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Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ â ðàìêàõ «Ñòîëè÷íîãî ³íñïåêòó-
âàííÿ» ïðåäñòàâíèöüêà äåëåãàö³ÿ ïðî¿õàëàñÿ
ìàðøðóòîì: âóë.Õðåùàòèê—Ìîñêîâñüêèé ì³ñò—
âóë. Æèëÿíñüêà — âóë. Õðåùàòèê. Ï³ä ÷àñ ïåðå-
â³ðêè ôàõ³âö³ çàçíà÷èëè, ùî ñòâîðåííÿ ñìóãè
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà Ìîñêîâñüêîìó
ìîñòó äîçâîëÿº êèÿíàì çåêîíîìèòè 12-15 õâè-
ëèí ï³ä ÷àñ ïî¿çäêè âðàíö³ íà ðîáîòó ³ ââå÷åð³
äîäîìó. Â³äòàê ïàñàæèðó äåøåâøå êóïèòè êâè-
òîê íà àâòîáóñ çà 3 ãðí ³ â÷àñíî ä³ñòàòèñÿ ì³ñöÿ
ïðèçíà÷åííÿ,í³æ ñïëà÷óâàòè çà ïàëüíå òà ñòîÿ-
òè ó çàòîðàõ.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Êîçëîâ-
ñüêèé ïîâ³äîìèâ, ùî â³ä âèä³-
ëåíî¿ äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó ñìóãè º çíà÷íèé ïîçè-

òèâíèé ðåçóëüòàò. ² íàéá³ëüøå â³í â³ä÷óâàºòü-
ñÿ íà ïðîì³æêó øëÿõó â³ä Êåð÷åíñüêî¿ ïëîù³
äî Ïåòð³âêè.

«Íà ö³é ä³ëÿíö³ ìè äîñÿãëè 12-õâèëèííîãî
ñêîðî÷åííÿ ÷àñó â ðóñ³ íàçåìíèõ ïåðåâ³çíèê³â.
Âðàõîâóþ÷è, ùî àâòîáóñàìè, òðîëåéáóñàìè ³
òðàìâàÿìè ìè ïåðåâîçèìî âäåíü á³ëüøå, í³æ 
2 ìëí ïàñàæèð³â,òî ðîçâèòîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñ-
ïîðòó â Êèºâ³ çàëèøàºòüñÿ äëÿ íàñ ïð³îðèòåò-
íèì»,— çàçíà÷èâ ïàí Êîçëîâñüêèé.

Ó ïëàíàõ ì³ñüêî¿ âëàäè — ñòâîðèòè îêðåì³
ñìóãè ùå íà 14-òè ëîêàö³ÿõ. Íàñàìïåðåä íà Ìà-
ë³é Ê³ëüöåâ³é, à ñàìå: â ðàéîí³ ìîñòó Ïàòîíà òà
íà ïðîñïåêò³ Âîçç’ºäíàííÿ, à òàêîæ íà ïðîñïåê-
ò³ Ìàÿêîâñüêîãî.Ó ìàéáóòíüîìó ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ âè-îêðåìëåííÿ òàêèõ ñìóã òà çàôàðáîâóâàí-
íÿ ¿õ ³íøèì êîëüîðîì. Ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ ó öüî-
ìó ïèòàíí³ îð³ºíòóâàòèìóòüñÿ íà áàãàòèé äî-
ñâ³ä ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Ï³ä ÷àñ ³íñïåêö³¿ ìî-
âà òàêîæ éøëà ïðî çàïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ â ïîâ-
íîìó îáñÿç³ àâòîìàòè÷íî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ
ñâ³òëîôîðàìè (ÀÑÓ).Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Êîç-
ëîâñüêîãî,òàêà ñèñòåìà âæå ÷àñòêîâî ä³º. Íàðà-
ç³ â Êèºâ³ ìàéæå 700 ñâ³òëîôîð³â, ÿê³ ïëàíóþòü
îá’ºäíàòè â ºäèíó ìåðåæó.

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ðîçïîâ³â, ùî íà óò-
ðèìàííÿ äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ â 2016 ðîö³ Êè¿âðà-
äà ïîïåðåäíüî âèä³ëèëè ìàéæå 820 ì³ëüéîí³â

ãðèâåíü. Çîêðåìà íà êàïðåìîíò âóëèöü ³ ïðîñ-
ïåêò³â ïåðåäáà÷åíî 120 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

Ï’ÿòíè÷íå ³íñïåêòóâàííÿ íå îá³éøëîñü áåç
ñþðïðèç³â. Òàê, íà âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî åâàêó-
þâàëè «Õþíäàé», ïðèïàðêîâàíèé ó íåïåðåäáà-
÷åíîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³.À íà Ìîñêîâñüêîìó ïðîñ-
ïåêò³ ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ çóïèíèëè âîä³ÿ,
ÿêèé,ïîðóøóþ÷è ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó,ïå-
ðåñóâàâñÿ ñìóãîþ äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ãîëîâà Ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿
Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ
ïîÿñíþº: «Âîä³¿ áà÷àòü öþ ñìó-
ãó ³ íå ìîæóòü çðîçóì³òè: ÿê öå
òàê,äîðîãà º,à ðóõàòèñü íå ìîæ-

íà.Îñîáëèâî,êîëè âîíè êóäèñü ïîñï³øàþòü.Äëÿ
âîä³¿â ïð³îðèòåò— âñòèãíóòè.À äëÿ öüîãî ìîæ-
íà ùîñü ïîðóøèòè ³ çà¿õàòè íà ÷óæó ñìóãó».

Âèõîâóâàòèìóòüòàêèõ íåââ³÷ëèâèõ âîä³¿â ³ç çà-
ëó÷åííÿì ïîë³öåéñüêèõ øòðàôàìè. Äî ðå÷³, ãðî-
øîâ³ ïîêàðàííÿ ÷èìàë³—áëèçüêî 500 ãðí çà çà¿çä
àâò³âêè íà ñìóãó äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ ³íñïåêòóâàííÿ ðåâ³çîðàì ïðå-
çåíòóâàëè îíîâëåíó ñëóæáó êîíòðîëåð³â.¯õ ó Êè-
ºâ³ ïîêè ùî 90. Âñ³ âîíè îäÿãíåí³ ó ñïåöôîðìó
òà ìàþòü ñïåö³àëüí³ æåòîíè. Çà ñëîâàìè äèðåê-
òîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè,öå àáñîëþòíî íîâ³ ëþäè,ÿê³ ïðîéøëè ñïå-
ö³àëüíå íàâ÷àííÿ, çîêðåìà âèâ÷àëè êîíôë³êòî-
ëîã³þ. Òîáòî âì³þòü óíèêàòè ãîñòðèõ êóò³â ï³ä
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïàñàæèðàìè.Òîæ â³äòåïåð êè-
ÿíè çìîæóòüâèçíà÷èòè,õòî ïåðåä íèìè: ñïðàâæ-
í³é êîíòðîëåð ÷è àôåðèñò �

Ïîñàäîâö³ ïðî³íñïåêòóâàëè
ñòîëè÷í³ äîðîãè
� Ðåâ³çîðè ïåðåâ³ðèëè ðóõ àâò³âîê ñìóãîþ äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó

òà îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ ñëóæáè åâàêóàö³¿ ìàøèí-ïîðóøíèê³â

Êè¿âàâòîäîð³âö³ 
ïðàöþþòü
ó ïîñèëåíîìó ðåæèì³

Ó çâ’ÿçêó ç íåñòàá³ëüíîþ ïîãîäîþ,

ìîæëèâèìè îïàäàìè ó âèãëÿä³ äî-

ùó òà ìîêðîãî ñí³ãó, êîëèâàííÿìè

òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ äîðîæí³ ñëóæ-

áè ì³ñòà ïðàöþþòü â ïîñèëåíîìó

ðåæèì³.

Òàê,óí³÷ ç 20 íà 21 áåðåçíÿ 124

îäèíèö³ ñïåöòåõí³êè «Êè¿âàâòîäî-

ðó» îáðîáëÿëè âóëè÷íî-äîðîæíþ

ìåðåæó ïðîòèîæåëåäíèìè ìàòåð³-

àëàìè, ùîá çàáåçïå÷èòè áåçïå÷íå

ïåðåñóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó äîðî-

ãàìè ñòîëèö³.

Òàêîæ 21-øà áðèãàäà ç ðó÷íîãî

ïðèáèðàííÿ îáðîáëÿëà ïîñèïàëü-

íèìè ìàòåð³àëàìè òðîòóàðè,çóïèí-

êè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,ï³äõî-

äè äî ï³äçåìíèõ³ íàçåìíèõï³øîõ³ä-

íèõ ïåðåõîä³â, ñòàíö³é ìåòðî.

Çàãàëîì ïðîòÿãîì äîáè áóëî âè-

êîðèñòàíî 457,9 ò ñîë³ òà 214,5 ò ï³-

ùàíî-ñîëÿíî¿ ñóì³ø³.

Êð³ì òîãî, äëÿ íåäîïóùåííÿ

ìîæëèâèõ ï³äòîïëåíü ìàã³ñòðàëåé

óïîñèëåíîìóðåæèì³ ïðàöþþòüã³ä-

ðîòåõí³÷í³ ñëóæáè ÊÏ ØÅÓðàéîí³â.

Âåñíÿí³ êàí³êóëè äëÿ
ñòîëè÷íèõ øêîëÿð³â
òðèâàòèìóòü ç 21 äî 27
áåðåçíÿ

Âåñíÿí³ êàí³êóëè ó êè¿âñüêèõ êîìó-

íàëüíèõÇÍÇ òðèâàòèìóòüòèæäåíü—

ç 21 äî 27 áåðåçíÿ âêëþ÷íî.

«Íà ÷àñ âåñíÿíèõ êàí³êóë äëÿ

øêîëÿð³â ðîçðîáëåíà ö³êàâà ïðî-

ãðàìà ÿê êóëüòóðíèõ,òàê ³ ñïîðòèâ-

íèõ çàõîä³â.Ñåðåä íèõ—êðàºçíàâ-

÷³ åêñïåäèö³¿, çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâ-

íîãî îð³ºíòóâàííÿ,åêñêóðñ³¿ äî ìó-

çåþ ÇÑÓ, ìóçåþ «Ìàéäàíó», «Åêñ-

ïåðèìåíòàí³óìó» òà ³íøèõ çàêëàä³â

êóëüòóðè, ï³øîõ³äí³ åêñêóðñ³¿ Êè-

ºâîì, ìàéñòåð-êëàñè ç îð³ãàì³ òà

âèãîòîâëåííÿ òðèï³ëüñüêîãî ïîñó-

äó, à òàêîæ áàãàòî ³íøèõ ö³êàâèõ ³

ï³çíàâàëüíèõ çàõîä³â»,— ðîçïîâ³-

ëà  çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãàííà

Ñòàðîñòåíêî.

Êèÿí çàïðîøóþòü
áåçïëàòíî 
îáñòåæèòèñÿ 
íà òóáåðêóëüîç

Ñüîãîäí³ ç 9.00 äî 17.00 ïî âóëè-

ö³ Áîðèñï³ëüñüê³é, 30-à, á³ëÿ Öåí-

òðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿

äîïîìîãè ¹ 1 Äàðíèöüêîãî ðàéî-

íó, áóäå îðãàí³çîâàíî ðîáîòó ñó-

÷àñíîãî öèôðîâîãî ïåðåñóâíîãî

ôëþîðîãðàôà.

Áåçïëàòíî îáñòåæèòèñÿ íà òó-

áåðêóëüîç çàïðîøóþòü óñ³õ áàæà-

þ÷èõ. Îêð³ì ä³àãíîñòèêè ñòàíó ëå-

ãåíü,âñ³ îõî÷³ ìàòèìóòü çìîãó ïðî-

éòè áåçêîøòîâíå àíîí³ìíå òåñòó-

âàííÿ íà Â²Ë/ÑÍ²Ä òà ïðîêîíñóëü-

òóâàòèñÿ ç ë³êàðÿìè-ôòèç³àòðàìè.

íîâèíè

Äíÿìè ó ì³ñò³ â³äáóëîñÿ 
«Ñòîëè÷íå ³íñïåêòóâàííÿ».
Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ðàçîì ç êå-
ð³âíèêàìè òðàíñïîðòíèõ ï³äðîç-
ä³ë³â ÊÌÄÀ, ïàòðóëüíîþ ïîë³-
ö³ºþ òà æóðíàë³ñòàìè ïðî¿õàëèñÿ
âóëèöÿìè Êèºâà. Çîêðåìà ïåðå-
â³ðèëè ðóõ àâò³âîê ñìóãîþ,
âèä³ëåíîþ ñïåö³àëüíî äëÿ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó,
îçíàéîìèëèñÿ ç ðîáîòîþ 
ñëóæáè åâàêóàö³¿ àâòîìîá³ë³â-
ïîðóøíèê³â òîùî.

ßðîñëàâà ÇÎËÎÒÜÊÎ | «Õðåùàòèê»

Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº ñòâîðèòè îêðåì³ ñìóãè äëÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ùå íà 14-òè ëîêàö³ÿõ. Íàñàìïåðåä íà Ìàë³é Ê³ëüöåâ³é, à ñàìå: â ðàéîí³ ìîñòó Ïàòîíà 
òà íà ïðîñï. Âîçç`ºäíàííÿ, à òàêîæ íà ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження змін 
до Порядку доступу до адміністративного комплексу 

на вулиці Хрещатик, 36
Розпорядження № 185 від 15 квітня 2015 року

Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою врегулювання порядку дій посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Ки)
ївської міської державної адміністрації) та працівників охорони у разі виникнення непередбачуваних об)
ставин навколо або безпосередньо на території адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36:

1.�Затвердити�зміни�до�Поряд���дост�п��до

адміністративно�о��омпле�с��на�в�лиці�Хре-

щати�,�36,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�1�вересня�2014

ро���№ 205,�що�додаються.

2.�Оп�блі��вати�це�розпорядження����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

Київський міський голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�15.04.2015�р.�№�185

Зміни до Порядку доступу до адміністративного комплексу 
на вулиці Хрещатик, 36

1.�Частин��др����статті�9�Глави�2�Поряд���доповнити�п�н�тами�2.4�та�2.5�та�о�о�зміст�:

«2.4.�Недотримано��мов�дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��іноземних�деле�ацій,

о�ремих�іноземців�та�осіб�без��ромадянства,�передбачених�статтею�15-1�цьо�о�Поряд��.

2.5.�Прийнято�рішення�про�обмежений�або�за�ритий�режими�дост�п��до�адміністратив-

но�о��омпле�с��відповідно�до�статті�15-2�цьо�о�Поряд��.»

2.�Частин��сьом��статті�11�Глави�2�Поряд���доповнити�абзацами�та�о�о�зміст�:

«не�дотримано��мов�дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��іноземних�деле�ацій,�о�ре-

мих�іноземців�та�осіб�без��ромадянства,�передбачених�статтею�15-1�цьо�о�Поряд��.

прийнято�рішення�про�обмежений�або�за�ритий�режими�дост�п��до�адміністративно�о

�омпле�с��відповідно�до�статті�15-2�цьо�о�Поряд��».

3.�Доповнити�Глав��2�Поряд���статтею�15-2�та�о�о�зміст�:

«Стаття�15-2.�Дост�п�до�адміністративно�о��омпле�с����разі�вини�нення�нештатних�сит�-

ацій.

1.�У�разі�вини�нення�непередбач�ваних�обставин�(нештатних�сит�ацій),�дост�п�до�адмі-

ністративно�о��омпле�с��ре�ламент�ється�цією�статтею.

