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ÂÓËÈÖß Ìèêèòñüêî-Ñëîá³äñüêà:
øåñòèñìóãîâèé ðóõ àâòî, ïîðÿä
áóä³âåëüíèé ñóïåðìàðêåò òà ñâ³ò-
ëîôîð. Çäàâàëîñÿ á, ùî òóò çàéâå?
À âèÿâëÿºòüñÿ — ñâ³òëîôîð. «Ìè
ïîâèíí³ âèäàâàòè òåõí³÷í³ óìîâè
äëÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ, àëå öèì ïå-
ðåéìàºòüñÿ ïîë³ö³ÿ. ²íâåñòîðó âè-
ã³äíî, àáè á³ëÿ íüîãî âñ³ çóïèíÿ-
ëèñÿ. Òîìó ³ ñòî¿òü ñâ³òëîôîð. Ùîá
éîãî ïðèáðàòè, ì³ñòó ïîòð³áíî
ïðèéìàòè ð³øåííÿ»,— ñêàðæèòü-
ñÿ äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ»
Â³êòîð ×åðí³é. Àëå öå íå ºäèíà

ïðîáëåìà íà äîðîãàõ. Íà âóëèö³
Ðåâóöüêîãî íà î÷àõ ó ì³ñüêî¿ âëà-
äè òà ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ² ï³øîõî-
äè ïåðåõîäÿòü âóëèöþ ïî íåñàíêö³-
îíîâàíîìó ïåðåõîä³. «Òóò êîëèñü
áóâ ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä, àëå ìè
éîãî çàìàëþâàëè. Çà 100 ìåòð³â
âñòàíîâèëè ñâ³òëîôîð. Îäíàê ëþ-
äè ïî ñòàð³é çâè÷ö³ é íàäàë³ ïðî-
äîâæóþòü ïåðåõîäèòè ïðî¿æäæó
÷àñòèíó â öüîìó ì³ñö³, ùîá ñêîð³-
øå ïîòðàïèòè äî òîðãîâåëüíî¿ ìå-
ðåæ³, ³ òîìó òóò òðàïëÿºòüñÿ áàãà-
òî ÄÒÏ»,— ïîÿñíèâ ãåíåðàëüíèé

äèðåêòîð ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» Îëåê-
ñàíäð Ãóñòºëºâ. ² òàêèõ ïåðåõîä³â
ó Êèºâ³ äåñÿòêè. Òàêîæ íà áàãàòüîõ
ðîçâ’ÿçêàõ íåìàº äîðîæí³õ çíàê³â,
³ âñå öå â êîìïëåêñ³ çàâàæàº áåç-
ïå÷íîìó ðóõó ï³øîõîä³â òà âîä³-
¿â. «Ñüîãîäí³ òðàô³ê çá³ëüøóºòü-
ñÿ, ³ ³íòåíñèâí³ñòü çá³ëüøóºòüñÿ.
Ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ îðãàí³çàö³ºþ
äîðîæíüîãî ðóõó. Â öüîìó âèïàä-
êó çìåíøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü çàòîð³â,
ïîêðàùèòüñÿ áåçïåêà äîðîæíüîãî
ðóõó ³ çìåíøàòüñÿ ÄÒÏ ÿê ÷åðåç
òðàíñïîðò, òàê ³ ï³øîõîä³â»,— çà-
çíà÷èâ Îëåêñàíäð Ãóñòºëºâ.

Íàòîì³ñòü ó÷îðà ï³ä ÷àñ ³í-
ñïåêö³¿ ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëåé íà
íàÿâí³ñòü ñâ³òëîôîð³â òà «ëåæà-
÷èõ ïîë³öåéñüêèõ» ó ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè «Áåçïåêà êèÿí» ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é
Ïë³ñ äàâ äîðîæíèêàì ì³ñÿöü, àáè
ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíèé ïëàí ³ç
ïîë³ïøåííÿ áåçïåêè ðóõó é ³í-
ôîðìóâàííÿ âîä³¿â íà äîðîãàõ.
«Ñüîãîäí³ ìè îãëÿíóëè ê³ëüêà îá’-
ºêò³â ³ âèÿâèëè çíà÷í³ íåäîë³êè.

Îêðåì³ ï³äïðèºìö³ ââàæàþòü, ùî
¿õí³é ïðèáóòîê âàæëèâ³øèé, í³æ
áåçïåêà êèÿí, ³ âñòàíîâëþþòü ïî-
áëèçó ñâî¿õ ìàãàçèí³â ñâ³òëîôîðè,
ÿê³ â ðàçè çíèæóþòü ïðîïóñêíó
ñïðîìîæí³ñòü ìàã³ñòðàë³. Â ³íøèõ
âèïàäêàõ ³ñíóº íåðåãóëüîâàíèé
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä ÷åðåç 9 ñìóã
ðóõó, ó òîé ÷àñ ÿê çà 80 ìåòð³â º
áåçïå÷íèé ðåãóëüîâàíèé. Òîìó
ñòîëè÷íà âëàäà â³çüìå öå ïèòàí-
íÿ ï³ä îñîáëèâèé êîíòðîëü, àäæå
áåçïåêà äîðîæíüîãî ðóõó — îäèí
³ç êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â ÿêîñò³ æèò-
òÿ ó ì³ñò³»,— çàóâàæèâ Ãåííàä³é
Ïë³ñ. Â³í ââàæàº, ùî ïðè÷èíîþ
âèÿâëåíèõ ïðîáëåì º áåçñèñòåì-
í³ñòü â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî
ðóõó, à ð³øåííÿì ìîæå ñòàòè ïî-
êëàäàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà áåç-
ïåêó ðóõó íà ºäèíå ï³äïðèºìñòâî.
Çàðàç ÊÊ «Êè¿âàâòîäîð» ñï³ëüíî ç
ÊÏ «Êè¿âäîðñåðâ³ñ» ãîòóþòü ð³-
øåííÿ ïî êîæí³é ïðîáëåìí³é ñè-
òóàö³¿ íà äîðîç³. Îêð³ì òîãî, öüî-
ãî ðîêó â ñòîëèö³ âñòàíîâëÿòü 31
ñâ³òëîôîð �

Íà âóëèöÿõ ì³ñòà çàñâ³òèòüñÿ ùå 31 ñâ³òëîôîð. ¯õ
îá³öÿþòü âñòàíîâèòè ïðîòÿãîì íèí³øíüîãî ðîêó.
Íàòîì³ñòü äîðîæíèêè ìàþòü ïðèáðàòè íåïîòð³áí³
ðåãóëÿòîðè ðóõó á³ëÿ âåëèêèõ ñóïåðìàðêåò³â, ÿê³
ïåðåøêîäæàþòü áåçïå÷íîìó òðàô³êó âîä³¿â. Íà öå
¿ì ïåðåäáà÷åíî ì³ñÿöü.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é Êëè÷êî 
ïåðåáóâàº ç ðîáî÷èì 
â³çèòîì ó ÑØÀ

Íèí³ òðèâàº ðîáî÷à ïî¿çäêà Êè¿â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³òàë³ÿ Êëè÷-
êà äî ÑØÀ. Ï³ä ÷àñ òóðíå ïåðåäáà-
÷åíà íèçêà çóñòð³÷åé ç ïîë³òè÷íîþ
åë³òîþ ÑØÀ, çîêðåìà ó÷àñòü ó ì³æ-
íàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ «Áîðîòüáà ç
á³äí³ñòþ ³ íåð³âí³ñòþ çàäëÿ ïîäî-
ëàííÿ ÑÍ²Äó: âèð³øåííÿ ïðîáëåì
Â²Ë, á³äíîñò³ ³ íåð³âíîñò³ â ì³ñòàõ»,
ÿêà â³äáóäåòüñÿ â îô³ñ³ Ñâ³òîâîãî
áàíêó.

Âèñîêîïîñòàâëåí³ àìåðèêàíñüê³
ïîë³òèêè ñòóðáîâàí³ ïîë³òè÷íîþ ñè-
òóàö³ºþ â Óêðà¿í³ òà íàãîëîøóþòü íà
íåîáõ³äíîñò³ øâèäêèõ ðåôîðì. Çîê-
ðåìà â³äçíà÷àþòü íåâ³äêëàäí³ñòü ðå-
ôîðìóâàííÿ ïðîêóðàòóðè òà åôåê-
òèâíó áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ. Ïðî öå
çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ï³ñ-
ëÿ ðîáî÷èõ çóñòð³÷åé ó Âàøèíãòîí³
ç ïîì³÷íèêîì Äåðæñåêðåòàðÿ Ñïî-
ëó÷åíèõ Øòàò³â Â³êòîð³ºþ Íóëàíä,
ñåíàòîðîì Äæîíîì Ìàêêåéíîì,à òà-
êîæ ç ïîë³òè÷íèìè åêñïåðòàìè â
Atlantic Council.

«Óñ³õ ö³êàâèòü ³ òðèâîæèòü ïîë³-
òè÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³. Óñ³ íàãî-
ëîøóâàëè íà êðèòè÷í³é íåîáõ³äíî-
ñò³ øâèäêèõ ðåôîðì — ïåðåòâîðåíü,
ÿê³ ëþäè â³ä÷óþòü. ²íàêøå âèéòè ç
ö³º¿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿ áóäå äóæå
ñêëàäíî,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷-
êî.— Âñ³ àìåðèêàíñüê³ ïîë³òèêè ãî-
âîðÿòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåàëüíî¿ ³
åôåêòèâíî¿ áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ ³
ðåôîðìóâàííÿ ïðîêóðàòóðè. Ïðî
ïðèçíà÷åííÿ ïðîêóðîðà, ÿêèé áè
âçÿâ íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ ïðà-
öþâàâ íåçàëåæíî òà ïðîôåñ³éíî. Áî
öå âàæëèâî äëÿ ïîäîëàííÿ êîðóï-
ö³¿ ³, ÿê íàñë³äîê, äëÿ óñï³õó ðåôîðì
çàãàëîì».

Íèí³øíÿ ñèòóàö³ÿ, íà éîãî äóìêó,
íàãàäóº ñèòóàö³þ ï³ñëÿ Ïîìàðàí÷å-
âî¿ ðåâîëþö³¿: êîëè, ïðèéøîâøè äî
âëàäè,ïîë³òèêè çàì³ñòü òîãî,ùîá âò³-
ëþâàòè çì³íè, ä³ëèëè ïîñàäè ³ áîðî-
ëèñÿ ì³æ ñîáîþ. Òîìó, ïåðåêîíàíèé
ìåð Êèºâà, ñüîãîäí³ òðåáà ãîâîðèòè
ïðî ïðèçíà÷åííÿ óðÿäó ³ ïðåì’ºðà íå
çà ïîë³òè÷íèìè ìîòèâàìè ³ êâîòàìè,
à çà çäàòí³ñòþ âò³ëþâàòè íåîáõ³äí³
çì³íè.

Ïðî òå, ùî íàñàìïåðåä âàæëèâ³
íå îáëè÷÷ÿ ³ ïð³çâèùà, à ò³ çì³íè, ÿê³
âîíè çäàòí³ âò³ëèòè, íàãîëîñèëà ³ ïî-
ì³÷íèê Äåðæñåêðåòàðÿ Â³êòîð³ÿ Íó-
ëàíä. À ñåíàòîð Ìàêêåéí çàïåâíèâ
óêðà¿íö³â ó ñâî¿é ï³äòðèìö³ ³ äîïî-
ìîç³.

«Õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî ìî¿õ äðóç³â
â Óêðà¿í³: íàø³ äóìêè òà ìîëèòâè ç
âàìè. Ìè äóæå õâèëþºìîñÿ ÷åðåç
â³äíîâëåííÿ ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿. ß áî-
ðîòèìóñÿ, ùîá âè îòðèìàëè îçáðî-
ºííÿ äëÿ çàõèñòó, ÿêîãî ïîòðåáóºòå.
ß òàêîæ ñïîä³âàþñÿ, ùî òåïåð³øíÿ
ïîë³òè÷íà íåñòàá³ëüí³ñòü ìîæå áóòè
âèð³øåíà, ³ íàðîä Óêðà¿íè ìàòèìå
êðàùó åêîíîì³êó ³ óðÿä, ÿêîìó çìî-
æå äîâ³ðÿòè. ß çàâæäè ç âàìè»,—ï³ä-
êðåñëèâ Ìàêêåéí ó êîìåíòàð³ ï³ñëÿ
çóñòð³÷³ ç Â³òàë³ºì Êëè÷êîì.

