�алтер-

сь�о�о�облі���та�статистичної�інформації.

6.6.�Контроль�за�діяльністю�За�лад��та�відносини�йо�о�з�ор�анами�місцево�о�самовряд�-

вання�здійснюються�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

7.�ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА�ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.�За�лад�провадить�зовнішньое�ономічн��діяльність�відповідно�до�за�онодавства�У�ра-

їни.

7.2.�За�лад�має�право�в��становленом��поряд�����ладати�до�овори�(�онтра�ти)�з�інозем-

ними�юридичними�та�фізичними�особами�про�б�дь-я�і�форми�співробітництва���сфері���ль-

т�ри,�брати��часть���діяльності�відповідних�міжнародних�ор�анізацій�та�фондів�за�по�оджен-

ням�з�Ор�аном��правління.

7.3.�Валютні�надходження�За�лад�ви�ористов�є�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

8.�ПРИПИНЕННЯ�ЗАКЛАДУ

8.1.�Припинення�За�лад��відб�вається�шляхом�йо�о�реор�анізації�(злиття,�приєднання,�по-

діл,�перетворення)�або�в�рез�льтаті�лі�відації�за�рішенням�власни�а�або�за�рішенням�с�д���

випад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни.

8.2.�Припинення�За�лад��здійснює��омісія�з�припинення,�я����творює�ор�ан,�що�прийняв

рішення�про�припинення.

8.3.�З�момент��призначення��омісії�з�припинення�до�неї�переходять�повноваження�щодо

�правління�За�ладом.�Комісія�з�припинення�с�ладає�передавальний�а�т�(розподільчий�ба-

ланс,�лі�відаційний�баланс)�і�подає�йо�о�на�затвердження�ор�ан�,�я�ий�прийняв�рішення�про

припинення�За�лад�.

8.4.�Під�час�лі�відації�За�лад��майно�та��ошти,�що�залишаються�після�розрах�н�ів�з��ре-

диторами,�ви�ористов�ються�за�рішенням�власни�а.

8.5.�Реор�анізація�чи�лі�відація�За�лад��вважаються�завершеними,�а�За�лад�та�им,�що

припинив�свою�діяльність,�з�дати�внесення�до�Єдино�о�державно�о�реєстр��юридичних�осіб

та�фізичних�осіб —�підприємців�запис��про�державн��реєстрацію�припинення�юридичної

особи.

8.6.�Під�час�реор�анізації�або�лі�відації�За�лад��працівни�ам,�я�і�звільняються,��арант�є-

ться�додержання�їхніх�прав�та�інтересів�відповідно�до�за�онодавства�про�працю�У�раїни.

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
10 ëþòîãî 2016 ð.

¹15(4785)

7

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

місь�ої�державної�адміністрації)

24�червня�2011�ро���№ 1063

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о

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

місь�ої�державної�адміністрації)�28.12.2015�№ 1250)

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПАРК ПАМ’ЯТІ 
БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний номер 37819446)

Київ-2015

І.�ЗАГАЛЬНІ�ПОЛОЖЕННЯ

1.1.�Ком�нальний�за�лад�«Все��раїнсь�ий�пар��пам’яті�борців�за�свобод��і�незалежність�У�ра-

їни���м.�Києві»�(далі —�За�лад)�є�за�ладом���льт�ри,�заснованим�на��ом�нальній�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва�і�підпоряд�ованим�Департамент����льт�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�(далі —�Ор�ан��правління).

Засновни�ом�та�власни�ом�За�лад��є�територіальна��ромада�міста�Києва,�від�імені�я�ої�ви-

ст�пає�Київсь�а�місь�а�рада.

1.2.�За�лад�створений�з�ідно�з�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�26.02.2010�№ 417/3855

«Про�надання�Головном���правлінню���льт�ри�і�мистецтв�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�земельної�ділян�и�для�створення�Все��раїн-

сь�о�о�пар���пам’яті�борців�за�свобод��і�незалежність�У�раїни���м.�Києві�із�б�дівництвом�об’є�-

тів�ре�реації�та�обсл��ов�вання�населення�біля�просп.�Генерала�Ват�тіна�та�р.�Десен�а���Дес-

нянсь�ом��районі�м.�Києва».