Нештатними�сит�аціями���роз�мінні�цієї�статті�є�сит�ації,�я�і:

мож�ть�дестабіліз�вати�стал��робот��співробітни�ів�і�нормальне�ф�н�ціон�вання�адмініс-

тративно�о��омпле�с��та�за�рож�вати�безпеці�співробітни�ів�та/або�відвід�вачів�адмініс-

тративно�о��омпле�с�;

вима�ають�повної�або�част�ової�ева��ації�співробітни�ів�та/або�відвід�вачів�з�території

адміністративно�о��омпле�с�;

сприяють�заподіянню�або�створенню�за�роз�заподіяння�адміністративних,��римінальних

правопор�шень�нав�оло�чи�безпосередньо�на�території�адміністративно�о��омпле�с�.

2.�У�разі�необхідності�ева��ації�співробітни�ів�та/або�відвід�вачів�із�адміністративно�о

�омпле�с��охорона,�відповідно�до�планів�ева��ації,�від�риває�необхідні�виходи�з�адміністра-

тивно�о��омпле�с�,�сприяє�безпереш�одній�ева��ації,�забезпеч�є�безпереш�одний�під’їзд

спеціальної�техні�и�та�рят�вальни�ів,�їх�дост�п�на�територію�адміністративно�о��омпле�с�.

3.�У�разі�проведення�біля�адміністративно�о��омпле�с��масових�заходів,�я�і,�за�опера-

тивною�Інформацією,�мають�с�проводж�ватися�діями,�спрямованими�на�пор�шення��ро-

мадсь�о�о�поряд��:

3.1.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),��рім�інформ�вання�ор�анів�вн�трішніх�справ,�не�піз-

ніше�ніж�до�19��од.�00�хв.�дня,�що�перед�є�дню�проведення�масових�заходів,�інформ�є��е-

рівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації)�засобами�еле�тронно�о�зв’яз���про�заплановане�проведення�масових�заходів

біля�адміністративно�о��омпле�с�.

3.2.�Керівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),�для�об�оворення�та��з�одження�ал�оритм��дій���разі�пор�шення��ро-

мадсь�о�о�поряд���під�час�масових�заходів,�проводить,�не�пізніше�ніж�до�9��од.�30�хв.�дня

проведення�масових�заходів,�спільн��нарад��зі�старшим�від�охорони,��повноваженими�по-

садовими�особами�відповідно�о�районно�о��правління�Головно�о��правління�Міністерства

вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�та�Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх

справ�У�раїни�в�місті�Києві.

3.3.�Посадова�особа�Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�міс-

ті�Києві�приймає�рішення�щодо�зал�чення�необхідної��іль�ості�працівни�ів�міліції�та�відпо-

відних��ромадсь�их�ор�анізацій�для�забезпечення�охорони��ромадсь�о�о�поряд���нав�оло

та�безпосередньо�на�території�адміністративно�о��омпле�с�.

Особовий�с�лад�ор�анів�вн�трішніх�справ,�я�ий�приб�в�для�підсилення�охорони,�розміщ�є-

ться���вн�трішньом��дворі�адміністративно�о��омпле�с��з�можливістю�оперативно�о�дост�-

п��до�першо�о�поверх��адміністративно�о��омпле�с�.

3.4.�У�разі�вини�нення�об�р�нтованої�підозри�щодо�намірів��часни�ів�масових�заходів�бі-

ля�адміністративно�о��омпле�с��пор�шити��ромадсь�ий�порядо�,��ерівни��апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�оператив-

но�приймає�рішення�про�обмежений�режим�дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��від-

від�вачів�через�центральний�вхід�та�заїзд��автотранспорт��з�в�л.�П�ш�інсь�ої�до�адміністра-

тивно�о��омпле�с�,�про�що�надається�відповідне�письмове�дор�чення��ерівни�а�апарат�

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

3.5.�Після�прийняття�та�о�о�рішення�вхід�відвід�вачів�обмеж�ється.�За�необхідності�про-

п�с���о�ремих�посадових�осіб,��повноважених�осіб�та�працівни�ів�стр��т�рних�підрозділів

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації),�розміщених�на�території�адміністративно�о��омпле�с�,�за

відс�тності�видимих�озна��пор�шення��ромадсь�о�о�поряд���здійснюється�через�вхід�до

приймальні��ромадян�(зі�сторони�б�дівлі�«Столично�о�ЦУМ�»).

У�разі�проведення�масових�заходів�на�в�л.�П�ш�інсь�ій�без�видимих�озна��пор�шення��ро-

мадсь�о�о�поряд���заїзд�та�виїзд�автотранспорт��здійснюється�вільно�з�бо���в�л.�П�ш�ін-

сь�ої.

Охорона,���взаємодії�з��повноваженими�посадовими�особами�відповідно�о�районно�о

�правління�Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�та�Го-

ловно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві,�вживає�заходів�що-

до�охорони�адміністративно�о��омпле�с��та�забезпечення�охорони��ромадсь�о�о�поряд��

особовим�с�ладом.

3.6.�Дост�п�представни�ів�ініціативних��р�п�під�час�проведення�масових�заходів�(до�7

�часни�ів)�на�територію�адміністративно�о��омпле�с��можливий�за��сним�дозволом�Київсь�о-

�о�місь�о�о��олови,�заст�пни�а�місь�о�о��олови —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради,�першо-

�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�а

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

ції).

3.7.�Дост�п�на�територію�адміністративно�о��омпле�с��народних�деп�татів�У�раїни,�деп�-

татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�їх�помічни�ів-�онс�льтантів�за�пред’явленням�сл�жбово�о�по-

свідчення�здійснюється�через�вхід�до�приймальні��ромадян,�а���разі�видимих�озна��пор�-

шення��ромадсь�о�о�поряд���—�з�в�л.�П�ш�інсь�ої.

3.8.�У�разі�пор�шення��ромадсь�о�о�поряд���на�першом��поверсі�адміністративно�о��ом-

пле�с��або�поряд���проведення�з�ідно�з�поданою�заяв�ою�масових�заходів,�охорона�бло-

��є�проп�с�ні�пристрої�(т�рні�ети,�двері)�для��неможливлення�проход��пор�шни�ів�на�др�-

�ий�та�інші�поверхи�адміністративно�о��омпле�с�,�а�та�ож,���взаємодії�з��повноваженими�по-

садовими�особами�відповідно�о�районно�о��правління�Головно�о��правління�Міністерства

вн�трішніх�справ�У�раїни�в�місті�Києві�та�Головно�о��правління�Міністерства�вн�трішніх�справ

У�раїни�в�місті�Києві,�вживає�заходів�з�ло�алізації�та�затримання�пор�шни�ів.

3.9.�Після�завершення�масових�заходів�та/або�при�відс�тності�видимої�за�рози�пор�шен-

ня��ромадсь�о�о�поряд����ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�приймає�рішення�про�с�ас�вання�обмежено�о�режи-

м��дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��відвід�вачів�та�заїзд��автотранспорт��на�тери-

торію�адміністративно�о��омпле�с�.

4.�У�разі�спроби�неза�онно�о�силово�о�прони�нення�або�вчинення�інших�дій,�я�і�мож�ть

дестабіліз�вати�нормальне�ф�н�ціон�вання�адміністративно�о��омпле�с�,�вчинення�на�те-

риторії�адміністративно�о��омпле�с���римінально�о�правопор�шення:

4.1.�Охорона�вводить�заборон��на�вхід/вихід�працівни�ів�та�відвід�вачів�адміністративно-

�о��омпле�с�,�заїзд/виїзд�автотранспорт��на/з�території�адміністративно�о��омпле�с��до

нормалізації�сит�ації�та/або�приїзд��слідчо-оперативної��р�пи.

4.2.�Рішення�про�за�ритий�режим�дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��(заборон��на

вхід/вихід�працівни�ів�та�відвід�вачів,�заїзд/виїзд�автотранспорт��на/з�території�адміністра-

тивно�о��омпле�с�)�приймається�Київсь�им�місь�им��оловою,�першим�заст�пни�ом��олови

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�або��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�на�підставі�оперативної�інфор-

мації,�я�а�дає�підстави�ствердж�вати�про�існ�вання�за�рози�життю�та�здоров’ю�працівни�ів

та�відвід�вачів�адміністративно�о��омпле�с�,� інших�дій,�я�і�мож�ть�дестабіліз�вати�стал�

робот��і�безпе���співробітни�ів�та/або�відвід�вачів�адміністративно�о��омпле�с�,�нормаль-

не�ф�н�ціон�вання�адміністративно�о��омпле�с��повністю�або�част�ово,���том��числі�ф�н�-

ціон�вання�систем�водо-,��азо-,�тепло-,�еле�тропостачання�адміністративно�о��омпле�с�.

4.3.�Вільний�вхід�відвід�вачів�та�заїзд�автотранспорт��на�територію�адміністративно�о

�омпле�с��(«зняття�за�рито�о�режим�»)�здійснюється�після��с�нення�причин,�я�і�стали�під-

ставою�для�прийняття�рішення,�зазначено�о���підп�н�ті�4.1�п�н�т��4�цієї�статті�за�рішенням

тієї�ж�посадової�особи.

5.�У�разі�спроби�повно�о�або�част�ово�о�пере�риття�р�х��автотранспорт��на�в�л.�Хреща-

ти��та/або�в�л.�П�ш�інсь�ій��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�невід�ладно�інформ�є�чер�ов��частин��та��повно-

важених�посадових�осіб�районно�о��правління�та�Головно�о��правління�МВС�У�раїни�в�міс-

ті�Києві�для��оординації�дій�особово�о�с�лад��ор�анів�вн�трішніх�справ,�що�приб�де�для�за-

безпечення�охорони��ромадсь�о�о�поряд��,�в�межах�чинно�о�за�онодавства».

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про затвердження змін до Порядку доступу 
до адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36

Розпорядження № 13 від 16 січня 2015 року
Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2013 року № 939 та з метою належної організації контрольно)пропускного режиму в
адміністративному комплексі на вул. Хрещатик, 36:

1.�Затвердити�зміни�до�Поряд���дост�п��до

адміністративно�о��омпле�с��на�в�лиці�Хре-

щати�,�36,�затверджено�о�розпорядженням

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�від�01.09.2014�№ 205

з�ідно�з�додат�ом.

2.�Оп�блі��вати�це�розпорядження����азеті

Київсь�ої�місь�ої�ради�«Хрещати�».

3.�Контроль�за�ви�онанням�розпорядження

по�ласти�на��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації).�

Київський міський голова
В. Кличко
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ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням��

Київсь�о�о�місь�о�о��олови�

від�16.01.2015�р.�№�13

Зміни 
до Порядку доступу до адміністративного комплексу 

на вулиці Хрещатик, 36
1.�П�н�т�1.3�частини�першої�статті�2�Глави�1�Поряд���доповнити�наст�пним�абзацом�та�о�о

зміст�:

«Особам,�зазначеним���частині�першій�статті�15-1�цьо�о�Поряд��,�я�і�переб�вають�на�тери-

торії�адміністративно�о��омпле�с��не�для��часті���церемоніях,�нарадах,�пере�оворах�оформлю-

ється�тимчасова�переп�ст�а�(додато��12),���я�ій�зазначається�особа,�я�а�їх�с�проводж�є.»

2.�П�н�т�1.3�частини�першої�статті�3�Глави�1�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.3.�Спис���автотранспортних�засобів�встановлено�о�зраз�а�(додато��5),�затверджено�о��е-

рівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),���разі�необхідності�прийом��інших�відвід�вачів�адміністративно�о��омпле�с��або�офі-

ційних�деле�ацій.»

3.�Частин��2�статті�3�Глави�1�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Помічни�и-�онс�льтанти�народних�деп�татів�У�раїни,�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ін-

ші�відвід�вачі�не�мають�права�заїзд��на�територію�адміністративно�о��омпле�с��іна�ше,�я��за

одноразовим�дозволом��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).»

4.�Частин��др����статті�4�Глави�1�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Вхід�та�заїзд�інших�осіб�на�територію�адміністративно�о��омпле�с��в�неробочий�час,�ви-

хідні�та�свят�ові�дні�здійснюється�на�підставі�спис���затверджено�о�зраз�а�(додато��6),�по�о-

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

жавної�адміністрації)�та�подано�о�на�проп�с�ний�п�н�т�до�17.45�дня,�що�перед�є�вихідном��або

свят�овом��дню,�а�та�ож�до�18.00�робочо�о�дня,�я�що�вхід�та�заїзд�передбачається���неробо-

чий�час�цьо�о�ж�дня.»

5.�Частин��перш��статті�5�Глави�1�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«1.�До��ментом,�що�дає�право�на�переміщення��абаритних�матеріальних�цінностей�(меблі,�с��льп-

т�ри,��артини,�персональні��омп’ютери,�інша��абаритна�техні�а�тощо)�на/з�території�адміністра-

тивно�о��омпле�с�,�є�дозвіл��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�встановлено�о�зраз�а�(додато��7).»

6.�Частин��др����статті�6�Глави�1�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«2.�Заяв��,�зазначен����частині�першій�цієї�статті,�віз�є�начальни��стр��т�рно�о�підрозділ��з

адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�балансо�трим�вача�адміністративно�о��ом-

пле�с��і�затвердж�є��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації).»

7.�Частин��третю�статті�7�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«3.�Проп�с��автотранспортних�засобів�здійснюється�через�заїзд�з�в�лиці�П�ш�інсь�ої.�В�о�ре-

мих�випад�ах�за�попереднім�по�одженням�із��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�доп�с�ається�заїзд�автотранспортних

засобів�з�в�лиці�Хрещати�.»

8.�Частин��четверт��статті�11�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:�«4.�Подання�по�одж�є-

ться��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації)�та�передається�для�ви�отовлення�переп�ст�и�на�автомобіль�відповідно�до�час-

тини�др��ої�цієї�статті,�де�в�подальшом��і�збері�ається�протя�ом�ро��.»

9.�Частин��п’ят��статті�11�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«5.�У�випад��,�передбаченом��п�н�том�1.3�частини�першої�статті�3�цьо�о�Поряд��,�списо���о-

т�ється�стр��т�рним�підрозділом�з�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�балан-

со�трим�вача�адміністративно�о��омпле�с��за�зверненнями�заінтересованих�осіб�та�після�за-

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

державної�адміністрації)�збері�ається���зазначеном��стр��т�рном��підрозділі�протя�ом�ро��.»

10.�Частин��восьм��статті�11�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«8.�Одноразовий�заїзд�транспортних�засобів�здійснюється�на�підставі�письмово�о�або�теле-

фонно�о�дозвол���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�в�о�ремих�випад�ах�відповідальних�осіб�стр��т�рно�о�під-

розділ��з�адміністративно�о�та��осподарсь�о�о�забезпечення�балансо�трим�вача�адміністратив-

но�о��омпле�с�.�Дані�про�автотранспортні�засоби�фі�с�ються���постовом��ж�рналі:�мар�а�ав-

томобіля,�державний�номерний�зна�,�прізвище,�ім’я�та�по�бать�ові�особи,�я�а��орист�ється�ав-

томобілем,�час�заїзд��та�виїзд�.»

11.�Частин��перш��статті�12�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.�Керівни�и�стр��т�рних�підрозділів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�а-

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

�омісії,��ом�нальних�підприємств,�розміщених�на�території�адміністративно�о��омпле�с�,�са-

мостійно��от�ють�та��по�одж�ють�із��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спис�и�осіб�та�автотранспортних�засобів,�що�по-

треб�ють�вход��та�заїзд��на�територію�адміністративно�о��омпле�с��в�неробочий�час�та���ви-

хідні�й�свят�ові�дні.»

12.�Частин��др����статті�12�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«2.�По�оджені��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�спис�и�зазначених�осіб�та/або�автотранспортних�засобів�мають�б�-

ти�передані�на�проп�с�ний�п�н�т�до�17.45�робочо�о�дня,�що�перед�є�вихідном��або�свят�ово-

м��дню,�а�та�ож�до�18.00�робочо�о�дня,�я�що�вхід�чи�заїзд�передбачається���неробочий�час

цьо�о�дня.»