íîâèíè

Áåçïå÷íèé òðàô³ê
� Êè¿âñüê³ êîìóíàëüíèêè óïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ìàþòü ðîçðîáèòè ïëàí ³ç ïîë³ïøåííÿ 

áåçïåêè é ³íôîðìóâàííÿ íà ñòîëè÷íèõ äîðîãàõ

Ó ñòîëè÷íèõ êîìóíàëüíèê³â º ì³ñÿöü, ùîá ðîçðîáèòè òà íàäàòè ïëàí ³ç ïîë³ïøåííÿ áåçïåêè é ³íôîðìóâàííÿ íà äîðîãàõ, çàÿâèâ ó÷îðà ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ ì³ñüêèõ
ìàã³ñòðàëåé íà íàÿâí³ñòü ñâ³òëîôîð³â òà "ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ" ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про визначення величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла в місті Києві на одну особу за жовтень — грудень

2015 року
Розпорядження № 31 від 26 січня 2016 року

Відповідно до Порядку визначення величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в насе!
леному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, пункту
3 рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 «Про затвердження величини опосеред!
кованої вартості найму (оренди) житла у м. Києві», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про затвердження змін до структури управління по роботі 
з персоналом апарату виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 36 від 28 січня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України — місто!

герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», з метою упорядкування структури управління по роботі
з персоналом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції):

1.�Визначити�величин��опосеред�ованої�вар-

тості�найм��(оренди)�житла�в�місті�Києві�на�од-

н��особ��за�жовтень —��р�день�2015�ро���в

розмірі�450,00��рн.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�ви�ористов�вати�величин��опосе-

ред�ованої�вартості�найм��(оренди)�житла�в

місті�Києві,�визначен��п�н�том�1�цьо�о�розпо-

рядження,�для�встановлення�відповідно�до�за-

�он��права��ромадян�на�соціальний��вартир-

ний�облі��та�отримання�житла�з�житлово�о

фонд��соціально�о�призначення.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів�та��олів�районних�в�міс-

ті�Києві�державних�адміністрацій.

Голова В. Кличко

1.�Затвердити�зміни�до�стр��т�ри��правлін-

ня�по�роботі�з�персоналом�апарат��ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої

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

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

міністрації)�від�24�березня�2015�ро���№ 257/1,

ви�лавши�її�в�реда�ції,�що�додається.

2.�Керівни�ові�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�Бондарен���В.�В.���дво-

тижневий�термін�забезпечити�внесення�змін

до�штатно�о�розпис��апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).

Голова В. Кличко 

Додато��6�

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

від�24.03.2015�№�257/1

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

державної�адміністрації)

від�28.01.2016�№�36)

СТРУКТУРА 
управління по роботі з персоналом апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1�Заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління

2.�Заст�пни��начальни�а��правління

3.�Відділ��ерівних��адрів�та�персонал��апарат�

3.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

3.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

3.3.�Головні�спеціалісти

4.�Відділ�з�питань�державної�сл�жби�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�державної�сл�ж-

би�та�підвищення��валіфі�ації

4.1.�Начальни��відділ�

4.2.�Головні�спеціалісти

5.�Відділ�з�питань�на�ород

5.1.�Заст�пни��начальни�а��правління —�начальни��відділ�

5.2.�Заст�пни��начальни�а�відділ�

5.3.�Головні�спеціалісти

5.4.�Провідні�спеціалісти
Керівник апарату В. Бондаренко

Про утворення комісії з питань передачі цілісного 
майнового комплексу державного підприємства 

«Дорожня станція переливання крові Південно!Західної 
залізниці» (код ЄДРПОУ 22905842) з державної у комунальну

власність територіальної громади міста Києва
Розпорядження № 35 від 28 січня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», поста!
нови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року
№ 1101!р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів та підприємства охорони здо!

ров’я у власність територіальних громад міст», рішенню Київської міської ради від 14 травня 2015 року
№ 466/1330 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади
міста Києва цілісних майнових комплексів закладів охорони здоров’я», враховуючи лист Міністерства інфра!
структури України від 30 жовтня 2015 року № 5648/24/14!15, в межах функцій органу місцевого самовряду!
вання:

1.�Утворити��омісію�з�питань�передачі�ці-

лісно�о�майново�о��омпле�с��державно�о

підприємства�«Дорожня�станція�переливан-

ня��рові�Південно-Західної�залізниці»�(�од

ЄДРПОУ�22905842)�з�державної����ом�наль-

н��власність�територіальної��ромади�міста

Києва�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

2.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо-

�о�розпорядження,�ор�аніз�вати�робот��в��с-

тановленом��поряд��,�підписати�а�ти�прий-

мання-передачі�та�направити�їх�на�затвер-

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

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

ністрації).

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ідно

з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

28.01.2016�№�35

Склад комісії
з питань передачі цілісного майнового комплексу державного 

підприємства «Дорожня станція переливання крові 
Південно!Західної залізниці» (код ЄДРПОУ 22905842) 

з державної у комунальну власність територіальної громади міста Києва

Старостен�о�

Ганна�Ві�торівна

Г�дзь�

Андрій�Анатолійович

Дончен�о�

Тетяна�Ми�олаївна

Бабен�о�

Наталя�Володимирівна

Дерпа��

Юрій�Юрійович

Др�зь�

Ірина�Валеріївна

Д�бінч���

Василь�Іванович

Колт�нова�

Тетяна�Володимирівна

Л��ашевсь�ий�

Анатолій�Єв�енович

Остапч��

Володимир�Петрович

Назарен�о�

Віта�Віталіївна

По�ребня��

Оль�а�Анатоліївна

Хохліч�

Ярослав�Йосипович

Ян�овсь�ий�

Юрій�Іванович

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��олова��омісії;

дире�тор�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�о-

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

адміністрації),�заст�пни���олови��омісії;

дире�тор�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

заст�пни���олови��омісії;

�оловний�б�х�алтер�державно�о�підприємства�«Дорожня�стан-

ція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці»;

�оловний�лі�ар�державно�о�підприємства�«Дорожня�станція�пе-

реливання��рові�Південно-Західної�залізниці»;

�оловний�спеціаліст�відділ��розвит���матеріальних�а�тивів��прав-

ління�е�ономі�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор-

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

трації);�

завід�вач��осподарством�державно�о�підприємства�«Дорожня

станція�переливання��рові�Південно-Західної�залізниці»;

е�ономіст�2��ате�орії�медичної�сл�жби�Південно-Західної�заліз-

ниці;

�оловний�спеціаліст�відділ��спеціально�о�фонд���правління�е�о-

номі�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

заст�пни��начальни�а��правління�приватизації,��орпоративних

прав,�форм�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності —�начальни-

�а�відділ��форм�вання�та�розподіл���ом�нальної�власності�Депар-

тамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

�оловний�спеціаліст�відділ��форм�вання�та�розподіл���ом�наль-

ної�власності��правління�приватизації,��орпоративних�прав,�фор-

м�вання�і�розподіл���ом�нальної�власності�Департамент���ом�-

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

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

заст�пни��начальни�а�відділ��б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітно-

сті�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

заст�пни��начальни�а�медичної�сл�жби�Південно-Західної�заліз-

ниці;

�оловний�спеціаліст�відділ��вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит�

�правління�вн�трішньо�о�фінансово�о�а�дит��та��онтролю�я�ості

медичної�допомо�и�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о

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

трації).
Керівник апарату В. Бондаренко
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Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва водопровідних мереж, 

споруд та обладнання товариства з обмеженою відповідальністю
«БУДІВЕЛЬНО!ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД»
Розпорядження № 37 від 28 січня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь!
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери!
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін!
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю» «БУДІВЕЛЬНО!ІНВЕСТИ!
ЦІЙНА КОМПАНІЯ «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» (лист від 22 липня 2015 року № 152 та протокол загальних зборів
учасників товариства від 20 липня 2015 року № 02 __ 15), з метою надійного утримання та якісного обслугову!
вання інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Прийняти�безоплатно�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва�і�передати���володіння�та��орист�вання

п�блічном��а�ціонерном��товариств��«А�ціо-

нерна��омпанія�«Київводо�анал»�водопровід-

ні�мережі,�спор�ди�та�обладнання�товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�«БУДІ-

ВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА�КОМПАНІЯ�«БЕРЕЗ-

НЯКИЖИТЛОБУД»�з�ідно�з�додат�ом,�в�межах

та�на��мовах,�визначених�У�одою�про�пере-

дач��в��правління�від�ритом��а�ціонерном�

товариств��«А�ціонерна��омпанія�«Київводо-

�анал»�майна,�що�є��ом�нальною�власністю

територіальної��ромади�міста�Києва�від�20

листопада�2003�ро���(в�реда�ції�до�овор��на

володіння�та��орист�вання�майном�територі-

альної��ромади�міста�Києва�від�01��р�дня

2006�ро��),�я�а���ладена�між�ВАТ�«АК�«Київ-

водо�анал»�та�Київсь�ою�місь�ою�держав-

ною�адміністрацією.

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

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

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

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

чі�водопровідних�мереж,�спор�д�та�обладнан-

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

ня.

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

рядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�ід-

но�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато���

до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

28.01.2016�р.�№�37

Водопровідні мережі, споруди та обладнання, 
які безоплатно приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
та передаються у володіння та користування публічному акціонерному 

товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал»

№ 
п/п Назва мережі та адреса

розташування
Діаметр

труб,
мм

Дов!
жи!
на,
м

Матеріал
труб

Найменування
основних

фондів

Рік
по!
бу!

дови 

Балансова
вартість, грн

первісна залиш!
кова

1 Внутрішньоквартальна
водопровідна мережа, за
адресою: вул. Завальна, 
10�Б (В.Г.).

315 137 ПЕ100 
SDR17

� 2015 812969,25 812969,25

2 Водопровідні вводи, за
адресою: вул. Завальна, 
10�Б (В.Г.).

2
діаметр
10

2x18=
36

ПЕ100 
SDR17

� 2015 33197,55 33197,55

3 Вулична водопровідна
мережа, за адресою: пров.
Краснокутський, 16.

110 52 ПЕ100 
SDR17

� 2012 41 7742,58 389336,08

4 Водопровідний ввід, за
адресою: пров.
Краснокутський, 16.

50 6 ПЕ100 
SDR17

� 2012 8772,10 7894,89

5 Реконструкція
водопровідних вузлів та
камер, за адресою: просп.
Бажана, 10 (ВК�1)

� � � Засувки 
DN �300 �5 шт.

2015 274743,60 274743,60

6 Реконструкція
водопровідних вузлів та
камер, за адресою:
Дніпровська набережна,
26 (ВК�5).

� � � Засувки: 
DN�100�2 шт,
DN �200�2 шт.
DN �250� 1 шт. 
ПГ � 1 шт.

2015 204183,60 204183,60

7 Реконструкція
водопровідних вузлів та
камер, за адресою:
Дніпровська набережна,
26�к (ВК�3).

� � � Засувки: 
DN�100� 2 шт.
DN �250�3 шт.
ПГ � 1 шт.

2015 210607,20 210607,20

8 Реконструкція
водопровідних вузлів та
камер на розі Дніпровської
набережної та вул. Чавдар
(ВК�2).

� � � Засувки: 
DN�300�3 шт.

2015 169255,20 169255,20

9 Реконструкція
водопровідних вузлів та
камер на розі Дніпровської
набережної та вул. Чавдар
(ВК�4).

� � � Засувки: 
DN�300�З шт.

2015 169508,40 169508,40

Всього: 2300979,48 2271695,77

Назва мережі та об'єкта,
адреса розташування

Довжина
т/мереж 

в 2!х
трубному

вимірі 
(пог. м)

Діаметр труб
(мм)

Кількість
тепло!

вих
камер

Рік
введен!

ня в
експлуа!