1.3.�У�своїй�діяльності�За�лад��ер�ється�Констит�цією�У�раїни,�Земельним��оде�сом�У�раїни,

за�онами�У�раїни�«Про�охорон��нав�олишньо�о�природно�о�середовища»,�«Про�природно-за-

повідний�фонд�У�раїни»,�іншими�за�онами�У�раїни,�постановами�Верховної�Ради�У�раїни,�а�-

тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�іншими�нормативно-правовими�а�та-

ми�У�раїни,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпорядженнями�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�та

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

ми�Ор�ан���правління,�а�та�ож�цим�Стат�том.

1.4.�За�лад�є�юридичною�особою,�має�відо�ремлене�майно,�самостійний�баланс,�розрах�н-

�овий�та�інші�рах�н�и�в��становах�бан�ів,�печат���зі�своїм�наймен�ванням,�інші�печат�и,�штам-

пи,�блан�и.

1.5.�Діяльність�За�лад��спрямована�на�задоволення�та�розвито����льт�рно-дозвіллєвих�по-

треб�населення.

1.6.�Наймен�вання�За�лад�:

повне���раїнсь�ою�мовою:�Ком�нальний�за�лад�«Все��раїнсь�ий�пар��пам’яті�борців�за�сво-

бод��і�незалежність�У�раїни���м.�Києві»;

с�орочене���раїнсь�ою�мовою:�КЗ�«Все��раїнсь�ий�пар��пам’яті�борців�за�свобод�».

1.7.�Місцезнаходження�За�лад�:�б�льв.�Тараса�Шевчен�а,�3,�м.�Київ,�01004.

2.�ЗАВДАННЯ,�МЕТА�ТА�НАПРЯМКИ�ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.�Завданнями�діяльності�За�лад��є:

форм�вання�сприятливих��мов�для�задоволення�д�ховних�і�естетичних�запитів�населення,

��льт�рно�о�дозвілля�і�відпочин��,�зміцнення�здоров’я,�розвит���соціальної�і�творчої�а�тивно-

сті�людини;

забезпечення�територіальної�цілісності�природно�о��омпле�с��я��природно�о�містоб�дівно-

�о�р�беж�,�заощадження�і�відновлення�природних�е�осистем,�рослинно�о�світ�;

збереження�садово-пар�ово�о�середовища,�лісопар�ових���ідь,�реставрація�пам’ято��істо-

рії,�вдос�оналення�ландшафтної�архіте�т�ри.

2.2.�Основною�метою�діяльності�За�лад��є�ор�анізація�вільно�о�час�,�а�тивно�о�відпочин��,

задоволення���льт�рних�запитів�різноманітних��р�п�населення,�створення��мов�для�відновлен-

ня�фізичних,�д�ховних�сил,�спіл��вання�людей���сфері�дозвілля,�розвит���х�дожньої�і�технічної

творчості�та�виховання�е�оло�ічної���льт�ри.

2.3.�За�лад�провадить�свою�діяльність�на�території�і�матеріально-технічній�базі,�за�ріплених

в��становленом��поряд��.

2.4.�За�лад�провадить�в��становленом��поряд���наст�пн��діяльність:�від�риває�та�е�спл�ат�є

зелені�театри,�естрадно-�онцертні,�театрально-видовищні�і�спортивні�майданчи�и�та�зали,�пе-

рес�вні�цир�и,�центри�дозвілля,�відеоте�и,�дис�оте�и,�і�роте�и,��омп’ютерні��л�би,�більярдні,

танцювально-розважальні,�інформаційно-вистав�ові,�ре�реаційно-відновлювальні�зали�і��ом-

пле�си,��е�ельбани,�тренажерні�зали,�демонстр�є��іно-�і�відеофільми,�від�риває�стадіони,��ов-

зан�и,�лижні�і�човнові�станції,�плавальні�басейни,�са�ни,�солярії,�бази�про�ат�,�б�фети,�ма�а-

зини,��афе�та�інші�об’є�ти;

створює�і�відтворює�повноцінний�пар�овий�ландшафт,�сформований���том��числі�оранжереями,

розаріями�та�іншими�природними�елементами —�рослинами,�рельєфом,�водою���поєднанні�з

розвит�ом�дорожньо-стеж�ової�мережі,�елементами�бла�о�строю,�інженерно�о�обладнання;

ор�анізов�є�і�проводить�тематичні,�театрально-�онцертні,�танцювально-розважальні,�і�рові,

інформаційно-вистав�ові,�спортивно-оздоровчі,�відео-�омп’ютерні,�літерат�рно-х�дожні�та�ін-