13.�Частин��перш��статті�13�Глави�2�Поряд���ви�ласти���та�ій�реда�ції:�

«1.�Дозвіл��ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�встановлено�о�зраз�а,�що�дає�право�на�переміщення��абаритних�матері-

альних�цінностей�(меблі,�с��льпт�ри,��артини,�персональні��омп’ютери,�інша��абаритна�техні-

�а�тощо)�на/з�території�адміністративно�о��омпле�с�,��от�ється�на�підставі�товарно-транспорт-

ної�на�ладної�або�інших�належно�оформлених�до��ментів�(видат�ова�на�ладна,�а�т�прийом�-пе-

редачі�тощо)�та�по�одж�ється�стр��т�рним�підрозділом�з�адміністративно�о�та��осподарсь�о-

�о�забезпечення�балансо�трим�вача�адміністративно�о��омпле�с�.»

14.�Доповнити�Глав��2�Поряд���статтею�15-1�та�о�о�зміст�:

«Стаття� 15-1.� Дост
п� до� адміністративно�о� �омпле�с
� іноземних� деле�ацій,� о�ре-

мих�іноземців�та�осіб�без��ромадянства.

1.�Проп�с��іноземних�деле�ацій,��р�п�іноземних��ромадян,�о�ремих�іноземців�та�осіб�без��ро-

мадянства,�я�і�переб�вають�на�території�адміністративно�о��омпле�с��для��часті���церемоніях,

нарадах,�пере�оворах�за�дор�ченням�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст�пни�а�місь�о�о��оло-

ви —�се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради,�першо�о�заст�пни�а�та�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�здійснюється�на�підставі�замовлення�(додато��11),�попередньо

по�оджено�о��правлінням�міжнародних�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

2.�Особи,�зазначені���частині�першій�цієї�статті,�на�території�адміністративно�о��омпле�с��с�-

проводж�ються�відповідальним�працівни�ом,�в�азаним���замовленні.

3.�Особи,�я�і�з�ідно�з�за�онами�У�раїни�та�міжнародними�до�оворами,�ратифі�ованими�У�ра-

їною�в��становленом��поряд��,��орист�ються�дипломатичним�ім�нітетом,��онтролю�на�безпе-

���не�підля�ають.

4.�Особи,�зазначені���частині�першій�цієї�статті,�мають�право�входити�на�територію�та�вихо-

дити�з�території�адміністративно�о��омпле�с��з�портфелями,�пап�ами�для�паперів�або�с�м�а-

ми�невели�о�о�розмір�.

Додато��1

до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно�о��омпле�с��

по�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма тимчасової перепустки

Додато��4

до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма перепустки на автомобіль

Державний�№

Мар�а�автомобіля

П.�І.�Б.�або�назва�ор�анізації

Керівни��апарат��В.�Бондарен�о

Додато��6

до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма списку осіб та автотранспортних засобів 
для входу та/або заїзду в неробочий час, 

вихідні та святкові дні
Затверджено�

Керівни��апарат�������В.�Бондарен�о�_

_____��________________�201___���р.

СПИСОК
осіб та автотранспортних засобів

для входу та/або заїзду в неробочий час, вихідні та святкові дні
№ П.І.П. посадової особи �

суб'єкта подання списку 
Інформація про осіб, яким

необхідний доступ у
неробочий час, вихідний або

святковий день

Мета, дата і час надання
доступу

Підпис посадової
особи 

П.І.П. посада

№ П.І.П. посадової
особи �суб'єкта
подання списку

Марка
автомобіля

Державний
номерний знак

Мета, дата і час
заїзду на
територію

Підпис посадової
особи

Додато��7

до�Поряд���дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма дозволу на переміщення матеріальних цінностей на/з території
адміністративного комплексу

Затверджено По�оджено

Начальни���правління

Керівни��апарат� адміністративно�о�та��осподарсь�о�о

В.�Бондарен�о� забезпечення�Київради

____________________________________

____���________________201___р.

_____���_____________________201___р.

М.�П.
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Головний�б�х�алтер

Матеріально-відповідальна�особа

М.�П.

*�Копія�видат�ової�на�ладної,�а�та�прийом�-передачі,�завірені�мо�рою�печат�ою�відповідно-

�о�підрозділ�,�є�невід’ємним�додат�ом�до�дозвол�

Додато��8

до�Поряд���дост�п��

до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма заявки на проведення робіт

Затверджено По�оджено

Начальни���правління

Керівни��апарат� адміністративно�о�та��осподарсь�о�о

В.�Бондарен�о� забезпечення�Київради

____________________________________

____���________________201___р.

_____���_____________________201___р.

М.�П.

ЗАЯВКА
на проведення робіт на ___ ____________________ 201_р.

Назва підрозділу,
який передає
матеріальні
цінності для

вивозу (виносу)

Назва організації,
що здійснює вивіз

(винос)

Інформація про осіб, які
супроводжують вантаж

Номер
видаткової

накладної чи акта
прииому�

передачі, що
додається*

Дата вивозу
(виносу)

П.І.П. державний
номерний знак
автомобіля (за

наявності)

Керівни��стр��т�рно�о�підрозділ� _____________________________

1. П.І.П. посадової особи �суб'єкта подання заявки

2. Вид та підстава проведення робіт

3. Назва підприємства або організації, яка виконує роботи

4. Перелік осіб, яких необхідно допустити до виконання робіт

5. Перелік матеріалів, які необхідно переміщувати по
адміністративному комплексу

6. Перелік автотранспортних засобів, задіяних у проведенні робіт

7. Час виконання (початку і завершення) робіт

8. Прізвище та контактний телефон відповідального співробітника,
який очолює та контролює виконання робіт

ПОГОДЖЕНО

Начальни���правління�міжнародних

зв’яз�ів

_____________________________

«___»���______________________�20___р.

Додато��12

до�Поряд���дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

Форма тимчасової перепустки

ДОЗВІЛ
на переміщення матеріальних цінностей 

на/з території адміністративного комплексу

Додато��11

до�Поряд���дост�п��до�адміністративно�о��омпле�с��

на�в�лиці�Хрещати�,�36

ПОГОДЖЕНО�

Керівни��апарат�

В.�Бондарен�о�

«______�»�201____р.

ЗАМОВЛЕННЯ
« » 201 р.�о�_____��од.______хв.���сл�жбовом�

приміщенні�№ _____________________________________________________________________________

(прізвище
та
посада
�ерівни�а,
я�ий
проводить
з�стріч)

приймас�деле�ацію�(проводить�пере�овори,�ділов��з�стріч)�з_______________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(представни�и
іноземних
держав,
міжнародних
ор�анізацій,
ділових
�іл
тощо)

Прош��по�одити�проп�с��іноземців:

1.�________________________________________________________________________________________

(прізвище
та
ім’я
іноземців,
держава,
рід
занять)

2.�________________________________________________________________________________________

(прізвище
та
ім’я
іноземців,
держава,
рід
занять)

3.�________________________________________________________________________________________

(прізвище
та
ім’я
іноземців,
держава,
рід
занять)

4.�________________________________________________________________________________________

(прізвище
та
ім’я
іноземців,
держава,
рід
занять)


Особи,�зазначені���пп.�_____�мають�дипломатичний�ім�нітет.

Іноземці�б�д�ть�мати�при�собі�____________________________________________________________

(відео-,
�іно-,
фото-,
зв��озапис�вальн�,
інш�
апарат�р�)

План�ється��іно-,�фотозйом�а�_____________________________________________________________

(місце
проведення)


З�стрічати�та�с�проводж�вати�іноземців�та��ромадян�У�раїни,�я�і�приб�ли�разом�з�ними,�

б�де�_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(прізвище,
ініціали,
посада
працівни�а)


___________________�����_____________________��______________________________________________

(дата) (підпис) (прізвище,
ініціали
�ерівни�а)

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про звернення Київської міської ради 

до Верховної Ради України стосовно внесення змін 
до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

щодо пайової участі при житловому будівництві
Рішення Київської міської ради № 129/129 від 10 березня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про столицю
України — місто)герой Київ», Закону України «Про комітети Верховної Ради України», з метою забезпечен)
ня прискорення реалізації гарантованих державою житлових прав громадян України, які мають на це пра)
во та/або потребують соціального захисту у сфері житлових прав згідно із законодавством, Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.�Направити�звернення�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�до�Верховної�Ради�У�раїни�з�ідно�з�додат-

�ом.

2.�Офіційно�оприлюднити�це�звернення�в��а-

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

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

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

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

но�о�розвит���та�постійн���омісію�Київсь�ої�мі-

сь�ої�ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�-

т�ри�та�земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�10.03.2016�ро���№�129/129

На�сьо�одні�відповідно�до�частини��сьомої�статті�40�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�місто-

б�дівної�діяльності»�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання�забороняється�вима�ати�від�замовни-

�а�б�дівництва�надання�б�дь-я�их�посл��,���том��числі�здійснення�б�дівництва�об’є�тів�та�пе-

редачі�матеріальних�або�нематеріальних�а�тивів�(зо�рема�житлових�та�нежитлових�приміщень,

��том��числі�шляхом�їх�ви��п�),��рім�пайової��часті���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�-

т�,�передбаченої�цією�статтею.

Одночасно�з�цим�з�ідно�з�п�н�том�7�розділ��V�«При�інцеві�положення»�За�он��У�раїни�«Про

ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»�встановлено,�що�б�дь-я�і�рішення�ор�анів�місцево�о�са-

мовряд�вання�про�надання�замовни�ом�б�дівництва�б�дь-я�их�посл��,�передач��а�тивів���б�дь-

я�ій�формі�(матеріальній�чи�нематеріальній),�передач��частини�(відсот�ової�част�и)�площ�прий-

нятих�в�е�спл�атацію�об’є�тів�містоб�д�вання,��рім�пайової��часті�відповідно�до�цьо�о�За�он�,

прийняті�до�набрання�чинності�цим�За�оном,�підля�ають�приведенню���відповідність�із�цим�За-

�оном.

Відповідно�до�ст.�47,�48�Констит�ції�У�раїни��ожен�має�право�на�житло�та�на�достатній�жит-

тєвий�рівень�для�себе�і�своєї�сім’ї,�що�в�лючає�житло.

Держава�створює��мови,�за�я�их��ожний��ромадянин�матиме�змо���поб�д�вати�житло,�при-

дбати�йо�о���власність�або�взяти�в�оренд�.
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Громадянам,�я�і�потреб�ють�соціально�о�захист�,�житло�надається�державою�та�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання�безоплатно�або�за�дост�пн��для�них�плат��відповідно�до�за�он�.

На�сьо�однішній�день�житлові�права��ромадян,�зо�рема�тих,�я�і�потреб�ють�соціально�о�захис-

т�,�реаліз�ються�відповідно�до�Житлово�о��оде�с��У�раїнсь�ої�РСР,�За�он��У�раїни�«Про�жит-

ловий�фонд�соціально�о�призначення»,�За�он��У�раїни�«Про�запобі�ання�вплив��світової�фінан-

сової��ризи�на�розвито��б�дівельної��ал�зі�та�житлово�о�б�дівництва»�тощо.

Одна��запроваджений�цими�за�онодавчими�а�тами�механізм�форм�вання�державно�о�жит-

лово�о�фонд��(житлово�о�фонд��місцевих�рад)�і�житлово�о�фонд��соціально�о�призначення,�що

переб�вають���віданні�місцевих�рад�та�є��ом�нальною�власністю�відповідних�територіальних

�ромад,�не�може�в�повній�мірі�забезпечити��арантовані�державою�на��онстит�ційном��рівні�жит-

лові�права��ромадян,�зо�рема�тих,�що�потреб�ють�соціально�о�захист�.

Це�зо�рема�пов’язано�із�зростанням��іль�ості��ромадян�У�раїни,�що�є��часни�ами�та�члена-

ми�сімей��часни�ів�антитерористичної�операції,�що�проводиться�на�сході�У�раїни,�я�і�мають

право�на�першочер�ове�чи�позачер�ове�забезпечення�жилою�площею�протя�ом�двох�ро�ів�з

дня�взяття�на��вартирний�облі��(статті�5,�6,�10,�12,�15�За�он��У�раїни�«Про�стат�с�ветеранів�вій-

ни,��арантії�їх�соціально�о�захист�»).

Це�не�єдина��ате�орія��ромадян�У�раїни,�я�і�пот�рб�ють�соціально�о�захист�,�зо�рема�щодо

забезпечення�державою�реалізації�їх�житлових�прав.�Напри�лад,��оло��ромадян�У�раїни,�я�і�ма-

ють�право�на�позачер�ове,�першочер�ове�отримання��вартир���житловом��фонді�соціально�о

призначення,�визначено�За�оном�У�раїни�«Про�житловий�фонд�соціально�о�призначення»�(ст.

11,�12).

З�метою�забезпечення��арантовано�о�державою��онстит�ційно�о�права��ромадян�У�раїни�на

житло�Київсь�а�місь�а�рада�звертається�з�проханням�до�Верховної�Ради�У�раїни�внести�зміни

до�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»,�а�саме:�роз�лян�ти�за�онопро-

е�т�та�о�о�зміст�:

«Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності»�щодо�па-

йової��часті�при�житловом��б�дівництві»

Верховна�Рада�У�раїни�постановляє:

І.�Внести�до�розділ��V�«При�інцеві�положення»�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дів-

ної�діяльності»�(Відомості�Верховної�Ради�У�раїни,�2011�p.,�№ 34,�ст.�343�із�наст�пними�зміна-

ми)�та�і�зміни:

доповнити�п�н�том�7-1�та�о�о�зміст�:

«7-1.�Установити,�що�тимчасово�до�2022�ро��:

1)�положення�п�н�т��7�розділ��V�«При�інцеві�положення»�та�частини�сьомої�статті�40�цьо�о�За-

�он��щодо�заборони�ор�анам�місцево�о�самовряд�вання�під�час�зал�чення��оштів�пайової��час-

ті���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т��вима�ати�від�замовни�а�б�дівництва�передачі

матеріальних�а�тивів�(житлових�приміщень)�не�поширюються�на�випад�и�б�дівництва�ба�ато-

�вартирних�житлових�б�дин�ів;

2)���разі�спор�дження�ба�ато�вартирних�житлових�б�дин�ів,��рім�індивід�ально�о�(садибно-

�о)�житлово�о�б�дин���чи�садово�о�або�дачно�о�б�дин��,�замовни��б�дівництва�(інвестор)��

стро�,�що�не�перевищ�є�двох�місяців�після�введення�та�о�о�б�дин���в�е�спл�атацію,�за�рішен-

ням�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�незалежно�від�зал�чення��оштів�пайової��часті���розви-

то��інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т��передає�безоплатно�до��ом�нальної�власності�відповід-

но�о�населено�о�п�н�т��частин��житлових�приміщень���спор�дженом��б�дин���в�межах�від�1

(одно�о)�до�1,25�(одно�о�ціло�о�двадцяти�п’яти�сотих�сотих)�відсот�а�від�за�альної�площі�жит-

лових�приміщень�та�о�о�б�дин��;

3)�положення�підп�н�т��2�цьо�о�п�н�т��не�поширюються�на�випад�и�б�дівництва�ба�ато�вар-

тирних�житлових�б�дин�ів�за�рез�льтатами�інвестиційних��он��рсів,�проведених���встановле-

ном��поряд���ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�я�що��мовами�інвестиційно�о��он��рс��та

��ладено�о�за�наслід�ами�йо�о�проведення�інвестиційно�о�до�овор��вже�передбачено�пере-

дач��замовни�ом�б�дівництва�(інвестором)�до��ом�нальної�власності�відповідно�о�населено-

�о�п�н�т��частин��житлових�приміщень�в�межах�розмір�,�встановлено�о�підп�н�том�2�цьо�о

п�н�т�.