тацію

Балансова
вартість, грн

ЦО ГВП ЦО ГВП первісна залиш!
кова

Зовнішня теплова мережа
від ТК�222/5 до ІТП
житлового будинку на вул.
Завальній, 10�Б (В,Г)

170,5 � 2ДУ159/250 � 2 2015 1989032,40 1989032,40

Реконструкція ТК�224
(заміна затвору DN 1000
на подавальному
трубопроводі)

� � ДУ1000 � 1 2015 919269,60 919269,60

Зовнішня теплова мережа
від ТК�608/12�6 до ІТП
житлового будинку на вул.
СосницькіГ',10

11,0 � 2ДУ159/250 � 1 2012 207628,66 207628,66

Зовнішня теплова мережа
від ТК�608/12�6�2 до ІТП
житлового будинку у пров.
Краснокутськст V, 16

55,0 � 2ДУ76/140 � 1 2012 331878,78 331878,78

Всього: 3447809,44 3447809,44

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва об’єктів теплопостачання

товариства з обмеженою відповідальністю 
«БУДІВЕЛЬНО!ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД»
Розпорядження № 38 від 28 січня 2016 року

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь!
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери!
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін!
фраструктури», враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО!ІНВЕСТИ!
ЦІЙНА КОМПАНІЯ «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» (лист від 09 червня 2015 року № 126 та протокол № 01!15 позачер!
гових загальних зборів учасників від 22 червня 2015 року), з метою надійного утримання та якісного обслуго!
вування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

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

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

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

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

об’є�ти�теплопостачання�товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�«БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕС-

ТИЦІЙНА�КОМПАНІЯ�«БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД»

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

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

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

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

змінами�та�доповненнями),�я�а���ладена�між

ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)

та�п�блічним�а�ціонерним�товариством�«КИ-

ЇВЕНЕРГО».

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

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

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

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

чі�об’є�тів�теплопостачання,�зазначених���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�на��мовах,�визна-

чених�У�одою.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Додато�

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

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

28.�01.�2016�ро���№�38

Об’єкти теплопостачання, які приймаються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

та передаються у володіння та користування публічному 
акціонерному товариству «КИЇВЕНЕРГО»

Про конкурсну комісію з проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади директора 

Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) — 
Головного архітектора міста Києва

Розпорядження № 1162 від 01 грудня 2015 року
Відповідно до законів України «Про державну службу», «Про архітектурну діяльність», Порядку проведен!

ня конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Мі!
ністрів України від 15 лютого 2002 року № 169:

Створити��он��рсн���омісію�з�проведення

�он��рс��на�заміщення�ва�антної�посади�ди-

ре�тора�Департамент��містоб�д�вання�та�ар-

хіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

ністрації) —�Головно�о�архіте�тора�міста�Ки-

єва�та�затвердити�її�персональний�с�лад,�що

додається.

Голова В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

01.12.2015�№�1162

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) — Головного архітектора міста Києва

КЛИЧКО

Віталій�Володимирович

ПАНТЕЛЕЄВ�

Петро�Оле�сандрович

СПАСИБКО�

Оле�сандр�Валерійович

БОНДАРЕНКО

Володимир�Володимирович

ВЕЛИЧКО

О�сана�Володимирівна

ГЕОРГЕ�Катаріна

ГУСАКОВ

Володимир�Ми�олайович

ДЬОМІН

Ми�ола�Мефодійович

КОЗЛОВСЬКИЙ

Оле�сандр�Володимирович

КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА

Наталія�Ми�олаївна

КУЛЄБА�Єв�енія

ЛІШАНСЬКИЙ

Єв�ен�Юхимович

МАЛАШКІН

Ма�сим�Анатолійович

НУДЕЛЬМАН

Володимир�Ілліч

ПРОКОПІВ

Володимир�Володимирович

РЕЗНІКОВ

Оле�сій�Юрійович

СЛАЙФЕР�Алан

СТАРОСТЕНКО

Ганна�Ві�торівна

СТЕКЛЕНЬОВА

Тетяна�Анатоліївна

ЯКОВЛЄВА

Оль�а�Володимирівна

Київсь�ий�місь�ий��олова,��олова��он��рсної��омісії

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�за-

ст�пни���олови��он��рсної��омісії

дире�тор�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�забезпечен-

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

державної�адміністрації),�заст�пни���олови��он��рсної��омісії

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар��он��рс-

ної��омісії

представни��Реанімаційно�о�Па�ет��Реформ�(за�з�одою)

�рбаніст�(за�з�одою)

Президент�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за�з�о-

дою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни�(за�з�одою)

дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

ної�адміністрації)

старший�на��овий�співробітни��Державно�о�на��ово-дослід-

но�о�інстит�т��теорії�та�історії�архіте�т�ри�та�містоб�д�вання,�за-

від�вач�лабораторії�архіте�т�ри�та�дизайн��Інстит�т��проблем

с�часно�о�мистецтва�Національної�а�адемії�мистецтв�У�раїни�(за

з�одою)

�ерівни���ромадсь�ої�ор�анізації�«Місто-Сад»�(за�з�одою)

член�Національної�спіл�и�архіте�торів�У�раїни,�член�Спіл�и��р-

баністів�У�раїни�(за�з�одою)

заст�пни��Міністра�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та�жит-

лово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни —��ерівни��апарат�

член�Президії�У�раїнсь�ої�а�адемії�архіте�т�ри�(за�з�одою)

заст�пни��місь�о�о��олови —�се�ретар�Київсь�ої�місь�ої�ради

(за�з�одою)

радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови�(на��ромадсь�их�засадах)

(за�з�одою)

�ерівни��прое�т��підтрим�и�приватизації�землі�в�У�раїні�А�ен-

ції�Спол�чених�Штатів�У�раїни�з�міжнародно�о�розвит���(USAІD)

(за�з�одою)

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

заст�пни���ерівни�а�апарат� —�начальни���правління�по�робо-

ті�з�персоналом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

заст�пни��начальни�а�юридично�о��правління�апарат��ви�о-

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

жавної�адміністрації)

Керівник апарату В. Бондаренко

Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва 
на 2016 рік

Розпорядження № 40 від 29 січня 2016 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60 «Про Програму економіч;

ного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік», Порядку формування та виконання Програми економічно;
го і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02 листопада 2011 року № 2026:

1.�Департаментам,��правлінням,�іншим�стр��-

т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям,�іншим�відповідальним�ви-

�онавцям�забезпечити�ви�онання�по�азни�ів,

завдань�та�заходів,�передбачених�Про�рамою

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

на�2016�рі�,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60

(далі —�Про�рама�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі�).

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

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

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

печити�доведення�до�департаментів,��прав-

лінь,�інших�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації),�районних�в�місті�Ки-

єві�державних�адміністрацій�по�азни�ів,�в�а-

заних���додат�ах�3-5�до�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016

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

ради�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60:

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

�апітально�о�ремонт��(додато��1�до�цьо�о�роз-

порядження);

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

тальних�в�ладень�(додато��2�до�цьо�о�розпо-

рядження);

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

тально�о�ремонт��(додато��3�до�цьо�о�розпо-

рядження).

3.�Затвердити:

адресний�перелі��об’є�тів��апітально�о�ре-

монт�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�-

но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва�(додато��4�до�цьо�о�розпорядження);

перелі��об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

що�здійснюється�за�замовленням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��влас-

них��оштів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,

�редитів,�лізин�ів�та�інших�джерел�фінанс�ван-

ня,�не�заборонених�за�онодавством,��рім�бю-

джетних��оштів�(додато��5�до�цьо�о�розпоря-

дження).

4.�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�доведення�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�Ки-

єві�державних�адміністрацій:

адресно�о�перелі���об’є�тів��апітально�о�ре-

монт�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�-

но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва�(додато��4�до�цьо�о�розпорядження);

перелі���об’є�тів��апітально�о�б�дівництва,

що�здійснюється�за�замовленням�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�за�рах�но��влас-

них��оштів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,

�редитів,�лізин�ів�та�інших�джерел�фінанс�ван-

ня,�не�заборонених�за�онодавством,��рім�бю-

джетних��оштів�(додато��5�до�цьо�о�розпоря-

дження).

5.�Департаментам,��правлінням,�іншим�стр��-

т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям:

5.1.�По�об’є�тах��апітально�о�б�дівництва,

в�лючених�до�Розподіл��аси�н�вань�на�фінан-

с�вання��апітальних�в�ладень�(додато��2�до

цьо�о�розпорядження),�протя�ом�місяця�з�дня

видання�цьо�о�розпорядження,�забезпечити:

під�отов���розпорядчих�до��ментів�щодо�б�-

дівництва�(ре�онстр��ції)�за�рах�но��бюджет-

них��оштів;

��ладення�до�оворів�на�ви�онання�прое�т-

них�або�б�дівельних�робіт,�я�що�очі��вана�вар-

тість�предмет��за��півлі�менше�с�ми,�зазна-

ченої���статті�2�За�он��У�раїни�«Про�здійснен-

ня�державних�за��півель»;

під�отов���необхідних�до��ментів�та�о�оло-

шення�процед�р�за��півель�прое�тних�або�б�-

дівельних�робіт,���разі,�я�що�очі��вана�вартість

предмет��за��півлі�становить�або�перевищ�є�с�-

м�,�зазначен����статті�2�За�он��У�раїни�«Про

здійснення�державних�за��півель»;

затвердження�розробленої�в��становлено-

м��поряд���прое�тно-�ошторисної�до��мента-

ції;

затвердження�тит�лів�б�дов�(об’є�тів),�б�-

дівництво�(ре�онстр��ція)�я�их�здійснюється

із�зал�ченням��оштів�бюджет��міста�Києва,�і

тит�лів�на�ви�онання�прое�тно-виш���вальних

робіт�для�б�дівництва�(ре�онстр��ції),�я�що

обов’яз�овість�їх�подання�визначена�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�27��р�дня

2001�ро���№ 1764.

5.2.�Відповідно�до�напрямів�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт�,�в�лючених�до�ад-

ресно�о�перелі���об’є�тів��апітально�о�ремон-

т�,�я�ий�здійснюється�за�замовленням�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�рах�-

но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет��міс-

та�Києва�(додато��4�до�цьо�о�розпорядження),

забезпечити�під�отов���дефе�тних�а�тів,��ош-

торисів,�іншої�необхідної�до��ментації,���ла-

дання�відповідних�до�оворів�на�ви�онання�ро-

біт�з��апітально�о�ремонт��тощо.

5.3.�Не�проводити�б�дь-я�і�роботи�на�об’є�-

тах,�по�я�их�не�передбачені�аси�н�вання�на�фі-

нанс�вання��апітальних�в�ладень�та��апіталь-

но�о�ремонт��на�2016�рі�,�та�не�ви�он�вати�ро-

боти�понад�встановлені�обся�и��апітальних

в�ладень�та��апітально�о�ремонт�.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�за�ре-

з�льтатами�ви�онання�п�н�т��4�цьо�о�розпо-

рядження��от�вати�пропозиції�щодо�внесен-

ня�змін�до�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціаль-

но�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,�з�метою

більш�раціонально�о�ви�ористання�бюджет-

них��оштів.

7.�Встановити,�що:

7.1.�Фінанс�вання��апітальних�в�ладень�за

рах�но���оштів�спеціально�о�фонд��бюджет�

міста�Києва�здійснюється�в�обся�ах,�я�і�визна-

чені�в�Про�рамі�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�,�за�наявності:

затвердженої�в��становленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації�на�б�дівництво

(ре�онстр��цію)�об’є�тів;

затверджених�в��становленом��поряд���ти-

т�лів�б�дов�(об’є�тів),�б�дівництво�(ре�онстр��-

ція)�я�их�здійснюється�із�зал�ченням��оштів

бюджет��міста�Кисва,�і�тит�лів�на�ви�онання

прое�тно-виш���вальних�робіт�для�б�дівниц-

тва�(ре�онстр��ції),�я�що�обов’яз�овість�їх�по-

дання�визначена�постановою�Кабінет��Мініс-

трів�У�раїни�від�27��р�дня�2001�ро���№ 1764;

інформації�щодо�проведених�процед�р�за-

��півель�на�ви�онання�прое�тних�та�б�дівель-

них�робіт�на�об’є�тах;

до�оворів�підряд��на�ви�онання�прое�тних

робіт�або�на�б�дівництво�(ре�онстр��цію);

звітної�інформації,�наданої�в�повном��обся-

зі�та���встановлені�терміни,�відповідно�до�По-

ряд���форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�е�о-

номічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Кисва�в

частині��апітальних�в�ладень�та��апітально�о

ремонт�,�затверджено�о�розпорядженням�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�02

листопада�2011�ро���№ 2026�(далі —�Поря-

до�).