ші�про�рами,��роси,�естафети,�зма�ання�для�зал�чення�населення,�молоді�і�підліт�ів�до�масо-

вих�занять�фіз��льт�рою�і�спортом;

встановлює�перес�вні�механізми�(атра�ціони,��атальні��ір�и,��ар�селі,��олесо�о�ляд��тощо);

встановлює�обладнання�і�бла�о�строєні�бази�для�дітей�і�підліт�ів�(дитячі�містеч�а�або�се�тори);

надає�посл��и�з�про�ат����льт�рно-спортивно�о�і�т�ристично�о�інвентарю;

ор�анізов�є�підсобні��осподарства,�оранжереї,�розсадни�и,�постійно�діючі�зооло�ічні�вистав-

�и,��трим�є��оле�ції�тварин,�створює�лабораторії,�дослідні�станції�юних�нат�ралістів�та�інше;

вип�с�ає�б��лети,�проспе�ти,�пла�ати,�знач�и,�інш��ре�ламн��прод��цію,�що�пропа��ють�ді-

яльність�За�лад�;

ви�отовляє��опії�зв��озаписів,�фоно�рам��онцертів,�спе�та�лів,�м�зичних�творів�з�фоноте�и

За�лад�;

ор�анізов�є�фестивалі�мистецтв,��онцерти,�театри�малих�форм�із�зал�ченням��астрольно-

�онцертних��р�п�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів,�з�стрічі�з�представни�ами�засобів�ма-

сової�інформації,�з�фахівцями�права,�охорони�здоров’я,�е�оло�ії,�міжнародних�відносин,�реалі-

зацію�творів�живопис�,��рафі�и,�с��льпт�ри,�де�оративно-при�ладно�о�мистецтва,�с�венірів,

�ни�,��вітів,��оле�тивні�е�с��рсії�і�ле�ції�з�різних��ал�зей�знань;

проводить�свята,�ярмар�и,�театралізовані�вистави,��арнавали,�бали,�фестивалі,�о�ляди,��он-

��рси,��онцерти�професійних�і�самодіяльних��оле�тивів�я��на�своїй�території,�та��і�на�до�овір-

них��мовах�в�інших��становах�та�ор�анізаціях;

За�інчення	
	наст
пном
	номері
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на�місяць..........................................................................................................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ....................................................................................................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців ..................................................................................................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ................................................................................................................490��рн.�80��оп.
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Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Â ðåçóëüòàò³ äîîïðàöþâàííÿ ðîçðàõóíê³â òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà
ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é,Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ “Æèòëî-ñåðâ³ñ”ïîâ³äîìëÿº,
ùî çàçíà÷åí³ òàðèôè ïîäàí³ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Ðîçðàõóíêè çä³éñíåí³ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñ-
òð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869.

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ðîçïî-
ðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ¹ 307.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â.

Âàðò³ñòü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â (ïî÷èíàþ÷è ç äíÿ
îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ) â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ íà åëåêòðîííó àäðåñó ÒÎÂ “Æèòëî-ñåðâ³ñ”:
5331@ukr.net (ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì ó Òåì³ “Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿”) òà çà àäðåñîþ:
03038, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîòàñ³â ßð, 8.

ÒÎÂ “Àêâàæèòëîñåðâ³ñ” â³äïîâ³äíî äî Íàêàçó Ì³íÐåã³îíÁóäó ¹ 390 â³ä 30.07.2012 ð.
äîâîäèòü äî â³äîìà ñïîæèâà÷³â, ùî ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì îñíîâíèõ åêîíîì³÷íèõ ïî-
êàçíèê³â ï³äïðèºìñòâîì ðîçðàõîâàí³ òà íàäàí³ íà çàòâåðäæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é ó ðîçì³ð³:

âóë. Þ. Øóìñüêîãî, 1 — 7,58 ãðí/ì2

âóë. Þ. Øóìñüêîãî, 1-á — 7,70 ãðí/ì2

âóë. Þ. Øóìñüêîãî, 3-ã — 7,11 ãðí/ì2

²íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðåë³ê ïîñëóã, ¿õ âàðò³ñòü,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã,à òà-
êîæ ³íøà ³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ âèùåçàçíà÷åíèõ áóäèíê³â.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â çà àäðåñîþ: 02098,
âóë. Þ. Øóìñüêîãî, 1, îô. 117, ÒÎÂ “Àêâàæèòëîñåðâ³ñ”.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ÊÏ “Ñîëîì’ÿíêàáóä³íâåñò”
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïðèïèíèòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ ÊÏ “Ñîëîì’ÿíêàáóä³íâåñò” Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 31055458) çà àäðåñîþ:

ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,40-À.Âèìîãè êðåäèòîð³â ïðèéìàòèìóòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â

ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ â ãàçåò³ “Õðåùàòèê”.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌÍ²ÑÒÐÀÖ²ß

¹ ï/ï Àäðåñè áóäèíê³â Ðîçðàõîâàíèé òàðèô
1 Áåõòåðºâñüêèé ïðîâ. ¹ 14 7,59

2 Ãîí÷àðà Îëåñÿ âóë. ¹ 26 6,75

3 ²ðèíèíñüêà âóë. ¹ 5/24 6,22

4 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 5 6,77

5 Êëîâñüêèé óçâ³ç âóë. ¹ 7 6,09

6 Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà âóë. ¹ 3-5 7,16

7 Êóäðÿâñüêà âóë. ¹ 13-19 5,89

8 Ïàâë³âñüêà âóë. ¹ 18 5,00

9 Ïàòîðæèíñüêîãî âóë. ¹ 14 6,70

10 Ïðîòàñ³â ßð âóë. ¹ 8 6,65

11 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 28À-30À 6,70

12 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 44 7,19

13 Òóðãåíºâñüêà âóë. ¹ 45-49 4,60

14 Õìåëüíèöüêîãî Áîãäàíà âóë. ¹ 80-82 7,29

15 Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà (Ùîðñà) âóë. ¹36Á 5,81

16 Êîíîâàëüöÿ ªâãåíà (Ùîðñà) âóë. ¹36Â 6,47

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëà-
òà çà 1 êâ. ì

Ì³ñÿ÷íî¿ îðåíä-
íî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 1, 2 ïîâåðõ Ñºðîâà Âàëåíòèíà
âóë., 32 ÄÍÇ ¹ 364 2005,00 ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊËÀÄÓ (ðîç-

ì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó) 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 30.09.2015

1 % 8,88 17 805,00

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà

1 êâ. ì, ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 

îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ"ÊÅÐÓÞ×ÀÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎÔÎÍÄÓÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓÌ.ÊÈªÂÀ"(ì.Êè¿â,âóë.×åëÿá³íñüêà,9-Ã,òåë.517-74-11)

1 1 ïîâåðõ âóë. Ðàé-
äóæíà, 25 55,10 Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ 2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.10.2015

5% 58,00 3195,83

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).
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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 45957

10 ëþòîãî 2016 ð.

¹15(4785)
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Íà Ïîäîë³ âøàíóþòü ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ â ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿
ÐÄÀ ï³ä êåð³âíèöòâîì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Àí-
äð³ÿ Êðèëþêà â³äáóëàñü íàðàäà ç ïèòàíü ï³äãîòîâêè òà
ïðîâåäåííÿ ó ðàéîí³ àêö³¿ ïî çáîðó êðîâ³ äëÿ ïîðàíå-
íèõ á³éö³â ÀÒÎ. Ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ çàõâî-
ðþâàíîñò³ íà ÃÐÂ² ñåðåä íàñåëåííÿ êåð³âíèöòâîì ðàéî-
íó áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïåðåíåñòè äîíîðñüêó àê-
ö³þ íà 17-18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó.

Ó÷àñíèêè çàñ³äàííÿ îáãîâîðèëè ïëàí ï³äãîòîâêè
çàõîäó. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííÿ íàðàäè áóëî íà-
äàíî â³äïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ.

Ùîäî óòî÷íåííÿ äàòè,÷àñó òà ì³ñöÿ (äå ñàìå ìîæíà
áóäå çäàòè êðîâ) ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè íà ñàé-
ò³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ òà íà ñòîð³íö³ ó ìåðåæ³ Facebook �

Äîíîðñüêà äîïîìîãà 
çàõèñíèêàì

ÃÐÎÌÀÄßÍÈ— çàñòðàõîâàí³ îñî-
áè, ñòðàõóâàëüíèêè òà ïåíñ³îíåðè

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó çàïðîøóþòü-
ñÿ íà Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé, ÿêèé
â³äáóäåòüñÿ 12 ëþòîãî ç 9.00 äî 16.45
çà àäðåñîþ: âóë.Êàøòàíîâà,6 (ê³ìí.
229).