Я�що��мовами�інвестиційно�о��он��рс��та�відповідно�о�інвестиційно�о�до�овор��передбаче-

но�передач��замовни�ом�б�дівництва�(інвестором)�до��ом�нальної�власності�відповідно�о�на-

селено�о�п�н�т��частини�житлових�приміщень�в�розмірі�меншом�,�ніж�мінімальний��раничний

розмір,встановлений�підп�н�том�2�цьо�о�п�н�т�,�замовни��б�дівництва�(інвестор)�за�рішенням

ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�передає�до��ом�нальної�власності�відповідно�о�населено�о

п�н�т��додат�ов��частин��житлових�приміщень�в�розмірі,�визначеном��я��від’ємна�різниця�між

ма�симально��раничним�розміром�житлових�приміщень,�встановленим�підп�н�том�2�цьо�о�п�н�-

т�,�та�розміром�житлових�приміщень,�що�підля�ає�передачі�за��мовами�інвестиційно�о��он��р-

с��і�відповідно�о�інвестиційно�о�до�овор�;

4)��мови�передачі�житлових�приміщень���спор�дженом��замовни�ом�б�дівництва�(інвесто-

ром)�ба�ато�вартирном��б�дин���є�одними�з�істотних��мов�до�овор��про�пайов���часть���роз-

вит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т�,�що���ладається�замовни�ом�б�дівництва�(інвестором)

відповідно�до�статті�40�цьо�о�За�он��із��рах�ванням�цьо�о�п�н�т�.

Та�ими�істотними��мовами�до�овор��є:

а)�розмір�(величина)�житлових�приміщень,�що�зал�чаються�на�засадах�пайової��часті,�зо�ре-

ма��іль�ість�та�площа��вартир�із�зазначенням��іль�ості��імнат��ожної��вартири;

б)�стро��(�рафі�)�передачі�житлових�приміщень,�що�зал�чаються�на�засадах�пайової��часті;

в)�відповідальність�сторін.

Невід’ємною�частиною�до�овор��є�розрах�но��розмір��(величини)�житлових�приміщень,�що

зал�чаються�на�засадах�пайової��часті,�зо�рема��іль�ість�та�площа��вартир�із�зазначенням��іль-

�ості��імнат��ожної��вартири;

5)�житлові�приміщення,�зал�чені�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання���поряд��,�встановле-

ном��цим�п�н�том,�ви�ористов�ються�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�відповідно�до�жит-

лово�о�і�цивільно�о�за�онодавства�У�раїни;

6)�порядо��зал�чення,�розрах�н���розмір��і�ви�ористання�житлових�приміщень,�зал�чених

відповідно�до�цьо�о�п�н�т��на�засадах�пайової��часті���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о

п�н�т�,�встановлюють�ор�ани�місцево�о�самовряд�вання�відповідно�до�цьо�о�п�н�т��та�статті�40

цьо�о�За�он�;

7)�інформація�щодо�до�овор��про�пайов���часть���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о

п�н�т�,���ладено�о�відповідно�о�до�статті�40�цьо�о�За�он��з��рах�ванням�цьо�о�п�н�т�,�я�ий

підля�ає�ви�онанню,�зо�рема�після�завершення�термін��дій�цьо�о�п�н�т�,���де�ларації�про��о-

товність�об’є�та�до�е�спл�атації,�або�в�а�ті��отовності�об’є�та�до�е�спл�атації�зазначається

на�підставі�відповідної�письмової�довід�и�ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�чи�йо�о�ви�онав-

чо�о�ор�ан�;

8)�забороняється�введення�в�е�спл�атацію�ба�ато�вартирних�житлових�б�дин�ів�без�довід�и

ор�ан��місцево�о�самовряд�вання�чи�йо�о�ви�онавчо�о�ор�ан��щодо�до�овор��про�пайов���часть

��розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т�,���ладено�о�відповідно�о�до�статті�40�цьо�о�За-

�он��з��рах�ванням�цьо�о�п�н�т�,�я�ий�підля�ає�ви�онанню,�зо�рема�після�завершення�термін�

дій�цьо�о�п�н�т�».

II.�При�інцеві�положення

1.�Цей�За�он�набирає�чинності�з�дня,�наст�пно�о�за�днем�йо�о�оп�блі��вання.

2.�Дія�п�н�т��7-1�розділ��V�«При�інцеві�положення»�За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�місто-

б�дівної�діяльності»�поширюється�на�правовідносини�при�б�дівництві�замовни�ами�б�дівниц-

тва�(інвесторами)�ба�ато�вартирних�житлових�б�дин�ів,�я�е�розпочато,�але�не�завершено�вве-

денням�та�их�ба�ато�вартирних�житлових�б�дин�ів�в�е�спл�атацію�до�набрання�чинності�цим�За-

�оном.

У�цьом��разі�до�овори�про�пайов���часть���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т�,�я�і

��ладені�із�замовни�ами�(інвесторами)�б�дівництва�ба�ато�вартирних�житлових�б�дин�ів�до�на-

брання�чинності�цим�За�оном,�за�рішенням�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�підля�ають�при-

веденню���відповідність�із�п�н�том�7-1�розділ��V�«При�інцеві�положення»�За�он��У�раїни�«Про

ре��лювання�містоб�дівної�діяльності».

3.�До�овори�про�пайов���часть���розвит���інфрастр��т�ри�населено�о�п�н�т�,���ладені�на�під-

ставі�статті�40�та�п�н�т��7-1�розділ��V�«При�інцеві�положення»�За�он��У�раїни�«Про�ре��люван-

ня�містоб�дівної�діяльності»�або�приведені���відповідність�із�цим�За�оном,�діють�до�повно�о�їх

ви�онання�сторонами�незалежно�від�термін��дії�п�н�т��7-1�розділ��V�«При�інцеві�положення»

За�он��У�раїни�«Про�ре��лювання�містоб�дівної�діяльності».

4.�Кабінет��Міністрів�У�раїни:

привести�свої�нормативно-правові�а�ти���відповідність�із�цим�За�оном;

забезпечити�приведення�ор�анами�ви�онавчої�влади�своїх�нормативно-правових�а�тів���від-

повідність�із�цим�За�оном».

Київський міський голова
В. Кличко

Про зміни до Положення 
про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 144/144 від 10 березня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про внесен)

ня змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та де)
яких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,
враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»,— Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

тамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�19.12.2002�№ 182/342,

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

ся.

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

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

ради�з�питань�містоб�д�вання,�архіте�т�ри�та

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Додато��до�рішення

Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�19.12.2002�ро���№�182/342

(в�реда�ції�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�

від�10.03.2016�№�144/144)

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(нова редакція) (Ідентифікаційний код 26199097)

1.�За�альні�положення

1.1.�Департамент�земельних�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

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

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�з�ідно�з�за�онодав-

ством�забезпеч�є�ви�онання�повноважень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфері�земельних�відносин,�є�під-

звітним�та�під�онтрольним�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�безпосередньо�підпоряд�ов�ється�Київсь�ом��місь-

�ом���олові,�а�з�питань��правління�землями�державної�власності,�розпорядження�я�ими�здійс-

нює�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація) —�ви�о-

навчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

Департамент���межах�своєї��омпетенції�здійснює��правління�землями��ом�нальної�власності

територіальної��ромади�міста�Києва,�землями�державної�власності�в�межах�міста�Києва,�роз-

порядни�ом�я�их�є�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адмініс-

трація)�(далі —�землі�державної�власності�в�межах�міста�Києва),�забезпеч�є�проведення�в�міс-

ті�земельної�реформи,�раціональне�ви�ористання�та�охорон��цих�земель�на�території�міста.

1.2.�Департамент���своїй�діяльності��ер�ється�Констит�цією�та�за�онами�У�раїни,�постанова-

ми�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тами�Президента�У�раїни�та�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�на�аза-

ми�міністерств,�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади,�рішеннями�Київсь�ої�місь�ої�ради,

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

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�іншими�нормативно-правовими�а�та-

ми,�а�та�ож�цим�Положенням.

2.�Основними�завданнями�Департамент��є:

2.1.�Забезпечення�ви�онання�повноважень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)���сфері��правління�землями��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�землями�державної�власності�в�ме-

жах�міста�Києва,�проведення�земельної�реформи,�спрямованої�на�приватизацію�земель���ме-

жах�міста.

2.2.�Здійснення�самоврядно�о��онтролю�за�ви�ористанням�і�охороною�земель�відповідно�до

повноважень,�деле�ованих�Київсь�ою�місь�ою�радою,�а�та�ож��оординація�здійснення�земле-

�строю�та�державно�о��онтролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель���межах�ф�н�цій�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).
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2.3.�Ведення�місь�о�о�земельно�о��адастр��відповідно�до�за�онодавства,�моніторин���зе-

мель,�здійснення�земле�строю.

2.4.�Реалізація�державних,�розроблення�і�здійснення�місь�их�про�рам�раціонально�о�ви�о-

ристання�та�охорони�земель,�поліпшення�нав�олишньо�о�природно�о�середовища.

3.�Департамент�відповідно�до�визначених��ал�зевих�повноважень�ви�он�є�та�і�завдання:

3.1.�Забезпеч�є�ви�онання�повноважень�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�ви�ористання�та�охоро-

ни�земель��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�земель�державної�влас-

ності�в�межах�міста�Києва,�проведення�земельної�реформи,�а�та�ож�ви�он�є�інші,�деле�овані

Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою

державною�адміністрацією)�повноваження.

3.2.�Створює��мови�для�раціонально�о�і�е�ономічно�обґр�нтовано�о�ви�ористання�земель

міста.

3.3.�Ор�анізов�є�ви�онання�робіт�з�інвентаризації�земель,�розроблення�та�реалізацію�план�

земельно-�осподарсь�о�о��строю�території�міста.

3.4.�Здійснює�самоврядний��онтроль�за�додержанням�власни�ами�землі�та�земле�орист�ва-

чами�земельно�о�за�онодавства,�встановлено�о�режим��ви�ористання�земель��сіх�форм�влас-

ності�відповідно�до�їхньо�о�цільово�о�призначення�та��мов�надання,�відповідно�до�повноважень,

деле�ованих�Київсь�ою�місь�ою�радою.

3.5.�Виявляє�землі,�що�ви�ористов�ються�не�за�цільовим�призначенням�та�з�пор�шенням��с-

тановлених�за�онодавством�вимо�.

3.6.�Розробляє�і�подає�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�необхідні�розрах�н�и�і�обґр�нт�вання�про�рам�робіт

з�проведення�земельної�реформи,�здійснення�земле�строю,�реалізації�заходів�щодо�раціональ-

но�о�ви�ористання�та�охорони�земель,�а�та�ож�про�ноз�вання�розвит���земельних�відносин.

3.7.�Ор�анізов�є�та�забезпеч�є�проведення�робіт�з��тримання,�моніторин���та�відновлення

місь�ої��еодезичної�мережі,�а�та�ож�щодо�топо�рафо-�еодезично�о�забезпечення�місь�о�о�зе-

мельно�о��адастр��та�інших�видів��адастрів.

3.8.�Ви�он�є�деле�овані�йом��Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�ф�н�ції�замовни�а�прое�тно-виш�-

��вальних�робіт,�пов’язаних�з�проведенням�земельної�реформи,�здійсненням�земле�строю,�ве-

денням�місь�о�о�земельно�о��адастр�,�моніторин���земель,�раціональним�ви�ористанням�і�охо-

роною�земель,�а�та�ож�з�топо�рафо-�еодезичною�діяльністю�в�сфері�земле�строю�та�для�за-

безпечення�ведення�місь�о�о�земельно�о��адастр��та�інших�видів��адастрів.

3.9.�Ор�анізов�є�проведення�нормативної,�е�спертної,�е�ономічної��рошової�оцін�и�земель-

них�діляно�.

3.10.�Подає�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�пропозиції�щодо�плати�за�землю.

3.11.�Розробляє�в��становленом��поряд���прое�ти�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,��от�є�та�по-

дає�розпорядження�Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�а�та�ож�подає�свої�виснов�и�з�питань:

— розпорядження�землями�в�межах�міста�Києва;

— передачі�земельних�діляно����власність��ромадян�та�юридичних�осіб;

— надання�земельних�діляно��в��орист�вання,�вил�чення�земельних�діляно�;

— продаж��земельних�діляно����власність;

— ви��п��земельних�діляно��для�с�спільних�потреб�міста;

— звільнення�самовільно�зайнятих�земельних�діляно�;

— встановлення�та�зміни�меж�районів���місті�в�поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�ра-

їни.

3.12.�Здійснює�під�отов���та�видає�розрах�н�и�розмір��орендної�плати�під�час���ладання�або

зміни��мов�до�до�оворів�оренди�земельних�діляно��чи�продовження�їх�дії,�надає�інформацію�в

письмовом��ви�ляді�щодо�ви�ористання��ромадянами�права�без�оштовної�приватизації�землі

в�межах�м.�Києва�станом�до�31.12.2012�щодо�земельних�діляно��в�межах�міста�Києва,�зареєс-

трованих�Департаментом�до�31.12.2012,�а�та�ож�інформацію�про�розмір�нормативної��рошо-

вої�оцін�и�земельної�ділян�и�за�рез�льтатами�розрах�н���відповідно�до�рішення�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�про�затвердження�технічної�до��ментації�з�нормативної��рошової�оцін�и�земель�міста

Києва.

3.13.�Здійснює��онтроль�за�встановленням�на�місцевості�меж�земельних�діляно�,�переданих

��власність�або�наданих����орист�вання.

3.14.�Подає�Київсь�ій�місь�ій�раді�та�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації)�інформацію�про�хід�здійснення�земельної�реформи.

3.15.�Ор�анізов�є�проведення�земельних�а��ціонів�та��он��рсів�з�продаж��земель��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва,�земель�державної�власності�в�межах�міста

Києва�(��випад�ах,�передбачених�за�онодавством�У�раїни)�та�прав�на�них.

3.16.�Створює�систем��інформації,�необхідної�для�здійснення��омпле�с��робіт,�пов’язаних�з

проведенням�земельної�реформи,�здійсненням�земле�строю,�веденням�місь�о�о�земельно�о��а-

дастр�,�моніторин���земель,�забезпеченням�раціонально�о�ви�ористання�та�охорони�земель.

3.17.�Здійснює�за�по�одженням�з�Київсь�ою�місь�ою�радою�та�ви�онавчим�ор�аном�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�на��ово-технічне�співробітництво

з�на��овими��становами�та�ор�анізаціями,�підприємствами�іноземних�держав�з�питань�прове-

дення�земельної�реформи.

3.18.�Сприяє�під�отовці�та�перепід�отовці�спеціалістів,�забезпеч�є�підвищення��валіфі�ації

працівни�ів�Департамент��для�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань,�ор�анізов�є�навчання

з�питань�земельно�о�за�онодавства.

3.19.�Забезпеч�є�охорон��праці�та�соціальний�захист�працівни�ів�Департамент�,�а�та�ож�ви-

�онання�завдань�мобілізаційної�під�отов�и�та�мобілізаційної��отовності���межах�повноважень,

визначених�за�онодавством.

3.20.�Веде�б�х�алтерсь�ий�і�статистичний�облі�,�с�ладає�і���визначені�терміни�подає�в��ста-

новленом��поряд���відповідним�ор�анам�звітність�за�затвердженою�формою,�несе�відповідаль-

ність�за�їхню�достовірність.

3.21.�Працює�з�відомостями,�що�становлять�державн��таємницю,�в�частині�питань,�віднесе-

них�до�йо�о��омпетенції.

3.22.�Ор�анізов�є�та��оордин�є�здійснення�земельно-�адастрових�робіт.

3.23.�Здійснює��онтроль�за�ви�ористанням�та�охороною�земель��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва�при�проведенні�земле�строю;��оордин�є�здійснення�земле-

�строю�та�державно�о��онтролю�за�ви�ористанням�та�охороною�земель.