7.2.�Пропозиції�щодо�внесення�змін�до�Про-

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

Києва�на�2016�рі��в�частині�фінанс�вання��апі-

тальних�в�ладень�за�рах�но���оштів�спеціаль-

но�о�фонд��бюджет��міста�Києва�подаються

�оловними�розпорядни�ами�бюджетних��ош-

тів,�відповідно�до�Поряд��,�за�формами�№ 07-

КБ-�ори��(додато��6�до�Поряд��),�№ 07-КБ-

пропозиції�(додато��1�до�Поряд��),�в�частині

фінанс�вання�робіт�з��апітально�о�ремонт� —

за�формами�№ 07-КР-�ори��(додато��7�до�По-

ряд��)�та�№ 07-КР-пропозиції�(додато��5�до

Поряд��).

8.�Департаментам,��правлінням,�іншим�стр��-

т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації),�районним�в�місті�Києві�держав-

ним�адміністраціям,�надавати�звіт�про�хід�ви-

�онання�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально�о

розвит���м.�Києва�на�2016�рі��в�частині��апіталь-

них�в�ладень�та��апітально�о�ремонт�:

8.1.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Де-

партамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�щомісячно,�в�термін�до�5�числа

місяця,�наст�пно�о�за�звітним�періодом:

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�о-

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

2016�рі��в�частині��апітальних�в�ладень�за�фор-

мою�№ 07-КБ-звіт�(додато��8�до�Поряд��);

пояснювальн��запис��,�в�я�ій�зазначаються

перелі��робіт,�я�і�ви�он�вались�на�об’є�тах��а-

пітально�о�б�дівництва�та��апітально�о�ремон-

т����звітном��періоді,�а�та�ож�причини�недо-

ви�онання�встановлених�завдань�та�заходи,�я�і

вживались�для�забезпечення�їх�ви�онання�та

надол�ження�відставання;

інформацію�щодо�прое�тних�та�підрядних

ор�анізацій,�я�і�є�переможцями�процед�р�дер-

жавних�за��півель�на�ви�онання�прое�тних�і

б�дівельних�робіт�на�об’є�тах,�передбачених

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�2016�рі�,�за�формами�№ 07-КБ-

прое�т�(додато��10�до�Поряд��)�та�№ 07-КБ-

підряд�(додато��11�до�Поряд��).

інформацію�щодо�розроб�и�та�затверджен-

ня�прое�тів�б�дівництва�на�об’є�тах,�передба-

чених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі�,�за�формою�№ 07-

КБ-звіт-ПКД�(додато��12�до�Поряд��)�з��опі-

ями�відповідних�до��ментів;

інформацію�щодо�здійснення�процед�р�дер-

жавних�за��півель�на�ви�онання�прое�тних�та

б�дівельних�робіт�на�об’є�тах,�передбачених

Про�рамою�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит-

���м.�Києва�на�2016�рі�,�за�формами�07-КБ-
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за��півлі-прое�т�(додато��13�до�Поряд��)�та

№ 07-КБ-за��півлі-підряд�(додато��14�до�По-

ряд��);

�опії�тит�лів�б�дов�(об’є�тів)�та�тит�лів�на�ви-

�онання�прое�тно-виш���вальних�робіт�для�б�-

дівництва,�затверджених�та�по�оджених�в��с-

тановленом��поряд�����звітном��періоді;

інформацію�щодо�ви�онання�Про�рами�е�о-

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

2016�рі��в�частині��апітально�о�ремонт��за�фор-

мою�№ 07-КР-звіт�(додато��9�до�Поряд��).

8.2.�Зазначені���підп�н�ті�8.1.�форми�№ 07-

КБ-прое�т,�№ 07-КБ-підряд,�№ 07-КБ-звіт-

ПКД,�№ 07-КБ-за��півлі-прое�т,�№ 07-КБ-за-

��півлі-підряд,��опії�до��ментів�не�подаються,

я�що���звітном��періоді�інформація�щодо�них

не�змінювалась,�про�що�зазначається�в�с�про-

відном��листі.

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

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

державної�адміністрації)�щотижнево�надавати

до�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

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

мацію�щодо�фінанс�вання��апітальних�в�ла-

день�по�об’є�тах,�передбачених�Про�рамою

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

на�2016�рі�,�за�рах�но��відповідних�джерел�фі-

нанс�вання,�та�щомісячно,�в�стро��до�5�числа,

наст�пно�о�за�звітним,�інформацію�щодо�фі-

нанс�вання�видат�ів�на��апітальний�ремонт,

передбачених�Про�рамою�е�ономічно�о�і�со-

ціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,�за�ра-

х�но��відповідних�джерел�фінанс�вання,�за

формою�№ 07-КР-ГФУ-звіт�(додато��15�до�По-

ряд��)�по��оловних�розпорядни�ах�бюджетних

�оштів�та��одах�ф�н�ціональної��ласифі�ації

видат�ів�місцевих�бюджетів.

10.�Підприємства,��станови�та�ор�анізації

міста,�підпоряд�овані�ви�онавчом��ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�та�йо�о�стр��т�рним�підроз-

ділам,�я�і�здійснюють��апітальне�б�дівництво�за

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

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

міністрації)�відповідно�до�перелі���об’є�тів��а-

пітально�о�б�дівництва,�я�і�спор�дж�ються�за

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

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

міністрації)�за�рах�но��власних��оштів�підпри-

ємств,��станов�та�ор�анізацій,��редитів,�лізин-

�ів�та�інших�джерел�фінанс�вання,�не�заборо-

нених�за�онодавством,��рім�бюджетних��оштів

(додато��5�до�цьо�о�розпорядження),�щоміся-

ця�до�10�числа�місяця,�наст�пно�о�за�звітним

періодом,�надають�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

трації)�інформацію�щодо�освоєння�та�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень�по�об’є�тах�за�фор-

мою�№ 07-КБ-звіт�(додато��8�до�Поряд��).

11.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям�в�місячний�термін�з�дня�видання

цьо�о�розпорядження�розробити�та�в��станов-

леном��поряд���затвердити�плани�заходів�з

реалізації�Про�рами�е�ономічно�о�і�соціально-

�о�розвит���міста�Києва�на�2016�рі�.

12.�Департаментам,��правлінням,�іншим

стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�районним�в�місті�Києві

державним�адміністраціям,�територіальним�ор-

�анам�міністерств�та�інших�центральних�ор�а-

нів�ви�онавчої�влади,�надавати�для��за�аль-

нення�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�звіт�про

хід�ви�онання�заходів�Про�рами�е�ономічно�о

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

щомісячно,�в�стро��до�10�числа�місяця,�наст�п-

но�о�за�звітним�періодом,�по�основних�по�аз-

ни�ах�та�що�вартально,�не�пізніше�15�числа

місяця,�наст�пно�о�за�звітним�періодом,�роз-

�орн�тий,�за�формами�№ 01-ЗВІТ�(додато��6

до�цьо�о�розпорядження)�та�№ 01-МЦП�(до-

дато��7�до�цьо�о�розпорядження).

13.�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�що�вар-

тально�не�пізніше�45�днів�після�за�інчення�звіт-

но�о�період��подавати�Київсь�ій�місь�ій�раді

�за�альнений�звіт�про�хід�ви�онання�Про�ра-

ми�е�ономічно�о�і�соціально�о�розвит���м.�Ки-

єва�на�2016�рі�.

14.�Встановити,�що��ерівни�и�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),��ом�-

нальних�підприємств�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�та�підприємств,�підпоряд�ованих�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�йо�о

стр��т�рним�підрозділам,�і��олови�районних�в

місті�Києві�державних�адміністрацій�нес�ть�пер-

сональн��відповідальність�за�ви�онання�по�аз-

ни�ів,�завдань�та�заходів�Про�рами�е�ономіч-

но�о�і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016

рі��та�повнот�,�достовірність�і�своєчасність�по-

дання�інформації,�під�отовленої�відповідно�до

Поряд���та�цьо�о�розпорядження.

15.�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

Додато��6�

до�розпорядження�

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

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

29.01.2016�р.�№�40

Форма�№ 01-ЗВІТ

Звіт 
«Про хід виконання Програми 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік» за______2016 року
(період)

_______________(ПІБ�ви�онавця) ______________(підпис) ______________(Дата)

_______________(телефон�ви�онавця)

Керівник апарату В. Бондаренко

Додато��7�

до�розпорядження�

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

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

29.01.2016�р.�№�40

_______________(ПІБ�ви�онавця) ______________(підпис) ______________(Дата)

_______________(телефон�ви�онавця)

Керівник апарату В. Бондаренко

№
з/п

Назва
МЦП

Заплановано до фінансування на
2016 рік, тис.грн

Фактично профінансовано за
звітний період, тис.грн

Рівень
виконання
результа�
тивних
показників, %

Обгрунту�
вання
причин
невико�
нання

всього в т.ч. за джерелами всього в т.ч. за джерелами

державний
бюджет

бюджет
м. Києва

інші державний
бюджет

бюджет
м. Києва

інші

№
п/п

Основні
заходи
Програми
на 2016 рік

Інформація про хід виконання
Програми за_        201 б року      

(період)

Одиниця
виміру

Показники
виконання

% виконання
показників
до заплано�
ваного

Темп
росту/зни�
ження у %
до відповід�
ного періоду
2015 року

Причини
невиконання
та заходи,які
будуть
вживатися з
метою забез�
печення
виконання
заходів
Програми

Форма�№ 01-МЦП

Звіт 
про виконання показників реалізації завдань та заходів 

міських цільових програм за____________2016 р.
(період)

Про затвердження Організаційно;методичних вказівок 
щодо навчання населення міста Києва у 2016 році діям 

у надзвичайних ситуаціях
Розпорядження № 41 від 29 січня 2016 року

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 черв;
ня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситу;
аціях», постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку про;
ведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням захо;
дів з питань цивільною захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523
«Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально;методичні центри цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за 
№ 624/25401, з метою організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу і
працівників підприємств, установ та організацій міста Києва у сфері цивільного захисту, навчання населення
захисту і діям у надзвичайних ситуаціях:

1.�Затвердити�Ор�анізаційно-методичні�в�а-

зів�и�щодо�навчання�населення�міста�Києва��

2016�році�діям���надзвичайних�сит�аціях,�що

додаються.

2.�Районним�в�місті�Києві�державним�адмі-

ністраціям,�стр��т�рним�підрозділам�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�Навчально-

методичном��центр��цивільно�о�захист��та�без-

пе�и�життєдіяльності�міста�Києва��ер�ватися

Ор�анізаційно-методичними�в�азів�ами�щодо

навчання�населення�міста�Києва���2016�році

діям���надзвичайних�сит�аціях,�затверджени-

ми�п�н�том�1�цьо�о�розпорядження.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Пантелеєва�П.О.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.01.2016�р.�№�41

Організаційно;методичні вказівки 
щодо навчання населення міста Києва у 2016 році діям 

у надзвичайних ситуаціях
Ор�анізаційно-методичні�в�азів�и�щодо�навчання�населення�міста�Києва���2016�році�діям���над-

звичайних�сит�аціях�розроблені�з�метою��дос�оналення�під�отов�и,�перепід�отов�и�та�навчан-

ня��ерівно�о�с�лад��цивільно�о�захист�,�навчання�посадових�осіб�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій,�с�б’є�тів��осподарювання�всіх�форм�власності�до�дій���разі�за�рози�та�вини�нення

надзвичайних�сит�ацій�техно�енно�о�та�природно�о�хара�тер��відповідно�до�Коде�с��цивільно-

�о�захист��У�раїни,�Поряд���під�отов�и�до�дій�за�призначенням�ор�анів��правління�та�сил�ци-

вільно�о�захист�,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�червня�2013�ро-

���№�443,�Поряд���здійснення�навчання�населення�діям���надзвичайних�сит�аціях,�затвердже-

но�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�червня�2013�ро���№ 444,�Поряд���проведен-

ня�навчання��ерівно�о�с�лад��та�фахівців,�діяльність�я�их�пов’язана�з�ор�анізацією�і�здійснен-

ням�заходів�з�питань�цивільно�о�захист�,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�ра-

їни�від�23�жовтня�2013�ро���№�819,�Положення�про�ор�анізацію�навчально�о�процес��з�ф�н�-

ціонально�о�навчання,�затверджено�о�на�азом�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�від�21

жовтня�2014�ро���№ 1112,�зареєстровано�о�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�05�листопада�2014

ро���за�№ 1398/26175,�Методичних�ре�омендацій�щодо�поряд���створення,�обладнання�та�за-

безпечення�ф�н�ціон�вання��онс�льтаційних�п�н�тів�з�питань�цивільно�о�захист��при�житлово-

е�спл�атаційних�ор�анізаціях�та�сільсь�их�(селищних)�радах,�затверджених�на�азом�Міністер-

ства�надзвичайних�сит�ацій�У�раїни�від�07�червня�2011�ро���№ 587.