Òåìàòèêà çàõîäó — «Ðåºñòðóéñÿ
íà âåá-ïîðòàë³ ÏÔÓ çàðàç — åêî-
íîì ÷àñ â ìàéáóòíüîìó». Ôàõ³âö³
â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ³ çàõèñòó
³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ ñèñòåì
ðîç’ÿñíÿòü â³äâ³äóâà÷àì, ÿê çà äî-
ïîìîãîþ äàíîãî ñåðâ³ñó â ðåæèì³

îí-ëàéí êîíòðîëþâàòè äàí³ ùîäî
çàðîá³òíî¿ ïëàòè (äîõîäó),ïðî ÿêèé
â³äçâ³òîâàíî ðîáîòîäàâöåì, à òà-
êîæ ñòàí ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñ-
ê³â, ïåíñ³¿ òà ³íøèõ ïîñëóã, ùî â³ä-
íîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ îðãàí³â
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

Ìîæëèâ³ñòü çàðåºñòðóâàòèñü íà
âåá-ïîðòàë³ áóäå íàäàíà âñ³ì áàæà-
þ÷èì çà íàÿâíîñò³ ïàñïîðòà òà äî-
â³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êà-
ö³éíîãî êîäó, íîìåðó ïåíñ³éíîãî
ïîñâ³ä÷åííÿ,ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâ-
íó ðåºñòðàö³þ òà äîêóìåíò³â íà îñî-
áó, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ïðàâî ðåºñ-
òðóâàòèñü â³ä îðãàí³çàö³¿ (äëÿ þðè-
äè÷íèõ îñ³á) �

Äåñíÿíñüêèé Ïåíñ³éíèé ôîíä 
âëàøòîâóº Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé

ÃÎËÎÂÀ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó Âàëåíòèí Ìîíäðè¿âñüêèé çàòâåð-
äèâ ïëàí çàõîä³â ç íàãîäè Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ïåðåäáà÷àº-
òüñÿ âðó÷åííÿ ìåäàëåé «25 ðîê³â âèâåäåííÿ â³éñüê ç Àôãàí³ñòà-
íó» ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é â ÄÐÀ, óðî÷èñòå ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â
äî ïàì’ÿòíèõ çíàê³â, ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â-ðåêâ³ºì³â, çóñòð³÷åé
ç ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ.

Òàêîæ â³äáóäóòüñÿ ãîäèíè ìóæíîñò³, ãîäèíè ïàì’ÿò³, âèñòàâêè-
âøàíóâàííÿ, êîíêóðñè ìàëþíê³â òà ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ �

ÂÏÅÐØÅ â ÊÏ ÓÇÍ Äí³ïðîâñüêî-
ãî ðàéîíó áóëî çàñòîñîâàíî á³îëî-
ã³÷íèé ìåòîä áîðîòüáè ç³ øê³äíè-
êàìè êâ³òêîâî¿ ïðîäóêö³¿. Â îäí³é
ç òåïëèöü îðàíæåðåéíî-ïàðíèêî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà ï³äïðèºìñòâà
áóâ çàñòîñîâàíèé amblyseius
swirskii — õèæèé êë³ù, åôåêòèâ-
íèé ïðîòè òåïëè÷íî¿/ïàðíèêîâî¿
òà òþòþíîâî¿ á³ëîêðèëêè òà ð³ç-
íîìàí³òíèõ âèä³â òðèïñ³â.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â-çåëåíáóä³â-

ö³â, àëüòåðíàòèâîþ õ³ì³÷íîãî ìå-
òîäó º á³îëîã³÷íèé çàõèñò ðîñëèí
â³ä øê³äíèê³â, õâîðîá òà áóð’ÿí³â.
Ïðàêòè÷íà çàö³êàâëåí³ñòü çóìîâ-
ëåíà òèì, ùî â³í áåçïå÷íèé äëÿ
ëþäèíè ³ òåïëîêðîâíèõ òâàðèí.
Àãåíòè á³îëîã³÷íîãî çàõèñòó íå çà-
áðóäíþþòü íàâêîëèøíº ñåðåäî-
âèùå. Îñü ÷îìó òàêîãî âàæëèâî-
ãî çíà÷åííÿ á³îëîã³÷íîìó çàõèñ-
òó ðîñëèí íàäàþòü åêîëîã³÷íî ðîç-
âèíåí³ êðà¿íè �

Íîâ³ ìåòîäè çåëåíáóä³âö³â ó áîðîòüá³ ç³ øê³äíèêàìè

Äèòñàäîê «Ñâ³÷àäî» ÷åêàº íà ìàëþê³â

Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 8 ëþòîãî, îíîâ-
ëåíèé ÄÍÇ ¹ 442 (ó ìèíóëîìó
ÍÂÊ «ÄÍÇ-ÇÍÇ «Ñâ³÷àäî») ï³ñëÿ
êàïðåìîíòó â³äêðèâ ñâî¿ äâåð³
äëÿ ìàëåíüêèõ âèõîâàíö³â.