3.24.�Здійснює�в��становленом��за�оном�поряд���заходи�для�державної�реєстрації�земель-

них�діляно���ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�в�Державном��земель-

ном���адастрі�та�заходи,�спрямовані�на�реєстрацію�права��ом�нальної�власності�на�земельні�ді-

лян�и�територіальної��ромади�міста�Києва.

3.25.�Здійснює��оординацію�та��онтроль�за�діяльністю��ом�нальних�підприємств,�що�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підпоряд�овані�Департамент�.

3.26.�Гот�є�пропозиції�до�бюджет��міста�Києва�та�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит��

міста�Києва�і�подає�їх�на�роз�ляд�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації),�ор�анізов�є�та�забезпеч�є�ви�онання�завдань,�визначених�про�рамою

соціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Києва�в�межах�своїх�повноважень.

3.27.�Бере��часть���межах�повноважень���розробленні�прое�тів�державних,�між�ал�зевих,��а-

л�зевих,�ре�іональних�про�рам.

3.28.�Забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�запобі�ання�і�виявлення��ор�пції.

3.29.�Опрацьов�є�запити,�звернення�народних�деп�татів�У�раїни�та�деп�татів�Київсь�ої�місь-

�ої�ради,�роз�лядає�звернення��ромадян,�підприємств,��станов�та�ор�анізацій�з�питань,�що�від-

носяться�до��омпетенції�Департамент�.

3.30.�Забезпеч�є�дост�п�до�п�блічної�інформації,�розпорядни�ом�я�ої�він�є.

3.31.�Забезпеч�є�захист�персональних�даних,�я�і�містяться���базах�персональних�даних�Де-

партамент�.

3.32.�Бере��часть���під�отовці���межах�повноважень�прое�тів���од,�до�оворів,�меморанд�мів,

прото�олів�з�питань,�віднесених�до��омпетенції�Департамент�.

3.33.�Здійснює�державн��реєстрацію�речових�прав�та�їх�обтяжень�на�земельні�ділян�и.

3.34.�Надає�відомості�з�Державно�о�земельно�о��адастр����випад�ах,�передбачених�за�оно-

давством.

3.35.�Здійснює�інші�ф�н�ції,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�завдань,�передбачені�за-

�онодавством.

4.�Департамент�для�здійснення�повноважень�та�ви�онання�визначених�завдань�має

право:

4.1.�Вносити�на�роз�ляд�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�держав-

ній�адміністрації)�та�Київсь�ої�місь�ої�ради�пропозиції�з�питань,�що�відносяться�до�їхньої��ом-

петенції�в��ал�зі�ре��лювання�земельних�відносин.

4.2.�Здійснювати�самоврядний��онтроль�за�ви�ористанням�і�охороною�земель���місті�Києві�в

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

4.3.�Зал�чати�спеціалістів�ор�анів�державної�ви�онавчої�влади,��станов,�ор�анізацій�(за�по�о-

дженням�з��ерівни�ами)�для�роз�ляд��питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

4.4.�Одерж�вати�безплатно�від�місцевих�ор�анів�державної�ви�онавчої�влади,�ор�анів�місце-

во�о�самовряд�вання,�підприємств,��станов�і�ор�анізацій�міста�до��менти,�матеріали�та�інфор-

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

4.5.�Вносити�пропозиції�Київсь�ій�місь�ій�раді�і�ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�щодо�обмеження,�тимчасової�заборони�(з�пинення)

чи�припинення�ви�ористання�земельної�ділян�и��ромадянами�та�юридичними�особами�в�разі�по-

р�шення�ними�вимо��земельно�о�за�онодавства.

4.6.�С�ли�ати�в��становленом��поряд���наради�з�питань,�що�належать�до�йо�о��омпетенції.

4.7.�За�дор�ченням�представляти�інтереси�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в�с�дових�ор�анах.

4.8.�Корист�ватись�в��становленом��поряд���інформаційними�базами�ор�анів�ви�онавчої�влади,

системами�зв’яз���і��ом�ні�ацій,�мережами�спеціально�о�зв’яз���та�іншими�технічними�засобами.

5.�Департамент���процесі�ви�онання�по�ладених�на�ньо�о�завдань�взаємодіє�з�ор�анами�міс-

цево�о�самовряд�вання,�ор�анами�ви�онавчої�влади,�представниць�ими�ор�анами,�а�та�ож�під-

приємствами,��становами,�ор�анізаціями�та�об’єднаннями��ромадян.

6.�Майно�Департамент��є��ом�нальною�власністю�територіальної��ромади�міста�і�за�ріплене

за�ним�на�праві�оперативно�о��правління.

7.�Департамент�очолює�дире�тор,�я�ий�призначається�на�посад��і�звільняється�з�посади�Ки-

ївсь�им�місь�им��оловою.

На�посад��дире�тора�Департамент��призначається�особа�з�вищою�освітою����ал�зі�землевпо-

ряд��вання,��арто�рафії,��еодезії,�права,�е�ономі�и�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�іс-

тра,�спеціаліста�і�стажем�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах�не�менше

трьох�ро�ів�або�стажем�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�ономі�и�не�мен-

ше�п’яти�ро�ів�(за�необхідності).

Дире�тор�Департамент��має�заст�пни�ів,�я�их�за�йо�о�поданням�призначає�на�посад��і�звіль-

няє�з�посади�Київсь�ий�місь�ий��олова.

На�посад��заст�пни�ів�дире�тора�Департамент��призначаються�особи�з�вищою�освітою����а-

л�зі�землевпоряд��вання,��арто�рафії,��еодезії,�права,�е�ономі�и�за�освітньо-�валіфі�аційним

рівнем�ма�істра,�спеціаліста�і�стажем�роботи�за�фахом���державній�сл�жбі�на��ерівних�посадах

не�менше�трьох�ро�ів�або�стажем�роботи�за�фахом�на��ерівних�посадах�в�інших�сферах�е�оно-

мі�и�не�менше�чотирьох�ро�ів.

На�посад��заст�пни�а�дире�тора�Департамент�,�до�посадових�обов’яз�ів�я�о�о�відносяться

впровадження�інформаційних�техноло�ій,�ор�анізація�роботи�апаратно-про�рамних��омпле�сів,

ло�альних�обчислювальних�мереж�та�автоматизованих�систем,�призначається�особа�з�вищою

освітою�за�освітньо-�валіфі�аційним�рівнем�ма�істра,�спеціаліста�та�я�а�має�досвід�роботи�в

�ал�зі�інформаційних�систем�і�техноло�ій.

8.�Дире�тор�Департамент�:

8.1.�Здійснює��ерівництво�Департаментом,�несе�персональн��відповідальність�за�ви�онання

по�ладених�на�Департамент�завдань,�визначає�ст�пінь�відповідальності�заст�пни�ів�дире�тора

Департамент��та��ерівни�ів�йо�о�стр��т�рних�підрозділів,�розподіляє�посадові�обов’яз�и�між

заст�пни�ами�дире�тора�Департамент�.

8.2.�Ор�анізов�є�робот��Департамент��на�основі�єдиноначальності�відповідно�до�цьо�о�По-

ложення.

8.3.�Затвердж�є�положення�про�стр��т�рні�підрозділи�Департамент��та�посадові�інстр��ції

працівни�ів�Департамент�.

8.4.�Подає�в��становленом��поряд���на�затвердження�стр��т�р��та�штатний�розпис�Депар-

тамент��в�межах��раничної�чисельності�та�фонд��оплати�праці�йо�о�працівни�ів.

8.5.�Розпоряджається��оштами�в�межах�затверджено�о�в��становленом��поряд����ошторис�

Департамент�,�несе�персональн��відповідальність�за�їх�цільове�ви�ористання.

8.6.�Призначає�на�посади�і�звільняє�з�посад�працівни�ів�Департамент�.

8.7.�Без�дор�чення�діє�від�імені�Департамент�,�є�розпорядни�ом�всіх�рах�н�ів�Департамен-

т�,�представляє�йо�о�в�ор�анах�місцево�о�самовряд�вання,�центральних�і�місцевих�ор�анах�дер-

жавної�влади,�на�підприємствах,�в�ор�анізаціях�і��становах,�а�та�ож���відносинах�з�вітчизняни-

ми�та�за�ордонними�юридичними�особами�та��ромадянами.

8.8.�Відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�та�цьо�о�Положення�розпоряджається�майном�Де-

партамент�,�виріш�є�питання�про�заявлення�від�імені�Департамент��позовів�та�претензій�до

юридичних�та�фізичних�осіб.

8.9.�Вносить�пропозиції�Київсь�ій�місь�ій�раді�щодо�внесення�змін�і�доповнень�до�цьо�о�По-

ложення.

8.10.�Видає���межах��омпетенції�на�ази,�ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання.

На�ази�дире�тора�Департамент�,�я�і�зачіпають�права,�свободи�та�за�онні�інтереси��ромадян

або�мають�міжвідомчий�хара�тер,�підля�ають�державній�реєстрації���Головном���правлінні�юс-

тиції���місті�Києві�в��становленом��поряд��.
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На�ази,�я�і�є�ре��ляторними�а�тами,�розробляються,�роз�лядаються,�приймаються�та�опри-

люднюються���поряд��,�встановленом��за�онодавством�У�раїни.

8.11.�Забезпеч�є��омпле�сне�вирішення�питань�роботи�з��ерівни�ами��ом�нальних�підпри-

ємств,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва�та�підпоряд-

�овані�Департамент�,�вносить�пропозиції�щодо�призначення�і�звільнення�їх��ерівни�ів.�Відпові-

дає�за�під�отов��,�своєчасне�по�одження�та���ладання��онтра�тів�з�дире�торами�підпоряд�о-

ваних�підприємств.�Здійснює�аналіз�ви�онання��мов�та�по�азни�ів���ладених��онтра�тів�з��е-

рівни�ами�цих�підприємств,�забезпечення�своєчасно�о�продовження�та�розірвання��онтра�тів.

8.12.�Проводить�особистий�прийом��ромадян�з�питань,�що�належать�до�повноважень�Депар-

тамент�.

8.13.�Забезпеч�є�дотримання�працівни�ами�Департамент��правил�вн�трішньо�о�тр�дово�о

розпоряд���та�ви�онавсь�ої�дисципліни.

8.14.�Вживає�заходів�до��дос�оналення�ор�анізації�та�підвищення�ефе�тивності�роботи�Де-

партамент�.

8.15.�Здійснює�інші�повноваження,�що�випливають�із�цьо�о�Положення.

9.�Для�по�оджено�о�вирішення�питань,�що�належать�до��омпетенції�Департамент�,�об�ово-

рення�найважливіших�напрямів�йо�о�діяльності�в�Департаменті��творюється��оле�ія���с�ладі�ди-

ре�тора�Департамент��(�олова��оле�ії),�заст�пни�ів�дире�тора�Департамент��за�посадою�та

працівни�ів�Департамент�.�До�с�лад���оле�ії�мож�ть�входити�деп�тати�Київсь�ої�місь�ої�ради

та��ерівни�и�інших�підрозділів�ор�анів�державної�ви�онавчої�влади,��стр��т�рних�підрозділів�ви-

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

С�лад��оле�ії�затвердж�ється�Київсь�им�місь�им��оловою�за�поданням�дире�тора�Департамент�.

Рішення��оле�ії�проводяться�в�життя�на�азами�дире�тора�Департамент�.

10.�Для�роз�ляд��на��ових�ре�омендацій�та�інших�пропозицій�щодо�ви�ористання�та�охоро-

ни�земель,�реформ�вання�земельних�відносин�та�вирішення�питань,�пов’язаних�з�проведенням

земельної�реформи,�в�Департаменті�може�б�ти��творена�на��ово-технічна�рада�із�с�лад��пра-

цівни�ів�Департамент��та,�за�необхідності,�із�зал�ченням��чених�і�висо�о�валіфі�ованих�фахів-

ців�(за�з�одою�цих�осіб).

С�лад�ради�та�положення�про�неї�затвердж�є�дире�тор�Департамент�.

11.�Департамент��трим�ється�за�рах�но��бюджетних��оштів.

Граничн��чисельність,�фонд�оплати�праці�працівни�ів,�стр��т�р��та�штатний�розпис�Депар-

тамент��затвердж�є�Київсь�ий�місь�ий��олова.

12.�Департамент�є�юридичною�особою�п�блічно�о�права,�має�самостійний�баланс,�рах�н�и�в

ор�анах�Державної��азначейсь�ої�сл�жби,�печат���із�зображенням�Державно�о�Герба�У�раїни�та

своїм�наймен�ванням.�Місцезнаходження�Департамент�:�01601,�в�л.�Хрещати�,�32-а,�м.�Київ.

13.�Припинення�Департамент��здійснюється�в�поряд��,�визначеном��за�онодавством�У�раїни.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про затвердження плану роботи Київської міської ради 
VIII скликання на 2016 рік

Рішення Київської міської ради № 128/128 від 10 березня 2016 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

статті 19 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014
№ 351/351, розпорядження Київського міського голови від 19.10.2015 № 764 "Про організаційні заходи щодо
підготовки плану роботи Київської міської ради VIIІ скликання на 2016 рік", враховуючи подання постійних
комісій Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ з/п Постійна
комісія

Київської
міської ради

Назва проекту рішення, звіту,
інформації

Період
підготовки

проекту
рішення та
розгляд на
сесії, звіту,
інформації

Відповідальні за
підготовку проекту

рішення згідно з
Регламентом Київської

міської ради, звіту,
інформації

Відповідальний за
підготовку проекту

рішення, звіту,
інформації від

постійної комісії
Київської міської

ради

1 2 3 4 5 6

І. 1. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
бюджету та
соціально�
економічно�
го розвитку

Про внесення змін та
доповнень до рішення
Київської міської ради "Про
бюджет міста Києва на 2016
рік"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін та
доповнень до рішення
Київської міської ради "Про
Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва
на 2016 рік"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження звіту про
виконання міського бюджету
м. Києва за 2015 рік

березень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження звіту про
виконання  Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва за 2015 рік

березень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

1.�Затвердити�план�роботи�Київсь�ої�місь�ої

ради�VIII�с�ли�ання�на�2016�рі��з�ідно�з�додат�ом.

2.�Се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�та

постійним��омісіям�Київсь�ої�місь�ої�ради

ор�аніз�вати�ви�онання�план��роботи�відповідно

до�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

3.� Президії� Київсь�ої� місь�ої� ради� та

се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради�забезпечити

під�отов���прое�тів�поряд�ів�денних�пленарних

засідань�Київсь�ої�місь�ої�ради�VІІІ�с�ли�ання

з�ідно�з�затвердженим�планом�роботи.

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

по�ласти�на�заст�пни�а�місь�о�о��олови�—

се�ретаря�Київсь�ої�місь�ої�ради�Про�опіва�В.�В.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про деякі питання
ефективності діяльності
об'єднань, підприємств,
установ та організацій, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва

І квартал
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження плану
заходів з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025
року на 2016�2018 роки

II квартал
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку
соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури
м. Києва

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження Положення
про проведення інвестиційних
конкурсів у місті Києві

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про  державно�приватне
партнерство у місті Києві

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
житлового комплексу в пров.
Чеслава Бєлінського, 6 у
Шевченківському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
житлового кварталу з повним
комплексом обслуговування
на вул. Бакинській, 37�41 у
Шевченківському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
офісного комплексу з
апартаментами на вул.
Перспективній, 6 у
Печерському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
дошкільного навчального
закладу на вул. Попова, 7 в
Оболонському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
житлового комплексу з
об'єктами громадського та
соціального призначення на
вул. Військовий проїзд, 6 у
Печерському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
житлового комплексу на вул.
Краснова, 25 у
Святошинському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про майнові питання,
пов'язані з будівництвом
середньої загальноосвітньої
школи на вул. Суздальській, 10
у Солом'янському районі

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до додатка
до рішення Київської міської
ради від 24 червня 2004 року
№322/1532 "Про затвердження
переліку об'єктів
реконструкції, реставрації,
незавершеного будівництва,
що належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про прийняття до розгляду
проекту рішення Київської
міської ради "Про бюджет
міста Києва на 2017 рік"

листопад �
грудень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про прийняття до розгляду
проекту рішення Київської
міської ради "Про Програму
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік"

листопад �
грудень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про бюджет міста Києва на
2017 рік

грудень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва
на 2017 рік

грудень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M. 