1.�Ор�анізацію�навчання�здійснюють:

Навчально-методичний�центр�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міста�Києва�і

районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації —�щодо�працюючо�о�населення;

районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації —�щодо�непрацюючо�о�населення;

стр��т�рний�підрозділ�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�з�питань�освіти —�щодо�дітей�дош�ільно�о�ві��,��чнів�та�ст�дентів�навчальних

за�ладів�міста�Києва.

2.�Навчання���сфері�цивільно�о�захист��та�під�отов�и�населення�до�дій�в��мовах�за�рози�та

вини�нення�можливих�надзвичайних�сит�ацій�техно�енно�о�та�природно�о�хара�тер�,�терорис-

тичних�проявів,�особливо�о�період�,�воєнно�о�та�надзвичайно�о�стан��ор�анізов�вати�і�здій-

снювати�за�відповідними��р�пами,�я�і�форм�ються:

��Навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міста�Києва;

за�місцем�навчання,�роботи�безпосередньо�на�підприємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях;

за�місцем�проживання�непрацюючо�о�населення�на�відповідних��онс�льтативних�п�н�тах.

3.�Навчання�населення�здійснювати:

за�місцем�роботи —�працюючо�о�населення;



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
24 ëþòîãî 2016 ð.

¹21(4791)

6

за�місцем�навчання —�дітей�дош�ільно�о�ві��,��чнів�та�ст�дентів;

за�місцем�проживання —�непрацюючо�о�населення.

4.�Під�час�ор�анізації�навчання�населення�з�питань�цивільно�о�захист��основн���ва���зосере-

дити�на�вивченні�за�онодавчих,�нормативно-правових,�ор�анізаційно-розпорядчих,�план�валь-

них�до��ментів�з�ор�анізації�та�проведення�заходів�цивільно�о�захист�,�вдос�оналенні�пра�тич-

них�навичо��з�ви�онання�ф�н�ціональних�обов’яз�ів���межах�повноважень�щодо�захист��насе-

лення�і�територій�від�надзвичайних�сит�ацій�техно�енно�о�та�природно�о�хара�тер�,�ор�аніза-

ції�і�ви�онанні�аварійно-рят�вальних�та�інших�невід�ладних�робіт.

Під�отов���осіб��ерівно�о�с�лад��цивільно�о�захист��за�місцем�роботи�проводити�під�час��с-

тановчих�зборів���с�ладі�навчальних��р�п�з�ідно�з�відповідним�планом.�Темати���занять,�що�від-

працьов�ється�під�час�зборів,�визначати�начальни���цивільно�о�захист��об’є�та�з��рах�ванням

специфі�и�виробництва,�е�оло�ічної�та�техно�енної�обстанов�и�території,�досвід��роботи�за�по-

передній�рі��і�завдань�з�цивільно�о�захист��на�наст�пний�рі��та�по�одж�вати�з�начальни�ами

�правлінь�(відділів)�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій.

5.�Під�отов���працівни�ів�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�незалежно�від�форм�власності,

я�і�входять�до�с�лад��форм�вань�цивільно�о�захист��та�об’є�тових�аварійно-рят�вальних�сл�жб,

здійснювати�шляхом:

підвищення��валіфі�ації�за�цільовим�призначенням��ерівно�о�с�лад��та�фахівців,�діяльність

я�их�пов’язана�з�ор�анізацією�і�здійсненням�заходів�з�питань�цивільно�о�захист�,—�за�за�аль-

ною�темати�ою���Навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльно-

сті�міста�Києва�за�про�рамами�постійно�діючих�семінарів;

проведення�занять�з�працівни�ами�форм�вань —�за�місцем�роботи;

�часті���навчаннях�і�трен�ваннях�з�відпрацювання�дій�за�планами�реа��вання�на�надзвичайні

сит�ації,�планами�ло�алізації�та�лі�відації�аварій�(�атастроф) —�на�об’є�тах�підвищеної�небез-

пе�и.

Під�час�під�отов�и��ерівно�о�с�лад��особлив���ва���зверн�ти�на��отовність�форм�вань,�сл�жб

цивільно�о�захист��до�ви�онання�завдань�за�призначенням,��правління�форм�ваннями,�сл�ж-

бами�під�час�проведення�аварійно-рят�вальних�та�інших�невід�ладних�робіт.

До�проведення�занять���Навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�жит-

тєдіяльності�міста�Києва�зал�чати�(за�з�одою)�посадових�осіб�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�спеціалізованих�сл�жб�цивільно�о�захис-

т�,�державної�сл�жби�медицини��атастроф�та�працівни�ів�сл�жб�швид�о�о�реа��вання.

Під�отов���за�спеціальною�темати�ою�оперативно�о�с�лад��сл�жб�проводити�на�навчально-

трен�вальній�базі�державних�або��ом�нальних�аварійно-рят�вальних�сл�жб,�що�обсл��ов�ють

відповідні�с�б’є�ти��осподарювання,�або�(за�по�одженням)�на�навчально-матеріальній�базі�ава-

рійно-рят�вальних�підрозділів�сил�цивільно�о�захист�.�Зміст�спеціальної�темати�и�розробляти

об’є�там�підвищеної�небезпе�и�з��рах�ванням��он�ретних�виробничих��мов�і�відповідних�чин-

них�нормативно-правових�а�тів���сфері�охорони�праці,�цивільно�о�захист��населення�і�терито-

рій�від�надзвичайних�сит�ацій,�запобі�ання�та�оперативно�о�реа��вання�на�них.

У�про�рамах�навчання�передбачити�освоєння�працівни�ами�форм�вань�найбільш�ефе�тив-

них�прийомів�та�способів�застос�вання�спеціальних�механізмів,�вимірювальної�апарат�ри,�за-

собів�захист�,�що�переб�вають�на�оснащенні�форм�вань�і�сл�жб,�під�час�ви�онання�завдань��

зонах�надзвичайних�сит�ацій�техно�енно�о,�природно�о�та�воєнно�о�хара�тер�,�надання�доме-

дичної�допомо�и�потерпілим.

Під�час�проведення�навчань,�трен�вань�відпрацьов�вати�та�ож�питання�морально-психоло-

�ічної�під�отов�и�працівни�ів�форм�вань.

6.�Під�час�під�отов�и�працівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�незалежно�від�форм

власності,�я�і�не��війшли�до�с�лад��форм�вань�цивільно�о�захист��та�аварійно-рят�вальних

сл�жб,�приділяти��ва���вивченню�сл�хачами�належно�о�обся���знань�щодо�захист��життя�та

здоров’я�в�е�стремальних�сит�аціях,�надання�домедичної�допомо�и.�Ви�он�вати��омпле�с�за-

ходів�із�запобі�ання�вини�ненню�надзвичайних�сит�ацій�на�виробництві�з��рах�ванням�розпо-

діл��ф�н�ціональних�обов’яз�ів�між�працівни�ами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�вивча-

ти�основні�способи�дій�з��рах�ванням�ст�пеня�відповідальності��ожно�о�працівни�а�за�реаліза-

цію�планів�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації,�ло�алізації�і�лі�відації�аварій�(�атастроф),�врахо-

в�ючи�специфі���виробничо�о�процес��підприємств,��станов�та�ор�анізацій.

З��ерівни�ами�навчальних��р�п,�призначених�на�азами��ерівни�ів�підприємств,��станов�та

ор�анізацій,�заняття�проводити�в�Навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе-

�и�життєдіяльності�міста�Києва�за�про�рамою�постійно�діючо�о�семінар��з�відпрацюванням�ме-

тоди�и�проведення�занять�та�їх�змістовно�о�наповнення.

Додат�ово�для�підвищення�рівня�знань�з�питань�техно�енної�безпе�и�та�дій���надзвичайних

сит�аціях�ви�ористов�вати�систем��навчання����ал�зі�охорони�праці,�первинні,�повторні�та�ці-

льові�інстр��тажі.�Підвищення�рівня�знань�та�отримання�пра�тичних�навичо��щодо�дій���над-

звичайних�сит�аціях�здійснювати�на�пра�тичних�заняттях�під�час�проведення�спеціальних�об’-

є�тових�навчань�і�трен�вань.

Заняття�ор�анізов�вати�відповідно�до�Положення�про�професійне�навчання�працівни�ів�на

виробництві,�затверджено�о�спільним�на�азом�Міністерства�праці�та�соціальної�політи�и�У�ра-

їни,�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни�від�26�березня�2001�ро���№ 127/151,�зареєстрованим

��Міністерстві�юстиції�У�раїни�06��вітня�2001�ро���за�№ 315/5506.�До�проведення�занять�з�о�ре-

мих�тем�зал�чати�членів�об’є�тових��омісій�з�питань�ева��ації,�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної

безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�і�начальни�ів�спеціалізованих�сл�жб�цивільно�о�захист�.

7.�Пріоритетними�напрямами�в�освітній��ал�зі�з�під�отов�и��часни�ів�навчально-виховно�о

процес��до�дій���надзвичайних�сит�аціях�вважати:

У�вищій�освіті:

реалізацію�Коде�с��Цивільно�о�захист��У�раїни,�Положення�про�єдин��державн��систем��ци-

вільно�о�захист�,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�09�січня�2014�ро��

№ 11,�та�Положення�про�ф�н�ціональн��підсистем��«Освіта�і�на��а�У�раїни»�єдиної�державної

системи�запобі�ання�і�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації�техно�енно�о�та�природно�о�хара�-

тер�,�затверджено�о�на�азом�Міністерства�освіти�і�на��и�У�раїни�від�03�вересня�2009�ро��

№ 814,�щодо�ор�анізації�діяльності��афедр�(ци�лів)�та�ви�ладачів�з�питань�цивільно�о�захист�

та�безпе�и�життєдіяльності�за�відповідними�напрямами�і�спеціальностями�під�отов�и�фахівців

��вищих�навчальних�за�ладах,�створення�відповідних��мов�для�здоб�ття�на��ово-педа�о�ічни-

ми��адрами,�я�і�ви�ладають�нормативні�дисципліни�«Цивільний�захист»�та�«Безпе�а�життєді-

яльності»,�додат�ової�спеціальної�під�отов�и���сфері�цивільно�о�захист�:

під�отов���ст�дентів�вищих�навчальних�за�ладів�до�дій���надзвичайних�сит�аціях�за�норма-

тивними�навчальними�дисциплінами�«Безпе�а�життєдіяльності»�та�«Цивільний�захист»;

здійснення�пра�тично�о�відпрацювання�дій��сіх��часни�ів�навчально-виховно�о�процес��під�час

проведення�спеціальних�об’є�тових�трен�вань.