«Ó äèòÿ÷îìó ñàäêó «Ñâ³÷àäî»
áóâ ïðîâåäåíèé êàï³òàëüíèé ðå-
ìîíò, çàêëàä îòðèìàâ ñó÷àñíå
îáëàäíàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ, à
òàêîæ áóëî âïîðÿäêîâàíî òåðè-
òîð³þ ñàäî÷êà. Ìè äîêëàäàºìî ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá äèòÿ÷³ ñà-
äî÷êè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó áóëè ñó÷àñíèìè òà â³äïîâ³äàëè âè-
ìîãàì ÷àñó. Íàøå îñíîâíå çàâäàííÿ ó ö³é ñôåð³ — çàáåçïå÷èòè ä³-
òÿì åôåêòèâíèé ðîçâèòîê, êîìôîðòí³ òà çàòèøí³ óìîâè íàâ÷àííÿ
òà âèõîâàííÿ. Çàâäÿêè ïðîâåäåí³é ðåîðãàí³çàö³¿ çàêëàä òåïåð â³ä-
â³äóº íà 75 ìàëþê³â á³ëüøå, ùî äàëî ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè íàâàí-
òàæåííÿ íà åëåêòðîííó ÷åðãó»,— ðîçïîâ³â ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿
ÐÄÀ ²ëëÿ Ñàãàéäàê �

Ó×ÎÐÀ â Íàö³îíàëüíîìó ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíîìó ìó-
çå¿ «Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» ðîçïî÷àëà ðîáîòó âèñòàâêà òâî-
ð³â ìèòö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Îëåêñ³ÿ Àíòîíîâà «Ïåé-
çàæ³ Êèºâà» òà Àíäð³ÿ ²ëü¿íà «Ñêóëüïòóðà ó ôîðòåö³».
Åêñïîçèö³ÿ òðèâàòèìå äî 29 ëþòîãî 2016 ðîêó.Îðãàí³-
çàòîðîì çàõîäó º Ïå÷åðñüêà ÐÄÀ, Òâîð÷à ðàäà Ïå÷åð-
ñüêà òà Íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-àðõ³òåêòóðíèé ìóçåé
«Êè¿âñüêà ôîðòåöÿ» 

Àíäð³é ²ëü¿íñüêèé — â³äîìèé êè¿âñüêèé õóäîæíèê-êåðàì³ñò, ÷ëåí Íà-
ö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè. Éîãî ðîáîòè âèð³çíÿþòüñÿ â³ä-
âåðò³ñòþ ïî÷óòò³â.Âîíè ñïîâíåí³ äóìîê òà ³äåé,ùî òóðáóþòü,íåïîêîÿòü
àâòîðà.
Îëåêñ³é Àíòîíîâ —õóäîæíèê-æèâîïèñåöü,ïåäàãîã,ìàã³ñòð ìèñòåöòâ,ÿñ-
êðàâèé ïðåäñòàâíèê ñó÷àñíî¿ Êè¿âñüêî¿ øêîëè æèâîïèñó.Éîãî â÷èòåëÿ-
ìè â Íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ æèâîïèñíîãî ìèñòåöòâà áóëè Â³êòîð Ïóçèð-
êîâ,Òåòÿíà Ãîëåìá³ºâñüêà,Âîëîäèìèð Áîëäèðºâ òà ³íø³ íåïîâòîðí³ æè-
âîïèñö³. Äëÿ Îëåêñ³ÿ ÿê äëÿ õóäîæíèêà äæåðåëîì òâîð÷îñò³ ñòàâ Êè¿â.
Æèâîïèñåöü ëþáèòü ³ îñï³âóº êðàñó äðåâíüîãî ì³ñòà ³ ïîåòè÷íî ïåðåäàº
ñüîãîäí³øí³ áóäí³ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ �

Ó «Êè¿âñüê³é ôîðòåö³» åêñïîíóþòüñÿ ðîáîòè 
ïå÷åðñüêèõ ìèòö³â
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