Структурні підрозділи КМДА

Про затвердження звіту про
виконання  Програми
економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2015 рік

березень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про здійснення в 2016 році
запозичення до бюджету міста
Києва

квітень
2016 рік

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради "Про
бюджет міста Києва на 2016
рік"

квітень
2016 рік

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�10.03.2016�№�128/128

План роботи Київської міської ради VІІІ скликання на 2016 рік
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Про бюджет міста Києва на
2017 рік

жовтень
2016 рік

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Києва
на 2017 рік

грудень
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження Міської
цільової Програми розвитку
міста Києва

лютий
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
фінансів Репік В.М.

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до
Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва
на 2016 рік

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у
створенні і розвитку
соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури
м. Києва

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до додатка
до рішення Київської міської
ради від 24 червня 2004 року
№ 322/1532 "Про
затвердження переліку об'єктів
реконструкції, реставрації,
незавершеного будівництва,
що належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва"
("Реконструкція капітального
нежитлового приміщення
(громадська вбиральня
стаціонарного типу), яке
знаходиться в парку
відпочинку ім. О.С. Пушкіна,
під об'єкт громадського
харчування з громадською
вбиральнею (ЛОТ 1)" та
"Реконструкція капітального
нежитлового приміщення
(громадська вбиральня
стаціонарного типу), яке
знаходиться в парку
відпочинку ім. О.С. Пушкіна,
під об'єкт громадського
харчування з громадською
вбиральнею (ЛОТ 2)")

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до додатка
до рішення Київської міської
ради від 24 червня 2004 року
№ 322/1532 "Про
затвердження переліку об'єктів
реконструкції, реставрації,
незавершеного будівництва,
що належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва"
("Реконструкція нежитлової
будівлі з надбудовою
приміщень громадського
призначення на вул.
Ломоносова, 33/43 у
Голосіївському районі")

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

Про внесення змін до
Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва
на 2016 рік

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій

Голова комісії
Странніков A.M.

2. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
транспорту,
зв'язку та
реклами

Про формування пропозицій
щодо внесення змін до
проекту бюджету міста Києва
та Програми соціально�
економічного розвитку міста
Києва на 2016 рік

І півріччя
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю. 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26
травня 2005 року №393/2968
"Про встановлення Правил
користування водними
об'єктами для плавання на
маломірних (малих) суднах у
м. Києві"

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про затвердження Положення
про порядок встановлення
сервітутів для суб'єктів
господарювання в галузі
зв'язку та інформаційних
технологій

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про внесення змін та
доповнень до рішення
Київської міської ради 
від 5 липня 2001 року
№444/1421 "Про створення
спеціалізованого
комунального підприємства
"Київтелесервіс"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

"Про внесення змін до
Комплексної міської цільової
програми "Електронна
столиця" на 2015�2018 роки"

упродовж
2016 року

Начальник управління
інформаційно�
комунікаційних систем та
захисту інформації
Ю.Назаров

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про затвердження Концепції
розміщення зупинкових
комплексів та павільйонів
очікування на зупинках
громадського транспорту 
в м. Києві

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про перегляд статутів
комунальних підприємств, які
підпорядковані Департаменту
транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
і нфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про формування пропозицій
до проекту бюджету та
Програми соціально�
економічного та культурного
розвитку міста Києва на 2017
рік щодо розвитку дорожньо�
транспортного комплексу

упродовж
2016 року

Департамент транспортної
інфраструктури

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Структурні підрозділи КМДА

Про внесення змін до таблиці
№1 додатка 5 до рішення
Київської міської ради від 23
червня 2011 року №242/5629
"Про встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві та
акцизного податку"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
Директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва системи відеонагляду за
вулицями, та майданами
навколо НСК "Олімпійський"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про безоплатну передачу
системи відеонагляду за
вулицями та майданами
навколо НСК "Олімпійський",
яка належить до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва, у
державну власність

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінчених
будівництвом об'єктів
комунального призначення � 
І пускового комплексу дільниці
Сирецько�Печерської лінії
метрополітену в м. Києві від
станції "Харківська" до
Харківської площі з
електродепо "Харківське"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про зарахування до
комунальної власності
територіальної громади 
м. Києва закінчених
будівництвом об'єктів
комунального призначення �
дільниці Куренівсько�
Червоноармійської лінії
метрополітену в м. Києві від
станції "Либідська" до станції
"Виставковий центр"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про надання КП "Київський
метрополітен" дозволів на
розроблення проектів
землеустрою щодо
оформлення земельних
ділянок в постійне
користування для експлуатації
та обслуговування наземних
об'єктів метрополітену, а саме:
станція "Голосіївська", станція
"Васильківська", станція
"Дарниця" (другий вихід),
станція "Теремки",
електродепо "Дарниця",
ремонтно�вантажний
підрозділ на вул. А. Шліхтера,
22�28, вентиляційний кіоск
№99, вентиляційний кіоск
№97, вентиляційний кіоск
№98, відкрита траса
метрополітену від вул.
Будівельників до ст. метро
"Дарниця", відкрита траса від
залізниці до вул.
Будівельників, від ст.
"Лівобережна", до траси
залізниці, відкрита траса від ст.
"Дарниця" до ст.
"Чернігівська", вентиляційні
кіоски №№10, 11, 14, 16а, 19,
216, 129, 127, 230, 112, 7, 116,
121, 119, 109, 239/4, 240, 242,
243, 244, 245, 245/2, виходи
ст. м. "Либідська"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок КП
"Київський метрополітен" в
постійне користування для
експлуатації та
обслуговування об'єктів
метрополітену, а саме:
східного вестибюлю станції
метро "Лівобережна",
західного вестибюлю станції
"Чернігівська", павільйонів
виходів (входів) та
вентиляційних кіосків станції
метрополітену
"Академмістечко", відкритої
траси метрополітену від станції
метро "Дарниця" до станції
метро "Чернігівська", відкритої
траси метрополітену від станції
"Лівобережна" до траси
залізниці, вентиляційних
кіосків №124 та №124а (станція
метрополітену "Петрівка"),
вентиляційних кіосків №128 та
№130 (станція метро
"Оболонь")

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

Про внесення змін до
Положення про плату за землю
в м. Києві, затвердженого
рішенням Київської міської
ради від 28.01.2015 №58/923

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
транспортної
інфраструктури
Козловський О.В.

Голова комісії
Окопний О.Ю.

3. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
містобуду�
вання,
архітектури
та
землекорис�
тування

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
28.02.2013 №63/9120 "Про
Тимчасовий порядок передачі
(надання) земельних ділянок у
користування або у власність із
земель комунальної власності
в місті Києві"

перший �
другий
квартали
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г. 
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Про врегулювання питань
продажу земельних ділянок
комунальної власності в місті
Києві 

перший �
другий
квартали
2016 року 

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів 

Голова комісії
Міщенко О.Г. 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
25.09.2003 №16/890 "Про
Порядок здійснення
самоврядного контролю за
використанням і охороною
земель у м. Києві"

перший �
другий
квартали
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про питання міської
геодезичної мережі міста
Києва

перший �
другий
квартали
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
10.09.2015 №958/1822 "Про
інвентаризацію земель міста
Києва"

перший �
другий
квартали
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про приватизацію земельних
ділянок для будівництва та
обслуговування житлових
будинків, господарських
будівель і споруд

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про продаж земельних
ділянок юридичним та
фізичним особам

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про затвердження переліку
земельних ділянок,
призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах)
під забудову

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про передачу (надання)
земельних ділянок у власність
та користування

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про передачу громадянам у
приватну власність земельних
ділянок для будівництва,
експлуатації та
обслуговування житлових
будинків, господарських
будівель і споруд

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про надання дозволів на
розроблення проектів
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про відмову у наданні
дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про внесення змін до рішень
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів,
Департамент
містобудування та
архітектури

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про поділ земельних ділянок упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г. 

Про зміну виду використання
земельних ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г. 

Про поновлення, внесення
змін та доповнень до
договорів оренди земельних
ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про розірвання договорів
оренди земельних ділянок

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про надання дозволів на
проведення експертної
грошової оцінки земельних
ділянок, що підлягають
продажу

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про визнання такими, що
втратили чинність, рішень
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків, Департамент
земельних ресурсів,
Департамент
містобудування та
архітектури

Голова комісії
Міщенко О.Г. 

Про затвердження Генерального
плану м. Києва та його приміської
зони до 2025 року

упродовж
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про розробку та затвердження
детальних планів територій

упродовж
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про затвердження планів
зонування територій

упродовж
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про затвердження Концепції
комплексного впорядкування
міського простору міста Києва
"Комфортне місто"

упродовж
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
26.01.2012 №20/7357 "Про
затвердження Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві"

упродовж
2016 року

Департамент
містобудування та
архітектури виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про затвердження Порядку
набуття прав на землю із земель
комунальної власності у місті
Києві

упродовж
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

Голова комісії
Міщенко О.Г.

Про питання передачі земельних
ділянок в оренду та надання в
постійне користування в межах
червоних ліній

упродовж
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
містобудування,
архітектури та
землекористування

Голова комісії
Міщенко О.Г. 

Структурні підрозділи КМДА

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26
січня 2012 року № 20/7357 "Про
затвердження Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві"

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. 
В. о. директора
Департаменту
містобудування та
архітектури Бондар Г.В.

Голова комісії
Міщенко О.Г.

4. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
культури,
туризму та
інформацій�
ної політики

"Про міську комплексну програму
"Столична культура і мистецтво на
2016 � 2018 роки"

січень �
лютий
2016 року

Директор Департаменту
культури Попова Д.О.

Голова комісії
Муха В.В.

"Про затвердження мережі
закладів культури міста Києва"

травень �
червень
2016 року

Директор Департаменту
культури Попова Д.О.

Голова комісії
Муха В.В.

"Про реорганізацію комунального
підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Кінотеатр ім.Гагаріна"

вересень
�жовтень
2016 року

Директор Департаменту
культури Попова Д.О.

Голова комісії
Муха В.В.

"Про затвердження Положення
про порядок організації та
проведення недержавних масових
громадських заходів культурно�
просвітницького, спортивного,
видовищного характеру, а також
проведення кіно� та/або
відеозйомок у місті Києві"

листопад
�грудень
2016 року

Директор Департаменту
суспільних комунікацій
Хонда М.П.

Голова комісії
Муха В.В.

Структурні підрозділи КМДА

Про затвердження Міської
цільової програми розвитку
туризму в місті Києві на 2016 �2018
роки

лютий
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
економіки та інвестицій
Поворозник М.Ю.

Голова комісії
Муха В.В.

5. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
освіти,
науки, сім'ї,
молоді та
спорту

Про затвердження Міської
комплексної цільової програми
"Освіта Києва. 2016�2018 роки"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про затвердження Міської
комплексної цільової програми
"Молодь та спорт столиці" на
2016�2018 роки"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про порушення перед Головою
Верховної Ради України
клопотання про нагородження
педагогічних працівників м. Києва
Премією Верховної Ради України

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про затвердження змін до статуту
Київської міської школи вищої
спортивної майстерності

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про затвердження змін до статуту
школи вищої спортивної
майстерності міста Києва

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про створення комунальної
установи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Освітній центр міста Києва"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28
травня 2015 року №578/1442 "Про
припинення комунального
підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
"Київський водний стадіон"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про затвердження порядку
призначення на посаду керівників
загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.
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Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 08
жовтня 2015 року №140/2043
"Про надання згоди на
безоплатне прийняття до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва цілісних майнових
комплексів"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про прийняття до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва вищих
навчальних закладів І та II
рівнів акредитації

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про створення деяких
дошкільних, загальних
середніх та позашкільних
навчальних закладів

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Голова комісії
Старостенко Г.В.

Про затвердження Міської
цільової програми "Діти. Сім'я.
Столиця" на 2016 � 2018 роки"

упродовж
2016 року

Начальник Служби у
справах дітей та сім'ї

Голова комісії
Старостенко Г.В. 

6. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
власності 

Про формування комунальної
власності територіальної
громади міста Києва

упродовж
2016 року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації, директор
Департаменту комунальної
власності 
м. Києва А.Гудзь, структурні
підрозділи виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про передачу в оренду
(позичку) комунального
майна територіальної громади
міста Києва

упродовж
2016 року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації, директор
Департаменту комунальної
власності 
м. Києва А.Гудзь, структурні
підрозділи виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про приватизацію об'єктів
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про продовження строків
завершення будівництва
об'єктів незавершеного
будівництва

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про списання, продаж
(транспортних засобів),
демонтаж, знесення
комунального майна
територіальної громади міста
Києва

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про надання комунального
майна територіальної громади
міста Києва під заставу

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про створення, реорганізацію,
ліквідацію комунальних
підприємств

упродовж
2016 року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації, директор
Департаменту комунальної
власності м. Києва А.Гудзь,
структурні підрозділи
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про передачу об'єктів
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва під реконструкцію

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про передачу (віднесення до
сфери управління)
комунального майна
територіальної громади міста
Києва до державної власності,
територіальних громад міст,
областей, районів, селищ
України

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про питання використання
(зарахування, закріплення,
передача на баланс та інш.)
майна територіальної громади
м. Києва

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про внесення змін до рішень
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Виконавчий орган
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Антонєнко Л.В. 

Інші:

"Про управління майном
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва"

II квартал Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності м.
Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про дозвіл на списання боргу з
орендних платежів

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

"Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
21.04.2015 №415/1280 "Про
затвердження Положення про
оренду майна територіальної
громади міста Києва"

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва А.Гудзь

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 24
травня 2012 року №596/7933
"Про приватизацію жилих
приміщень у гуртожитках 
м. Києва"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
житлово�комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Антонєнко Л.В. 

Структурні підрозділи КМДА

Про облік комунальним
підприємством Київське
міське бюро технічної
інвентаризації нерухомого
майна в місті Києві та надання
інформації про це майно

І квартал
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Радуцький М.Б.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про списання основних
засобів, що належать до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва та перебувають у
володінні та користуванні
публічного акціонерного
товариства "Київенерго"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про демонтаж та списання
основних засобів, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва та
перебувають у володінні та
користуванні публічного
акціонерного товариства
"Київенерго"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про списання основних
засобів, що належать до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва та перебувають у
володінні та користуванні
публічного акціонерного
товариства "АК
"Київводоканал"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про демонтаж та списання
основних засобів, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва та
перебувають у володінні та
користуванні публічного
акціонерного товариства "АК
"Київводоканал"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про демонтаж та списання
основних засобів, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва та
перебувають у володінні та
користуванні публічного
акціонерного товариства
"Київгаз"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про надання дозволу на
продаж та списання
автотранспортних засобів, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про демонтаж та списання
шляхом ліквідації основних
засобів, що належать до
комунальної власності
територіальної громади міста
Києва (будівлі та споруди)

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про передачу у безоплатне
користування (позичку)
об'єктів нерухомості, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про передачу об'єктів
нерухомості комунальної
власності територіальної
громади міста Києва до сфери
управління центральних
органів виконавчої влади,
судових та правоохоронних
органів

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про внесення змін у рішення
Київської міської ради від 02
грудня 2010 року №284/5096
"Про питання комунальної
власності територіальної
громади міста Києва"

протягом
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про внесення змін до рішень
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Про підготовку проектів
рішень Київської міської ради
"Про дозвіл на списання боргу
з орендних платежів"

упродовж
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
комунальної власності 
м. Києва Гудзь А.А.