У�професійно-технічній�та�за�альній�середній�освіті:

ор�анізацію�роботи�за�напрямом�вивчення�основ�цивільно�о�захист��У�раїни�з�ідно�з�Кон-

цепцією�допризовної�під�отов�и�і�війсь�ово-патріотично�о�виховання�молоді,�схваленою�У�а-

зом�Президента�У�раїни�від�25�жовтня�2002�ро���№ 948/2002;

пра�тичне�за�ріплення�знань,�наб�тих��чнями�протя�ом�навчально�о�ро��,�щодо�дій���над-

звичайних�сит�аціях�з�елементами�спеціально�о�об’є�тово�о�трен�вання�я��підс�м�ово�о�захо-

д��пра�тичної�перевір�и�рівня�знань�та��мінь��чнів,�я�ий�провести�в�професійно-технічних�та

за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах����вітні�2016�ро��;

сприяння�поширенню�шефсь�ої�роботи�з�метою�ор�анізації�спільних�заходів�щодо�вихован-

ня���молоді��ромадянсь�их�поч�ттів�та�я�остей�під�час��часті�їх���проведенні�зма�ань�оборон-

но-масової�та�рят�вально-при�ладної�спрямованості,�інших�форм�позаш�ільної�роботи�з�по-

жежної�безпе�и,�безпе�и�дорожньо�о�р�х�,�е�оло�ічної�освіти;

під�отов�а��чнів�за�альноосвітніх�та�професійно-технічних�навчальних�за�ладів�до�дій���над-

звичайних�сит�аціях,�що�передбачає�здоб�ття�знань�і�вмінь�з�питань�особистої�безпе�и�в��мо-

вах�за�рози�та�вини�нення�надзвичайної�сит�ації,��орист�вання�засобами�захист��від�її�наслід-

�ів,�вивчення�правил�пожежної�безпе�и�та�основ�цивільно�о�захист�,�здійснювати�в�рам�ах�ви-

вчення�нормативних�навчальних�дисциплін�«Основи�здоров’я»�та�«Захист�Вітчизни»;

проведення�з��чнями���поза�рочний�час�ві�торин,�ш�ільних�та�районних�заходів�з�питань�без-

пе�и�життєдіяльності,�цивільно�о�захист��тощо.

Пра�тичне�за�ріплення�теоретично�о�матеріал��завершити�проведенням����вітні�2016�ро��

«Дня�цивільно�о�захист�».

У�дош�ільній�освіті:

збільшення��іль�ості�дітей,�охоплених��омпле�сом�заходів�з�відпрацюванням�мінімально�до-

статньо�о�та�потрібно�о�рівня�знань�і��мінь�з�питань�особистої�безпе�и�та�стереотипів�поведін-

�и�в��мовах�за�рози�та�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій,�створення�належних��мов�з�цивіль-

но�о�захист��дітей�і�персонал��дош�ільних�навчальних�за�ладів;

проведення�навчально-виховної�роботи�з��рах�ванням��мов��ожно�о��он�ретно�о�за�лад��че-

рез�різні�види�діяльності�дітей:�навчальна,�тр�дова,�і�рова,�х�дожня�тощо.�Особлив���ва���при-

ділити�оволодінню�пра�тичними�навич�ами,�можливостям�застосов�вати�наб�ті�знання�на�пра�-

тиці.

З�метою�пра�тично�о�відпрацювання�дій�щодо�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації���дош�іль-

них�навчальних�за�ладах�сплан�вати�та�провести���травні�2016�ро���«Тиждень�безпе�и�дитини»

відповідно�до�Інстр��тивно-методичних�матеріалів�щодо�ор�анізації�та�проведення�Тижня�без-

пе�и�дитини�в�дош�ільних�навчальних�за�ладах,�ре�омендованих�Міністерством�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��У�раїни�від�19�серпня�2011�ро���№ 1/9-635,�за�підс�м�ами�я�о�о�спільно�з

стр��т�рним�підрозділом�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�з�питань�освіти,��правліннями�(відділами)�з�питань�надзвичайних�сит�ацій�ра-

йонних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�Головно�о��правління�Державної�сл�жби�У�раїни

з�надзвичайних�сит�ацій���м.�Києві�ор�аніз�вати�і�провести�місь�і�та�районні�о�ляди-�он��рси

на��ращий�стан�ор�анізаційної,�пра�тичної,�навчально-виховної�роботи�з�питань�захист��дітей.

Навчання�працівни�ів�ор�анів��правління�освіти�і�на��и�діям���разі�вини�нення�надзвичайних

сит�ацій�здійснювати�за�Типовою�про�рамою�навчання�працівни�ів�ор�анів��правління�освітою

і�на��ою,�навчальних�за�ладів,��станов,�ор�анізацій�і�підприємств��ал�зі,�затвердженою�на�а-

зом�начальни�а�штаб��Цивільної�оборони,�Державним�се�ретарем�Міністерства�освіти�і�на��и

У�раїни�від�17�січня�2002�ро���№�28.

8.�Просвітниць���робот��та�пропа�анд��знань�серед�населення�з�питань�цивільно�о�захист�

спрямов�вати�на�під�отов���населення�до�дій���разі�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій:�під�час

весняної�повені,�поведінці�на�воді,�дотримання�правил�пожежної�безпе�и,�санітарно-�і�ієнічних

норм,�вини�нення�епідемій,�епізоотій,�отр�єнь�тощо.�Цю�робот��здійснювати�за�сприяння��ро-

мадсь�их�товариств,�ор�анізацій,�через��сі�наявні�засоби�масової�інформації,�др��овані�видан-

ня.�Основн���ва���зверн�ти�на�населення,�я�е�проживає�поряд�з�потенційно�небезпечними�об’-

є�тами.

Через�засоби�масової�інформації�забезпечити�надходження�потрібних�для�ви�онання�насе-

ленням�правил�поведін�и�та�дій�в�е�стремальних�сит�аціях,�зо�рема�передбачених�планами�ло-

�алізації�та�лі�відації�аварій�на�об’є�тах�підвищеної�небезпе�и.

9.�Під�отов���ор�анів��правління�та��ерівно�о�с�лад��цивільно�о�захист��всіх�рівнів,�працівни-

�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�здійснювати�під�час��омандно-штабних�навчань,�штаб-

них�трен�вань,�спеціальних/по�азових�та�е�спериментальних�навчань�(трен�вань)�з�питань�ци-

вільно�о�захист��та�занять�відповідно�до�темати�и�з�питань�захист��і�дій�в��мовах�надзвичай-

них�сит�ацій,�пов’язаних�з�можливими�терористичними�проявами�(з�обов’яз�овим�відображен-

ням�зазначено�о�питання,�в�ор�анізаційних�і�планових�до��ментах�з�питань�цивільно�о�захист�

відповідних�стр��т�р).

Командно-штабні�навчання,�штабні�трен�вання,�спеціальні,�по�азові�та�е�спериментальні�на-

вчання�(трен�вання)�з�питань�цивільно�о�захист��проводити�відповідно�до�Поряд���під�отов�и

до�дій�за�призначенням�ор�анів��правлінь�та�сил�цивільно�о�захист�,�затверджено�о�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�червня�2013�ро���№ 443.

Під�час�проведення�навчань�і�трен�вань�на�с�б’є�тах��осподарсь�ої�діяльності�зал�чати�до

ви�онання�заходів�із�запобі�ання�та�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації�членів��омісій�з�питань

техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�районно�о�рівня�та��омісії�з�питань�над-

звичайних�сит�ацій�об’є�тово�о�рівня,�посадових�осіб�сл�жб�цивільно�о�захист�.

Трен�вання�ор�анів��правління�об’є�тово�о�рівня�проводити�з�працівни�ами�підприємств,��с-

танов�та�ор�анізацій,�я�і�входять�до�с�лад��штабів�з�лі�відації�надзвичайних�сит�ацій,�очолюють

об’є�тові�форм�вання�цивільно�о�захист��та�аварійно-рят�вальні�сл�жби.�Під�час�трен�вань��до-

с�оналювати�під�отов����ерівно�о�с�лад��за�посадами,�я�і�вони�займають,�та�відпрацьов�вати

питання�зла�одженості�їх�роботи�щодо�забезпечення�стало�о�ефе�тивно�о��правління�діями��

надзвичайних�сит�аціях.

На�об’є�тах�підвищеної�небезпе�и�додат�ово�з�ідно�із�щорічними��рафі�ами,�по�одженими�з

місцевими�ор�анами��правління�з�питань�охорони�праці,�з�питань�надзвичайних�сит�ацій,�про-

водити�навчально-трен�вальні�заняття�з�пра�тичним�відпрацюванням�дій�за�планами�ло�аліза-

ції�та�лі�відації�аварій�(�атастроф).

10.�Головам�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій —��ерівни�ам�лано��територіаль-

ної�підсистеми�єдиної�державної�системи�цивільно�о�захист�:

забезпечити�реалізацію�державної�політи�и���сфері�цивільно�о�захист��в�частині�під�отов�и,

перепід�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації��ерівних��адрів�і�фахівців�та�навчання�населення�до

дій���надзвичайних�сит�аціях;

забезпеч�вати�ви�онання�План���омпле�т�вання�Навчально-методично�о�центр��цивільно�о

захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міста�Києва�на�2016�рі�;

видати�ор�анізаційно-методичні�в�азів�и�щодо�навчання�працюючо�о�населення�та�ор�аніз�-

вати��онтроль�за�їх�ви�онанням;

ор�анізов�вати�проходження�навчання�з�питань�цивільно�о�захист�,�техно�енної�та�пожежної

безпе�и�посадових�осіб�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать�до

сфери��правління�відповідних�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій;

здійснювати��онтроль��отовності�територіальних�спеціалізованих�сл�жб�і�форм�вань�цивіль-

но�о�захист��до�дій�за�призначенням;

на�засіданнях��омісій�з�питань�техно�енно-е�оло�ічної�безпе�и�та�надзвичайних�сит�ацій�роз-

�лян�ти�питання�про�хід�реалізації�ре�іональних�і�місцевих�про�рам�захист��населення�і�тери-
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торій�від�надзвичайних�сит�ацій���частині��дос�оналення�с�ладових�системи�навчання�пра-

цівни�ів;

з�метою�ор�анізації�під�отов�и�населення�різних�ві�ових,�соціальних�та�професійних��р�п

до�дій���разі�за�рози�та�вини�нення�надзвичайних�сит�ацій�ор�аніз�вати�робот��із�форм�-

вання�масової���льт�ри�безпе�и�та��отовності�до�дій�в��мовах�надзвичайних�сит�ацій:

затвердити�плани-�рафі�и�проведення�пра�тичної�під�отов�и�осіб��ерівно�о�с�лад��і�фа-

хівців,�діяльність�я�их�пов’язана�з�ор�анізацією�і�здійсненням�заходів�цивільно�о�захист��на

підприємствах,��становах,�ор�анізаціях;

сплан�вати�та�провести�збори�з��ерівни�ами�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�з�під-

биття�підс�м�ів�ви�онання�основних�заходів�з�навчання�працівни�ів�за�попередній�рі��та�ви-

значення�завдань�на�наст�пний�навчальний�рі����системі�цивільно�о�захист�;

з�метою�вироблення�єдності�підходів�на�ор�анізацію�і�методи���проведення�трен�вань

провести�в�лютом�-березні�по�азові�Дні�цивільно�о�захист��на�базі�опорних�з�безпе�и�жит-

тєдіяльності�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів.

11.�Керівни�ам�підприємств,��станов�та�ор�анізацій —�с�б’є�там�забезпечення�цивільно-

�о�захист�:

навчання�працівни�ів�ор�анізов�вати�з�ідно�з�планом��омпле�т�вання���Навчально-мето-

дичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міста�Києва�та�безпосеред-

ньо�на�підприємствах,�в��становах,�ор�анізаціях;

навчання�працівни�ів�безпосередньо�на�підприємствах,�в��становах,�ор�анізаціях�здій-

снювати�шляхом���рсово�о�та�індивід�ально�о�навчання�за�про�рамами�під�отов�и�праців-

ни�ів,�передбаченими�Поряд�ом�здійснення�навчання�населення�діям���надзвичайних�си-

т�аціях,�затвердженим�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�червня�201З�ро��

№ 444;

навчальні��р�пи�працівни�ів�з���рсово�о�навчання��творити���с�ладі�спеціалізованих�сл�жб

і�форм�вань�цивільно�о�захист��та�ор�анів��правління�ними,�з�індивід�ально�о�навчання —

��стр��т�рних�підрозділах�підприємств,��станов�та�ор�анізацій;

призначити�своїм�на�азом��ерівни�ів�навчальних��р�п�і�забезпечити�проходження�ними�на-

вчання���навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міс-

та�Києва;

до�проведення�занять�із�спеціальних�тем�зал�чати�(за�з�одою)�висо�опрофесійиих�фахів-

ців�інших�підприємств,��станов�та�ор�анізацій;

з�працівни�ами�під�час�прийняття�на�робот��і�за�місцем�праці�ор�аніз�вати�проведення

інстр��тажів�з�питань�цивільно�о�захист�,�пожежної�безпе�и�та�дій���надзвичайних�сит�аці-

ях�на�підставі�про�рам�під�отов�и�працівни�ів�і�чинних�на�підприємстві,�в��станові�та�ор�а-

нізації�правил,�інстр��цій,�планів�реа��вання�на�надзвичайні�сит�ації,� інших�нормативно-

правових�а�тів�з�питань�цивільно�о�захист�,�техно�енної�та�пожежної�безпе�и;

щорічно�проводити�перевір���знань�працівни�ів�з�питань�пожежної�безпе�и,�перелі��пи-

тань�для�перевір�и�затвердити�відповідними�на�азами;

підвищення�рівня�знань�та�отримання�пра�тичних�навичо��щодо�дій���надзвичайних�си-

т�аціях�здійснювати�на�пра�тичних�заняттях�під�час�проведення�спеціальних�об’є�тових�на-

вчань�і�трен�вань�з�питань�цивільно�о�захист��з�періодичністю,�встановленою�Поряд�ом

під�отов�и�до�дій�за�призначенням�ор�анів��правління�та�сил�цивільно�о�захист�,�затвер-

дженим�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�26�червня�2013�ро���№ 443;

трен�вання�персонал��підприємств,��станов�та�ор�анізацій�діям�на�випадо��пожежі�(про-

типожежні�трен�вання)�проводити�двічі�на�рі��на�всіх�підприємствах,�в��становах�та�ор�а-

нізаціях;

��навчальних�за�ладах,�а�та�ож���лі��вальних��становах�із�стаціонаром,�б�дин�ах�для�лю-

дей�похило�о�ві���та�інвалідів,�санаторіях�і�за�ладах�відпочин��,���льт�рно-просвітніх�та�ви-

довищних�за�ладах,��ритих�спортивних�б�дівлях�і�спор�дах,��отелях,�тор�ових�підприєм-

ствах�(два�поверхи�й�більше)�та�інших�анало�ічних�за�призначенням�об’є�тах�з�масовим�пе-

реб�ванням�людей�та�і�протипожежні�трен�вання�проводити�я��трен�вання�з�ева��ації�лю-

дей�з�елементами�пожежо�асіння;

забезпечити�ведення�до��ментації�з�питань�навчання���сфері�цивільно�о�захист�;

обладнати�в��ожном��підприємстві,�в��станові�та�ор�анізації�інформаційно-довід�овий���-

точо��з�питань�цивільно�о�захист��та�здійснити�йо�о�наповнення�навчальними�посібни�ами

і�нат�рними�зраз�ами,�передбаченими�за�альною�про�рамою�під�отов�и�працівни�ів�до�дій

��надзвичайних�сит�аціях.

12.�Взяти�до�відома,�що�відповідно�до�Положення�про�Головне��правління�Державної

сл�жби�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���м.�Києві,�затверджено�о�на�азом�Державної�сл�ж-

би�з�надзвичайних�сит�ацій�від�04�люто�о�2013�ро���№ 3,�Головне��правління�Державної�сл�ж-

би�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій���м.�Києві�здійснює��онтроль�з�питань�навчання�пра-

цівни�ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�м.�Києва,�зо�рема�щодо:

наявності�па�підприємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях�план�вальних,�облі�ових�та�звіт-

них�до��ментів�з�питань�навчання�працівни�ів;

проходження�особами,�я�і�зал�чаються�до�проведення�навчання,�інстр��тажів�і�перевір-

�и�знань�з�питань�цивільно�о�захист�,�пожежної�безпе�и�та�дій���надзвичайних�сит�аціях,

спеціальної�під�отов�и���Навчально-методичном��центрі�цивільно�о�захист��та�безпе�и�жит-

тєдіяльності�міста�Києва;

облі���спеціальних�об’є�тових�навчань�і�трен�вань�з�питань�цивільно�о�захист�,�що�про-

водяться�па�підприємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях;

ор�анізації�та�проведення�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями�спеціальних

об’є�тових�навчань�і�трен�вань�з�питань�цивільно�о�захист�;

надання�Навчально-методичним�центром�цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності

міста�Києва�освітніх�посл���підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям�з�під�отов�и�та�про-

ведення�спеціальних�об’є�тових�навчань�і�трен�вань�з�питань�цивільно�о�захист�;

с�ладання�звітності�про�ви�онання�Планів�ф�н�ціонально�о�навчання�осіб��ерівно�о�с�ла-

д��і�фахівців���сфері�цивільно�о�захист��з�ідно�з�Примірним�табелем�термінових�та�стро�о-

вих�донесень�з�питань�цивільно�о�захист�,�затвердженим�на�азом�Державної�сл�жби�У�ра-

їни�з�надзвичайних�сит�ацій�від�11�жовтня�2014�ро���№ 578.

13.�Навчально-методичном��центр��цивільно�о�захист��та�безпе�и�життєдіяльності�міста

Києва:

забезпечити�проведення�ф�н�ціонально�о�навчання�(підвищення��валіфі�ації�цільово�о

призначення)�осіб��ерівно�о�с�лад��і�фахівців,�діяльність�я�их�пов’язана�з�ор�анізацією�і

проведенням�заходів�щодо�цивільно�о�захист��відповідно�до�державно�о�замовлення�та

��ладених�до�оворів�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями:

ор�аніз�вати�на�до�овірній�основі�з�підприємствами,��становами�та�ор�анізаціями,�що

проводять�спеціальні�об’є�тові�навчання,�проведення�на�їх�базі�пра�тично�о�навчання�з��е-

рівним�апаратом�та�посередни�ами�з�питань�відпрацювання�план�вальних�до��ментів�за

навчанням�та�надати�методичн��допомо����ерівництв��в�йо�о�проведенні;

забезпечити�надання�підприємствам,��становам�та�ор�анізаціям��онс�льтаційних,�аналі-

тичних,�методичних�та�інших��валіфі�ованих�посл���з�питань�розроблення�про�рам�під�о-

тов�и�працівни�ів�до�дій���надзвичайних�сит�аціях,�потрібних�наочних�і�навчальних�матері-

алів,�ори�інал-ма�етів�інформаційно-довід�ових���точ�ів�тощо;

ор�аніз�вати�проведення�системної�дослідно-е�спериментальної�роботи�із�вдос�онален-

ня�форм�і�методів�проведення�на�підприємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях�спеціальних

об’є�тових�навчань�і�трен�вань�з�питань�цивільно�о�захист�;

постійно�вдос�оналювати�навчальний�процес,�проводити�теоретичні�та�пра�тичні�семі-

нари�цільово�о�призначення,�дні�професійної�майстерності;

створювати�та�вдос�оналювати�навчальн��матеріально-технічн��баз�,�вивчати�педа�о�іч-

ний�досвід�і�засвоювати�с�часні�форми�навчальної�і�методичної�роботи;

розвивати�педа�о�ічн��та�професійн��майстерність�педа�о�ічних�працівни�ів,�забезпечи-

ти�їх�атестацію�та�підвищення��валіфі�ації,�створювати�мотивацію�та��мови�для�професій-

но�о�вдос�оналення;

надавати�методичн��допомо���з�питань�проведення���професійно-технічних,�за�альноос-

вітніх�навчальних�за�ладах�«Дня�цивільно�о�захист�»�та�в�дош�ільних�навчальних�за�ладах

«Тижня�безпе�и�дитини»,�о�лядів-�он��рсів�на��ращий�стан�навчально�о�за�лад��з�питань

безпе�и�життєдіяльності;

сприяти�розвит���позаш�ільної�роботи�з�безпе�и�життєдіяльності�та�рят�вальної�справи;

підс�м�ов��доповідь�про�стан�під�отов�и�населення�до�дій���надзвичайних�сит�аціях�за�2016

рі��(зо�рема��ерівно�о�с�лад�,�форм�вань�цивільно�о�захист�)�надати�Департамент��місь-

�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�18��р�дня�2016�ро��;

навчання�розпочати�11�січня�2016�ро���і�за�інчити�30�листопада�2016�ро��.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÏðÀÒ"ÑÊ "Óêðà¿íà", ÿêà çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â âóë. Ðåâóöüêîãî, 42-Ã, âèêëèêàºòüñÿ Äàðíèöüêèì
ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à íà 14.30 23 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ïî öèâ³ëü-
í³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Õèìè÷à Àíàòîë³ÿ Â³êòîðîâè÷à äî ÏÀÒ "ÑÊ "Óêðà¿íà", òðåòÿ îñîáà: Êîâàëü÷óê Ãåííàä³é
Îëåêñàíäðîâè÷ ïðî ñòÿãíåííÿ ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàííÿ çà äîãîâîðîì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë. Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà éîãî â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì
íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â.

Ñóääÿ Ë. Ê. Ëåîíòþê

Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³ÿ) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ
ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëþ ñôåðè áëàãîóñòðîþ.Ïðîôåñ³éí³
òà êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà: âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà. Ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íà äåðæàâí³é
ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 1 ðîêó, àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ
ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè
ïðàö³ íàäàºòüñÿ ñïåö³àë³ñòîì, â³äïîâ³äàëüíèì çà êàäðîâó ðîáîòó çà òåëåôîíîì: 235-08-39,
235-36-99. Çàÿâè òà äîêóìåíòè êàíäèäàò³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 3, ê³ìí. 202.

Îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê

Â³äïîâ³äà÷ó: ÏÏ "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà" (01011, ì. Êè¿â, âóë. Ï. Ìèðíîãî, áóä. 16/13,
êîä 31565711) â îñîá³ âëàñíèêà Ïðèòóëè Îëåíè Þð³¿âíè

11.03.2016 î 12.15 ó ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 01010,
ì. Êè¿â, âóë. Ãàéöàíà, 4, ñóääÿ Ïèñàíåöü Â.À. (êàá. 107) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïî öèâ³ëüí³é
ñïðàâ³ ¹ 757/37958/15-ö çà ïîçîâîì Êóçüì³íà P.P. äî ÏÏ "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà" â îñîá³ âëàñíèêà,
êåð³âíèêà ³ çàñíîâíèêà Ïðèòóëè Î.Î. ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿.

Âè âèêëèêàºòåñü äëÿ ó÷àñò³ ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ó ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Íàñë³äêè íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâ³, ïåðåäáà÷åí³ ñòàòòÿìè
169, 170 ÖÏÊ Óêðà¿íè. Â³äïîâ³äà÷ çîáîâ'ÿçàíèé ïîâ³äîìèòè ñóä ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè. Ó ðàç³
íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Êîï³¿ ïîçîâíèõ çàÿâ â³äïîâ³äà÷ó ÏÏ "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà" â îñîá³ Ïðèòóëè Î.Î. â³äïðàâëåíî
ñóäîì çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äà÷à.Òàêîæ ¿õ êîï³¿ ìîæíà îòðèìàòè â ñóä³ çà âèùåâêàçàíîþ
àäðåñîþ.
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на�12�місяців ..............490��рн.�80��оп.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

«Â²ÉÑÜÊÎÂÀ ñëóæáà çà êîíòðàê-
òîì — ïåðñïåêòèâà Çáðîéíèõ ñèë
Óêðà¿íè» — ï³ä òàêîþ íàçâîþ â
Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ â³äáóâñÿ ñå-
ì³íàð äëÿ ìîëîä³. Ó÷àñíèêàìè
çàõîäó ñòàëè ñòóäåíòè âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â I-II ð³âíÿ àê-
ðåäèòàö³¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ñîëî-
ì’ÿíñüêîãî ðàéîíó.

Ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó ìîëîäü
îçíàéîìèëè ç óìîâàìè âñòóïó,
îñîáëèâîñòÿìè ïðîõîäæåííÿ
ñëóæáè çà êîíòðàêòîì, ìàòåð³-
àëüíîãî òà ñîö³àëüíîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ â³éñüêîâèõ êîíòðàê-
òíèê³â.