Голова комісії
Антонєнко Л.В.

Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
житлово�
комуналь�
ного
господарства
та паливно�
енергетич�
ного
комплексу

Про затвердження
Комплексної цільової
програми підвищення
енергоефективності та
розвитку житлово�
комунальної інфраструктури
на 2016 � 2020 роки

січень 2016
року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Лічильники тепла. Програма
встановлення та взяття на
комерційний облік
будинкових лічильників тепла
у 2016 році

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 26
грудня 2014 року №865/865
"Про затвердження
Положення про конкурс
енергоефективних проектів з
реалізації енергоефективних
заходів у житлових будинках
міста Києва, в яких створені
об'єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а
також у кооперативних
будинках

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 
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Повірка та заміна квартирних
лічильників гарячої та
холодної води

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про затвердження порядку
здійснення самоврядного
контролю

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О.,
начальник Управління
(інспекції) самоврядного
контролю Москалевський
С.В.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Ліфти в житлових будинках.
Прийняття відповідної
програми та контроль її
виконання

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Погодження Програми
компенсації тіла кредиту при
реалізації енергоефективних
проектів

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про виконання положень
Закону України "Про
особливості здійснення права
власності у багатоквартирному
будинку" від 14.05.2015 № 417�
VIII, які стосуються порядку
формування та статистики
реєстрації компаній
управителів, що надаватимуть
послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових
територій у багатоквартирних
будинках

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про проведення конкурсу на
посади керівників КП, які
залучені в сферу житлово�
комунальної інфраструктури

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до
Положення про плату за землю
в частині встановлення
пільгової ставки земельного
податку для ОСББ та ЖБК

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 04
листопада 2010 року
№220/5032 "Про
затвердження цільової
програми "Питна вода міста
Києва на 2011 � 2020 роки"

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Громадські туалети. Прийняття
програми про схему
встановлення громадських
туалетів та контроль її
виконання

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про зміни у персональному
складі комісії Київської
міської ради із забезпечення
реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Про обов'язкове надання КП
"Головний інформаційно�
обчислювальний центр"
(ГІОЦ) щомісячного звіту про
оплату мешканцями житлово�
комунальних послуг та
погашення боргів за житлово �
комунальні послуги окремо по
кожному виду послуг

березень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради "Про
ліквідацію комунального
підприємства "Спеціалізоване
ремонтно�налагоджувальне
управління № 8"

квітень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Благоустрій м. Києва. Парки,
сквери, зелені зони

квітень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про стан виконання Закону
України "Про особливості
здійснення права власності у
багатоквартирному будинку" в
частині передачі
співвласникам будинку
технічної документації на
будинок

травень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення
Київської міської ради від 25
березня 2010 року №435/3873
"Про визначення виконавця
послуг з вивезення побутових
відходів"

травень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Благоустрій м. Києва. Питання
МАФів

травень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Діяльність КП "Плесо".
Підготовка до літного сезону
відпочинку

травень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про затвердження
Комплексної цільової
програми екологічного
благополуччя та безпеки міста
Києва на 2016 � 2018 роки

травень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких
рішень Київської міської ради
у сфері поводження з
побутовими відходами

червень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про хід реконструкції
Бортницької станції аерації

червень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Діяльність ритуальних служб у
м. Києві

червень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051

червень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про стимулювання утворення
та сприяння діяльності
об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків

липень
2016 року

Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Завод "Енергія". Встановлення
системи димової та газової
очистки. Функціонування
системи передачі надлишків
тепла у тепломережі міста

вересень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Про внесення змін у додаток
до рішення Київської міської
ради від 24 травня 2012 року
№596/7933 "Про
приватизацію жилих
приміщень у гуртожитках 
м. Києва"

вересень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051

вересень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про закріплення за житловими
будинками прибудинкової
території

жовтень
2016 року

Заступник голови КМДА
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27
жовтня 2011 року № 384/6600
"Про затвердження Порядку
видалення зелених насаджень
на території міста Києва"

жовтень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Житлове забезпечення 
м. Києва. Будівництво житла

жовтень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту будівництва
та житлового
забезпечення

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051

листопад
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.
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Проблеми поводження з
твердими побутовими
відходами

листопад
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про затвердження порядку
видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або
відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання
дозволів у місті Києві

грудень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д. 

Питання життєдіяльності ПАТ
"Київгаз"

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Питання життєдіяльності ПАТ
"АК "Київводоканал"

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Питання життєдіяльності ПАТ
"Київенерго" та ТОВ "Євро�
реконструкція"

упродовж
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту житлово�
комунальної
інфраструктури
Новицький Д.Ю.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Про затвердження Міської
цільової програми створення
страхового фонду
документації міста Києва на
період 2016 �2020 років

протягом
року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О., директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Структурні підрозділи КМДА

Про внесення змін до Правил
благоустрою міста Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від 25
грудня 2008 року №1051/1051

І квартал
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. Директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до
Правил благоустрою міста
Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

II квартал
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. Директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до
Правил благоустрою міста
Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

III квартал
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. Директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Рішення Київської міської
ради "Про внесення змін до
Правил благоустрою міста
Києва, затверджених
рішенням Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року
№1051/1051"

IV квартал
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. Директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Бондаренко В.Д.

Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
місцевого
самовряду�
вання,
регіональних
та
міжнародних
зв'язків

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
26.09.2002 № 10/170 "Про
органи самоорганізації
населення в м. Києві"

І квартал
2016 року

Департамент суспільних
комунікацій

Голова комісії
Березніков О.І.

Про найменування
(перейменування) вулиць
(тощо) у м. Києві

упродовж
2016 року

Директор департаменту
суспільних комунікацій
Хонда М.П

Голова комісії
Березніков О.І.

Про надання дозволів на
створення органів
самоорганізації населення в 
м. Києві

упродовж
2016 року

Голова комісії
Березніков О.І. 

Про порушення перед
Головою Верховної Ради
України клопотання про
нагородження Почесною
грамотою Верховної Ради
України

упродовж
2016 року

Керівник апарату
Київської міської
державної адміністрації
Бондаренко В.В.

Голова комісії
Березніков О.І.

Про порушення перед
Головою Верховної Ради
України клопотання про
нагородження Грамотою
Верховної Ради України

упродовж
2016 року

Керівник апарату
Київської міської
державної адміністрації
Бондаренко В.В.

Голова комісії
Березніков О.І.

Про затвердження списку
лауреатів на присудження
Премії Київської міської ради
за внесок молоді у розвиток
місцевого самоврядування

IV квартал
2016 року 

Директор департаменту
освіти і науки, молоді та
спорту Фіданян О.Г. 

Голова комісії
Березніков О.І. 

Про затвердження нової
редакції Статуту
територіальної громади міста
Києва

до кінця
2016 року

Голова комісії
Березніков О.І.

Про затвердження Положення
про порядок делегування
повноважень органам
самоорганізації населення в 
м. Києві

до кінця
2016 року

Голова комісії
Березніков О.І.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради "Про
порядок подання та розгляду
електронних петицій"

І квартал
2016 року

Голова комісії
Березніков О.І. 

Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
дотримання
законності,
правопоряд�
ку та
запобігання
корупції

Проекти рішень Київської
міської ради щодо
затвердження народних
засідателів районних судів
міста Києва

січень �
грудень
2016 року

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Проекти рішень Київської
міської ради щодо
затвердження присяжних
районних судів міста Києва

січень �
грудень
2016 року

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Затвердження Міської
цільової комплексної
програми профілактики та
протидії злочинності в місті
Києві "Безпечна столиця" на
2016 �2018 роки, а також при
необхідності внесення змін до
неї

січень �
грудень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків Управління з
питань запобігання та
протидії корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю
за виконанням Міської
цільової програми правової
освіти населення міста Києва
на 2012 � 2016 роки, а також
при необхідності внесення
змін до неї

січень �
грудень
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків Управління з
питань запобігання та
протидії корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Заслуховування звіту
керівника штабу Київського
міського громадського
формування з охорони
громадського порядку і
державного кордону щодо
результатів роботи та
цільового використання
бюджетних коштів

січень �
грудень
2016 року

Управління з питань
запобігання та протидії
корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Розгляд звернень органів
прокуратури, правоохоронних
та контролюючих органів

січень �
грудень
2016 року

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Розгляд питань, які належать
до компетенції постійної
комісії

січень �
грудень
2016 року

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю
по виконанню Міської
цільової комплексної
програми профілактики та
протидії злочинності в місті
Києві "Безпечна столиця" на
2012 �2015 роки", затвердженої
рішенням Київської міської
ради від 26 січня 2012 року
№16/7353

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків Управління з
питань запобігання та
протидії корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю
по виконанню Міської
цільової програми сприяння в
забезпеченні діяльності судів
загальної юрисдикції та інших
судових органів у м. Києві на
2011�2015 роки, затвердженої
рішенням Київської міської
ради від 25 травня 2011 року
№199/5586

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків Управління з
питань запобігання та
протидії корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Здійснення заходів з контролю
по виконанню Міської
цільової програми правової
освіти населення міста Києва
на 2012 �2016 роки,
затвердженої рішенням
Київської міської ради від 29
грудня 2011 року № 1005/7241

лютий
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
відповідно до розподілу
обов'язків Управління з
питань запобігання та
протидії корупції апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії, у
разі відсутності �
заступник голови
або секретар
комісії

Структурні підрозділи КМДА

Профілактика та протидія
злочинності в місті Києві
"Безпечна столиця" на 2016 �
2018 роки

січень 2016
року

Керівник апарату
Київської міської
державної адміністрації
Бондаренко В.В. В.о.
начальника з питань
запобігання та протидії
корупції Олійник В.Д.

Голова комісії
Бондарчук О.В.

Про затвердження Міської
цільової програми поліпшення
організації підготовки
громадян до військової
служби, військово�
патріотичного виховання
молоді, приписки до
призовної дільниці, призову
на строкову військову службу,
призову
військовозобов'язаних під час
мобілізації на 2016 � 2018 роки

січень 2016
року

Керівник апарату
Київської міської
державної адміністрації
Бондаренко В.В.

Голова комісії
Бондарчук О.В.

Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
екологічної
політики

Про затвердження переліку
природоохоронних заходів у
місті Києві, що
фінансуватимуться з
Київського міського фонду
охорони навколишнього
природного середовища у
2016 році

І квартал
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.
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Про затвердження
Комплексної цільової
програми екологічного
благополуччя та безпеки міста
Києва на 2016 � 2018 роки

І�ІІ
квартали
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В. 

Про внесення змін до
рішенням Київської міської
ради від 24.09.1998 №10/11
"Про Київський міський фонд
охорони навколишнього
природного середовища" (в
редакції рішення Київської
міської ради від 26.02.2010
№18/3456)

І�ІІ
квартали
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про продовження чинності
Програми розвитку зеленої
зони та концепції формування
зелених насаджень у
центральній частині м. Києва,
затверджених рішенням
Київської міської ради від
19.07.2005 №806/3381

січень �
березень
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища Директор
Департаменту земельних
ресурсів Поліщук О.Г. В.о.
директора Департаменту
містобудування та
архітектури Бондар Г.М.

Голова комісії
Яловий К.В.

Про затвердження Порядку
видачі дозволів на порушення
об'єктів благоустрою або
відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання
дозволів у м. Києві

III квартал
2016 року

Директор Департаменту
міського благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Яловий К.В.

Про заслуховування звітів про
результати фінансово�
господарської діяльності
профільних структурних
підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

IV квартал
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27
жовтня 2011 року №384/6600
"Про затвердження Порядку
видалення зелених насаджень
на території міста Києва"

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про надання права постійного
користування земельними
ділянками парків, які належать
до об'єктів природно�
заповідного фонду, районним
комунальним підприємствам
по утриманню зелених
насаджень КО "Київзеленбуд"

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В. 

Про надання земельним
ділянкам статусу скверу

упродовж
2016 року

Депутати Київської
міської ради

Голова комісії
Яловий К.В.

Про надання надр у
користування для розробки
родовищ корисних копалин
місцевого значення

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про погодження
підприємствам та установам
міста клопотань про надання
надр з метою геологічного
вивчення, у тому числі
дослідно�промислової
розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного
значення (підземних вод) та
місцевого значення (піску), у
м. Києві

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про встановлення меж зон
санітарної охорони
водозабірних свердловин у м.
Києві

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Про оголошення об'єктів
природно�заповідного фонду
пам'ятками природи місцевого
значення у м. Києві

упродовж
2016 року

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Здійснення контролю за
дотриманням підприємствами,
що здійснюють екологічно
шкідливе виробництво, вимог
природоохоронного
законодавства та показників
екологічної безпеки
навколишнього середовища

Департамент міського
благоустрою та
збереження природного
середовища

Голова комісії
Яловий К.В.

Структурні підрозділи КМДА

Рішення Київської міської
ради "Про погодження
надання надр у користування з
метою геологічного вивчення і
розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного
значення, а також для цілей,
не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин"

за
необхід�
ності
протягом
2016 року

Заступник голови
Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв П.О. Директор
Департаменту міського
благоустрою та
збереження природного
середовища
Білоцерковець Д.О.

Голова комісії
Яловий К.В.

11. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
охорони
здоров'я та
соціального
захисту

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 15
березня 2012 року № 208/7545
"Про затвердження міської
цільової програми "Здоров'я
киян" на 2012 � 2016 роки"

І квартал
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про затвердження змін до
Статуту Олександрівської
клінічної лікарні м. Києва

І квартал
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про затвердження змін до
Статуту Київського міського
клінічного ендокринологічного
центру

І квартал
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про затвердження змін до
Статуту дитячої
стоматологічної поліклініки
Оболонського району міста
Києва

II квартал
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту 

Про затвердження Міської
цільової програми "Здоров'я
киян" на 2017 � 2018 роки

IV квартал
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 1
лютого 2011 року №9/5396
"Про затвердження Міської
цільової комплексної
програми підготовки
лікарських кадрів для закладів
охорони здоров'я міста Києва
на 2011�2017 роки"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
охорони здоров'я
Донченко Т.М.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про затвердження міської
цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам" на 2016 �
2018 роки"

І квартал Директор Департаменту
соціальної політики
Крикунов Ю.В.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про безоплатний проїзд у
міському пасажирському
транспорті міста Києва
окремих категорій населення

І півріччя
2016 року

Директор Департаменту
соціальної політики
Крикунов Ю.В.

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 01
жовтня 2007 року №401/3235
"Про створення спеціального
закладу "Центр обліку
бездомних громадян"

II півріччя
2016 року

Директор Департаменту
соціальної політики
Крикунов Ю.В

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Про затвердження міської
цільової програми "Соціальне
партнерство" на 2016�2018
роки та Порядку відбору для
надання фінансової підтримки
з бюджету міста Києва

І півріччя
2016 року

Директор Департаменту
соціальної політики
Крикунов Ю.В

Постійна комісія
Київської міської
ради з питань
охорони здоров'я
та соціального
захисту

Структурні підрозділи КМДА

Про затвердження міської
цільової програми "Турбота.
Назустріч киянам" на 2016�
2018 роки

І півріччя
2016 року

Перший заступник голови
Київської міської
державної адміністрації,
директор Департаменту
соціальної політики
Крикунов Ю.В.

Голова комісії
Гелевей О.І.

12. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
торгівлі,
підприєм�
ництва та
регуляторної
політики

Про підготовку проекту
рішення Київської міської
ради "Про затвердження плану
діяльності Київської міської
ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік"
та внесення змін до нього

упродовж
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики

Голова комісії
Бродський О.Я.