Ñòàðøèé îô³öåð ìîá³ë³çàö³é-
íîãî â³ää³ëåííÿ â³éñüêîâîãî êî-
ì³ñàð³àòó Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-
íó Þð³é Øåâ÷óê çàóâàæèâ, ùî
óìîâè ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè ñóò-
òºâî çì³íþþòüñÿ, ³ öå ìîòèâóº
÷èìàëî ëþäåé ïîïîâíþâàòè ëà-
âè ÇÑÓ. Ëåêö³þ ïðî êîíòðàêòíó
ñëóæáó äëÿ ñòóäåíò³â ï³äãîòóâà-
ëè, ÷ëåíè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè
ìîëîäèõ þðèñò³â ïðè Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîííîìó óïðàâë³íí³
þñòèö³¿ �

Ó Êèºâ³ ðîçïî÷èíàþòüñÿ 
Øåâ÷åíê³âñüê³ äí³

ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

Íà Ïîäîë³ âïîðÿäêîâóþòü òîðã³âëþ

Ó ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍ²É øêîë³ ²-²²² ñòóïåí³â (ç ïîãëèá-
ëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè) ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà ¹ 92, ùî ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³, â³äáóëà-
ñÿ óðî÷èñòà çóñòð³÷ ç àêòèâ³ñòàìè Ðåâîëþö³¿ Ã³äíî-
ñò³ 2013-2014 ðîê³â òà ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ — Îëåêñ³ºì
Áèêîì òà Þð³ºì ªðåìåíêîì. Âîíè ðîçïîâ³ëè ó÷íÿì
ïðî ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà-ãðóä-
íÿ 2014 ðîêó. Âøàíóâàëè õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ Ãåðî-
¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ÿê³ çàãèíóëè ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ ðîç-
ñòð³ë³â 18-20 ëþòîãî.

Øêîëÿð³ ï³äãîòóâàëè ïðåçåíòàö³¿, ôîòîâèñòàâêè
òà â³äåîñþæåòè ïðî ö³ êðèâàâ³ ïîä³¿. Ä³òè òàêîæ ïðî-
÷èòàëè âëàñí³ ïðîçîâ³ òà â³ðøîâàí³ òâîðè.

Îêð³ì öüîãî, â ñïîðòèâíîìó çàë³ øêîëè â³äáóëè-

ñÿ çìàãàííÿ ç âîëåéáîëó ì³æ êîìàíäàìè 8-õ êëàñ³â
«Ìè — ìóæí³ òà â³ðí³ çàõèñíèêè Óêðà¿íè», ïðèóðî-
÷åí³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ �

Ó øêîë³ ¹ 92 âøàíóâàëè 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³

ÔÀÕ²ÂÖ² ÊÏ ç óòðèìàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñ-
íÿíñüêîãî ðàéîíó î÷èùóþòü çåëåí³ çîíè â³ä ñì³ò-
òÿ, ï³äì³òàþòü äîð³æêè â ïàðêàõ ³ ñêâåðàõ, âèãð³-
áàþòü ðîñëèíí³ ðåøòêè ç ãàçîí³â, ðîçïóøóþòü çåì-
ëþ íà êâ³òíèêàõ. Ì³ñöåâ³ çåëåíáóä³âö³ äîêëàäà-
þòü ìàêñèìóì çóñèëü, ùîá ìåøêàíö³ òà ãîñò³ Êè-

ºâà ìàëè ìîæëèâ³ñòü êîìôîðòíî â³äïî÷èòè ÷è
ïðîñòî ïðîéòèñÿ óïîðÿäêîâàíèìè ïàðêàìè òà
ñêâåðàìè.

Òàê, íàïåðåäîäí³ ðàéîííèõ çàõîä³â ç íàãîäè
âøàíóâàííÿ ïîäâèãó ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíî-
ñò³ òà óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ áó-
ëî óïîðÿäêîâàíî ïàðê «Íà ÷åñòü áîðö³â çà ñâîáî-
äó òà íåçàëåæí³ñòü», äå äíÿìè ïðîéøëà öåðåìî-
í³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíîãî çíàêà �

ÌÎÂÎÇÍÀÂ×ÈÉ òóðí³ð «Ìîâè íàøî¿ îñíîâà — íà-
øà ìóçèêà æèâà», ùî ïðîéøîâ â ðàéîíí³é á³áë³î-
òåö³ ³ì. Ï. Óñåíêà äëÿ ä³òåé, áóâ ïðèóðî÷åíèé Ì³æ-
íàðîäíîìó äíþ ð³äíî¿ ìîâè. Äëÿ ó÷í³â 3-Á êëàñó
ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 327, ÿê³ çàâ³òàëè äî êíè-
ãîçá³ðí³, ãîëîâíèé á³áë³îòåêàð Òåòÿíà Õàáåíêî ï³ä-
ãîòóâàëà êíèæêîâó âèñòàâêó «Êðàùî¿, í³æ ð³äíà ìî-
âà, íå áóâàº» òà ïðîâåëà ³ñòîðè÷íó äîâ³äêó «Ìîâà —
äóõîâíèé ñêàðá íàðîäó».

Ä³òè àêòèâíî äîëó÷èëèñÿ äî ðîçìîâè,ùèðî âèñëî-
âëþâàëè ñâî¿ äóìêè ñòîñîâíî ð³äíî¿ ìîâè, ÷èòàëè ïî-
åç³¿,íàâ³òü âëàøòóâàëè ñïðàâæí³é ôëåøìîá,ïðîäåêëà-
ìóâàâøè õîðîì óñ³ì êëàñîì â³ðø óêðà¿íñüêîþ. Òðå-
òüîêëàñíèêè òàêîæ çóñòð³ëèñÿ ç ïèñüìåííèêîì, ïåðå-
êëàäà÷åì,àêòîðîì,çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì ìèñòåöòâ Óêðà-
¿íè Âàñèëåì Äîâæèêîì. Ó÷í³ ³ç çàäîâîëåííÿì ñï³ëêó-

âàëèñÿ ç àâòîðîì,íàâ³òü ³íñöåíóâàëè â³äîìó éîãî êíè-
ãó «Êàì³ííà äóãà íàä áåçîäíåþ» �

«Ìîâè íàøî¿ îñíîâà — íàøà ìóçèêà æèâà»

ÇÎÊÐÅÌÀ, 25 ëþòîãî, ó Íàö³î-
íàëüíîìó ìóçå¿ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà â³äáóäåòüñÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷-
íà êîíôåðåíö³ÿ «Ò. Ã. Øåâ÷åí-
êî — Ãåí³é íàö³îíàëüíîãî Â³äðî-
äæåííÿ». Îáãîâîðåííÿ îðãàí³-
çîâóþòü ôàõ³âö³ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 316 ç ïîãëèáëåíèì âè-
â÷åííÿì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè Äàð-
íèöüêîãî ðàéîíó ñï³ëüíî ç Íà-
ö³îíàëüíèì ìóçåºì Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà.

Â÷èòåë³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà
ë³òåðàòóðè, ìóçåéíèêè òà øåâ-
÷åíêîçíàâö³ îáãîâîðÿòü ìåòî-
äèêè âèêëàäàííÿ òâîð÷îñò³ Øåâ-
÷åíêà äëÿ ñó÷àñíèõ øêîëÿð³â.
Ï³ä ÷àñ çàõîäó, îêð³ì äîïîâ³äåé,
çàïëàíîâàíà ö³êàâà êîíöåðòíî-
åêñêóðñ³éíà ïðîãðàìà.

Î÷³êóºòüñÿ, ùî âñòóïíå ñëî-
âî ñêàæå äèðåêòîð Íàö³îíàëü-

íîãî ìóçåþ Äìèòðî Ñòóñ. Ñåðåä
çàïðîøåíèõ ãîëîâà Óêðà¿íñüêî-
ãî ³íñòèòóòó íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿ-
ò³ Âîëîäèìèð Â’ÿòðîâè÷, íàðîä-
í³ äåïóòàòè òà ïðåäñòàâíèêè ì³ñü-
êî¿ âëàäè �

Ó ÏÎÄ²ËÜÑÜÊ²É ÐÄÀ â³ä-
áóëàñü íàðàäà ç êåð³âíèêà-
ìè çàêëàä³â ðåñòîðàííî-
ãî ãîñïîäàðñòâà òà ï³äïðè-
ºìöÿìè — ó÷àñíèêàìè
äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãî-
âåëüíî¿ ìåðåæ³ ðàéîíó.

Ï³ä ÷àñ çàõîäó íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó òîðã³âë³ òà ñïî-
æèâ÷îãî ðèíêó Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ÐÄÀ Îëåêñàíäð Ëóêü-
ÿíþê ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì
ïðî ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ
îá’ºêò³â ñåçîííî¿ äð³áíî-
ðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿
ìåðåæ³ òà ìàéäàí÷èê³â
äëÿ õàð÷óâàííÿ á³ëÿ çà-
êëàä³â ðåñòîðàííîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Ïîäîëó.

Òàêîæ îáãîâîðþâàëèñü
³íø³ íàãàëüí³ ïèòàííÿ, ÿê-îò: ÿêà ð³çíèöÿ ì³æ ë³òí³ì òà ñåçîííèì
ìàéäàí÷èêîì, îáñÿã ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñêó) òîùî. Éøëîñÿ ³ ùîäî
äîö³ëüíîñò³ ðîçì³ùåííÿ ìàéäàí÷èê³â äëÿ õàð÷óâàííÿ á³ëÿ çàêëà-
ä³â ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà íà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî �

Ñîëîì’ÿíñüêèõ ñòóäåíò³â îçíàéîìèëè
ç óìîâàìè ñëóæáè çà êîíòðàêòîì

Çåëåíáóä³âö³ 
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó
ïðèáèðàþòü ïàðêè òà ñêâåðè

ÑÜÎÃÎÄÍ² î 15.30 â Êè¿âñüêîìó
Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà (âóë. Äàð-
â³íà, 2) â³äáóäåòüñÿ ôåñòèâàëü
Hello, English! ñåðåä øêîëÿð³â íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â Ïå÷åðñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³.

Çàõ³ä îðãàí³çîâàíî íà âèêîíàí-
íÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä

16 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 641/215
«Ïðî îãîëîøåííÿ 2016 ðîêó Ðî-
êîì àíãë³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³».

Ìåòà ó÷í³âñüêîãî ôîðóìó — àê-
òèâ³çàö³ÿ ðîáîòè ùîäî çàëó÷åííÿ

ä³òåé äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â Ïå÷åðñüêà äî âèâ÷åííÿ ³íî-
çåìíèõ ìîâ, ðåàë³çàö³¿ çä³áíîñòåé
ó ìàëå÷³ ó âèâ÷åíí³ àíãë³éñüêî¿,
ðîçâèòêó òâîð÷îñò³ ³ ìàéñòåðíîñò³
ïåäàãîã³â, ïðîïàãóâàííÿ äîäàòêî-
âèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã, àêòèâ³çàö³¿ ðî-
áîòè ç ñ³ì’ºþ òà ãðîìàäñüê³ñòþ �

Hello, English!

ÄÍßÌÈ ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³
â³äáóâñÿ ñïîðòèâíèé çàõ³ä «Êðîññ-
ô³ò — ñîë³äàðí³ñòü ñèëüíèõ!». Ó
çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³ 
9-11-õ êëàñ³â ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêî-
ëè ¹ 251 ³ìåí³ Õî Øè Ì³íà.

Íà ñâÿòî ñïîðòó çàâ³òàëè êå-
ð³âíèêè ðàéîíó, äåïóòàòè Êè¿âðà-
äè VIII ñêëèêàííÿ.

Ó÷àñíèêè çìàãàíü ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè íåàáèÿêó ñèëó âîë³ òà âè-
òðèìêó. Â³äòàê, ïåðø³ñòü âèáîðîëà
êîìàíäà «Íåïåðåìîæí³» (10-À), II
ì³ñöå ó êîìàíäè «Ñòð³ëà» (11-À),
III ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà «Áîãàòè-

ð³» (9-Â), IV ì³ñöå çàéíÿëà êîìàí-
äà «Íîí ñòîï» (9-Á), V ì³ñöå çàëè-
øèëîñÿ çà êîìàíäîþ «Ñïîðòèâíà
ñ³ì’ÿ» (9-À êëàñ).

Ïåðåìîæö³ òóðí³ðó îòðèìàëè
ö³íí³ ïðèçè òà ãðàìîòè �

Êðîññô³ò — ñîë³äàðí³ñòü ñèëüíèõ!
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