Розгляд, надання пропозицій
та підготовка експертних
висновків щодо регуляторного
впливу внесених проектів
регуляторних актів депутатами
Київської міської ради,
постійними комісіями
Київської міської ради та
виконавчим органом
Київської міської ради
(Київською міською
державною адміністрацією)
згідно з планом діяльності
Київської міської ради з
підготовки проектів
регуляторних актів на 2016 рік

упродовж
2016 року

Депутати Київської
міської ради, постійні
комісії Київської міської
ради, структурні
підрозділи виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд Концепції
реформування та подальшого
розвитку комунальних
підприємств, які знаходяться в
підпорядкуванні Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва

січень �
лютий
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд проекту рішення
Київської міської ради "Про
деякі питання розміщення
тимчасових споруд у місті
Києві"

лютий �
березень
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики

Голова комісії
Бродський О .Я.

Про розгляд проекту рішення
Київської міської ради "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
28.01.2015 №58/923 "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23
червня 2011 року №242/5629
щодо встановлення ставки
земельного податку для
земельних ділянок, на яких
розташовані виробничі
корпуси, цехи, складські
приміщення, інженерні
споруди промислових та
виробничих підприємств у
розмірі 1% від нормативної
грошової оцінки"

І квартал
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О .Я.

Про розгляд проекту рішення
Київської міської ради "Про
внесення змін до рішення
Київської міської ради від
03.07.2014 №23/23 "Про
затвердження технічної
документації з нормативної
грошової оцінки земель міста
Києва" стосовно зміни
локальних коефіцієнтів, які
впливають на розрахунок
нормативної грошової оцінки
землі, та встановлення їх на
рівні мінімальних для
промислових територій

І квартал
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я. 

Про розгляд та надання
пропозицій до переліку
промислових підприємств
міста Києва, які можуть бути
виконавцями
середньострокових галузевих
програм із закупівель
потрібної міському
господарству продукції

березень
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.
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Про розгляд аналітичної
довідки щодо відновлення
фінансово�кредитної
підтримки суб'єктів
господарювання шляхом
часткового відшкодування
відсотків з міського бюджету
за користування кредитами

квітень
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О .Я. 

Про розгляд питання щодо
запровадження конкурсів на
залучення інвестиційних
коштів у промисловий
комплекс міста Києва

травень
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд питання щодо
запровадження механізму
часткової оплати столичним
промисловим підприємствам �
переможцям конкурсів
"Кращий експортер року" та
"Столичний стандарт якості"
витрат на сертифікацію
окремих видів продукції та
систем якості

червень
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд звіту щодо
виконання Комплексної
міської цільової програми
сприяння розвитку
підприємництва,
промисловості та споживчого
ринку на 2015�2018 роки

щоквар�
тально
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд питання про
створення індустріальних
парків у місті Києві

червень
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О .Я. 

Про розгляд проекту рішення
Київської міської ради "Про
затвердження Правил торгівлі
на ринках у місті Києві"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О .Я.

Про розгляд проекту рішення
Київської міської ради "Про
скасування рішення Київської
міської ради від 02.07.2015
№669/1533 "Про зміну
найменування комунального
підприємства "Світоч" м. Києва
та внесення змін до рішення
Київської міської ради від
29.12.2011 №1034/7270 "Про
деякі питання діяльності
комунальних підприємств, що
належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Києва"

упродовж
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Проект рішення Київської
міської ради "Про внесення
змін до рішення Київської
міської ради від 24 лютого 2011
року №56/5443 "Про
затвердження Порядку
визначення обсягів пайової
участі (внеску) власників
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально�культурного чи
іншого призначення для
здійснення підприємницької
діяльності, засобів пересувної
дрібнороздрібної
торговельної мережі,
власників (користувачів)
майданчиків для харчування
біля стаціонарних закладів
ресторанного господарства в
утриманні об'єктів
благоустрою м.Києва та
внесення змін до деяких
рішень Київської міської ради"
(в редакції від 04.09.2014
№62/62)

упродовж
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики

Голова комісії
Бродський О.Я

Про розгляд та опрацювання
розпорядчих документів, які
стосуються розміщення
тимчасових споруд,
пересувної та сезонної
весняно�літньої
дрібнороздрібної торгівлі,
проведення ярмарків

протягом
2016 року

Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про розгляд звітів по
виконанню прийнятих
Київською міською радою
рішень, контроль за якими
покладено на постійну комісію
з питань торгівлі,
підприємництва та
регуляторної політики

протягом
2016 року

Постійна комісія Київської
міської ради з питань
торгівлі, підприємництва
та регуляторної політики

Голова комісії
Бродський О.Я.

Структурні підрозділи КМДА 

Про затвердження переліку
адміністративних послуг, які
надаються виключно через
центри надання
адміністративних послуг в місті
Києві 

січень �
лютий
2016 року 

Керівник апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА) Бондаренко В.В.
Директор Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг
Шамрай Н.В. 

Голова комісії
Бродський О.Я 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
22.05.2013 № 338/9395 "Про
утворення центрів надання
адміністративних послуг у місті
Києві" (зі змінами, внесеними
рішенням Київської міської
ради від 19.08.2013 №5/9593)

лютий
2016 року

Керівник апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДД) Бондаренко В.В.
Директор Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг
Шамрай Н.В.

Голова комісії
Бродський О.Я. 

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
16.04.2015 №409/1274

упродовж
2016 року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пантелеєв П.О.
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва 
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від
23.06.2011 №242/5629 "Про
встановлення місцевих
податків і зборів у м. Києві та
акцизного податку"

упродовж
2016 року

Заступник голови Київської
міської державної
адміністрації Пантелеєв П.О.
Директор Департаменту
промисловості та розвитку
підприємництва 
Кузьменко М.А.

Голова комісії
Бродський О.Я.

13. Постійна
комісія
Київської
міської ради
з питань
регламенту
та
депутатської
етики

Розробка нової редакції
Регламенту Київської міської
ради

протягом
першого
півріччя
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Здійснення заходів з контролю
за виконанням положень
Регламенту Київської міської
ради

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розробка нової редакції
Положення про постійні комісії
Київської міської ради

протягом
першого
півріччя
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Здійснення заходів з контролю
за виконанням норм
Положення про постійні комісії
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розробка нової редакції
Положення про Президію
Київської міської ради

до 1
жовтня
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Здійснення заходів з контролю
за виконанням норм
Положення про Президію
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд заяв депутатів
Київської міської ради щодо
обрання їх до складу
постійних комісій Київської
міської ради, а також щодо
припинення ними
повноважень депутатів
Київської міської ради та
підготовка відповідних
проектів рішень

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд проектів рішень щодо
внесення змін до структури та
загальної чисельності
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації) та секретаріату
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Київський міський голова,
керівник апарату
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), заступник
міського голови � секретар
Київської міської ради

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд проектів рішень щодо
створення та функціонування
тимчасових контрольних
комісій Київської міської ради

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд проектів рішень,
надання висновків і
рекомендацій, контроль за
виконанням рішень Київської
міської ради з питань
взаємодії Київської міської
ради та виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Контроль за дотриманням
депутатами Київської міської
ради норм депутатської етики
та застосування відповідних
заходів впливу у разі їх
порушення

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд питань, які стосуються
порушення статусу депутата
Київської міської ради

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд питань, які стосуються
реалізації депутатами
Київської міської ради своїх
повноважень

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд питань, які стосуються
процедур, пов'язаних з
електронним урядуванням

протягом
першого
півріччя
2016 року

Заступники голови та
керівники структурних
підрозділів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Макаров О.А.

Розгляд проектів
розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) щодо
затвердження положень про
структурні підрозділи
міськдержадміністрації

упродовж
2016 року

Заступники голови та
керівники структурних
підрозділів виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Голова комісії
Макаров О.А.

Участь у конференціях,
семінарах, робочих групах,
нарадах тощо відповідно до
функціональної спрямованості
постійної комісії

упродовж
2016 року

Голова комісії
Макаров О.А.

ІІ. Постійні
комісії
Київської
міської ради

Контроль за виконанням
рішень Київської міської ради

січень �
грудень
2016 року

Перший заступник,
заступники голови Київської
міської державної
адміністрації, керівники
структурних підрозділів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Голови
постійних
комісій
Київської
міської ради

IІI. Постійні
комісії
Київської
міської ради

Заслуховування звітів
постійних комісій, керівників
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної
адміністрації) та посадових
осіб, призначених або
затверджених Київською
міською радою

січень �
грудень
2016 року

Перший заступник,
заступники голови Київської
міської державної
адміністрації, керівники
структурних підрозділів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Голови
постійних
комісій
Київської
міської ради

Київський міський голова  В. Кличко 
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü—Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿí-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 1) âóë. Ðàäèñò³â, 47, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 113,60 êâ. ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿ-
âîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, àëêîãîëüíèõ òà
òþòþíîâèõ âèðîá³â (41,10 êâ. ì) òà ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó (72,50 êâ. ì), â³äñóòí³ òåïëî òà âîäî- ³ åëåêòðîêîìóí³êàö³¿,
ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ. ì — 143,56 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 16308,71 ãðí, òåð-
ì³í îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³; Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî
ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ùåííÿ, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü â³äïîâ³äí³ á³ëüø³ îðåíäí³ ñòàâêè çã³äíî ç Ìåòîäèêîþ ðîçðàõóíêó
îðåíäíî¿ ïëàòè çà ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî
îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ" ÏÐÎÄÀª:
1) Îá'ºêò íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà: Ñêëàä ëåãêîçàéìèñòèõ ð³äèí (ñêëàä íàôòîïðîäóêò³â),

âóë. Ïóõ³âñüêà, 1-À, ì. Êè¿â.
Äåòàëüí³øå: http://kyivenergo.com/uk/torgovyi-maydanchyk/64

2) Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 1594,6 êâ. ì (âóë. Åëåêòðèê³â, 11, ì. Êè¿â).
Äåòàëüí³øå: http://kyivenergo.com/uk/torgovyi-maydanchyk/62

Â³äïîâ³äàëüíà çà òîðãè: Àííà, 050-357-40-30, (044) 207-60-66.
Äàòà òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ òîðã³â: 11.04.2016 / åëåêòðîííèé òîðãîâåëüíèé ìàéäàí÷èê ÄÒÅÊ

(https://tenders.dtek.com)

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-À, âèêëèêàº íà

04.04.2016 ðîêó î 11.30 Ä-ð Ìàðò³íà Êðåìºðà â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Êàòðè÷ Òåòÿíè

Ñàâ³âíè äî Ä-ð Ìàðò³íà Êðåìºðà, òðåòÿ îñîáà, ÿêà íå çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã ùîäî ïðåäìåòà ñïîðó:

Êàòðè÷ Ìàð³ÿ Ñåðã³¿âíà, ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîì.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ,óðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Ñàâèöüêèé Î.À.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909133 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 24 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0092) â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Áîéêà Îëåêñàíäðà ²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 909132 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ïëîùåþ 0,1010 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà âóë. Êðåéñåðà "Àâðîðà", 26 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000 000:72:279:0093) â³ä 25 ãðóäíÿ
2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Âàëü÷óê Îêñàíè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ïðîåêòó
Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, Ùîðñà,

Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà, Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, çàë³çíèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà
Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Çàìîâíèê) òà Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ" (Ðîçðîáíèê) ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïî÷àòîê ïðîöåäóðè ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ïðîåêòó Äåòàëüíîãî ïëà-
íó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâ. Äðóæáè Íàðîä³â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, Ùîðñà, Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà, Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, çàë³ç-
íèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü ùîäî âðàõóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ³íòå-
ðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ïðîåêò³â ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óê-
ðà¿íè â³ä 25 òðàâíÿ 2011 ð. ¹ 555.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâ.Äðóæáè Íàðîä³â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, Ùîðñà, Âîëîäèìèðî-Ëèá³äñüêà, Êàçèìèðà Ìà-
ëåâè÷à, çàë³çíèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13.11.2013 ð.
¹518/10006 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó ì. Êèºâ³" ï. 120 (÷àñòêîâî) ç³
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè.

Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ º îñíîâíèì äîêóìåíòîì, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, â³ä-
âåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, áóä³âíèöòâî òà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³é, ïðîêëàäêó ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíèõ îá'ºêò³â.

Âèêîíàííÿ äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ ïîâ'ÿçàíî ç íåîáõ³äí³ñòþ äåòàë³çàö³¿ ð³øåíü ä³þ÷îãî ãåíïëàíó, êîðèãóâàííÿ àáî óòî÷íåííÿ
îêðåìèõ éîãî ïîëîæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ð³øåííÿìè ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³é ì³ñòà, óòî÷íåííÿì ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóê-
òóðè ³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òåðèòîð³é â ìåæàõ ïðîåêòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ³ñíóþ÷î¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿.

Â³äïîâ³äíî ð³øåíü ä³þ÷îãî ãåíïëàíó â ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ ãðîìàäñüêî¿, ä³ëîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâíèõ ìàã³ñòðàëÿõ
ì³ñòà ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî öåíòðó Ïðàâîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Êèºâà.

Â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ÷àñòèíè öåíòðó "Ìîñêîâñüêî-Ëèá³äñüêèé", ÿêèé â ïðîåêò³ Ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíó ì. Êèºâà ðîçãëÿäàºòüñÿ ³ ÿê òðàíñïîðòíèé âóçîë, ³ ÿê ñó÷àñíèé ãðîìàäñüêî-ä³ëîâèé öåíòð, ³ ÿê öåíòð 1-¿ òà 2-¿ ïëàíóâàëü-
íî¿ çîíè.

Ïðèìàã³ñòðàëüí³ òåðèòîð³¿ âóëèöü Æèëÿíñüêà, Ñàêñàãàíñüêîãî, Â.Âàñèëüê³âñüêà, Àíòîíîâè÷à ôîðìóþòü äðóãó ë³í³éíî-âóçëîâó ñèñ-
òåìó ÿäðà çàãàëüíîì³ñüêîãî öåíòðó ñòîëèö³. Íà ö³é òåðèòîð³¿ íàì³÷åíî ïîäàëüøå ï³äñèëåííÿ òà ³íòåãðàö³ÿ ôóíêö³é öåíòðà, óäîñêîíà-
ëåííÿ éîãî àíñàìáëåâî¿ ñòðóêòóðè.

Ïðîåêòíèìè ð³øåííÿìè ïðîïîíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ áóä³âåëü òà ñïîðóä ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ äëÿ ìîæëèâîñò³ ¿õ âèêîðèñ-
òàííÿ ÿê ñó÷àñíî¿ ãðîìàäñüêî¿ çîíè — ðåêîíñòðóêö³ÿ ç áóä³âíèöòâîì àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, áàãàòîð³âíåâèõ ïàðê³íã³â
íà âèðîáíè÷èõ òåðèòîð³ÿõ ïî âóë. Ê. Ìàëåâè÷à. Ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü, ùî ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñòâîðèòè, îð³ºíòîâíî ñêëàäàº 7, 46 òèñ.

Òàêîæ ïðîïîíóºòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ òà áóä³âíèöòâî ãðîìàäñüêèõ öåíòð³â ó ò. ÷. ñïîðóä ðèíêó ç ïîêðàùåííÿì àðõ³òåêòóðíî-ïðîñòî-
ðîâî¿ êîìïîçèö³¿ çàáóäîâè ³ç çàáåçïå÷åííÿì ì³ñöÿìè çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ïðàöþþ÷èõ òà â³äâ³äóâà÷³â, áóä³âíèöòâî ÒÐÖ Ocean
Mall, êîìåðö³éíà ïëîùà ÿêîãî — 93,685 òèñ. ì2, ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â — 19,340 òèñ. îñ³á (ï³êîâ³ íàâàíòàæåííÿ), çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðî-
áî÷èõ ì³ñöü, ùî ñòâîðþþòüñÿ,— 2,52 òèñ.

Êð³ì òîãî, ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàâåðøåííÿ çàáóäîâè êâàðòàë³â áàãàòîïîâåðõîâî¿ çàáóäîâè, ç ôîðìóâàííÿì ïîâíîö³ííîãî
âèñîêîÿê³ñíîãî æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, ÿêå áóäå â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì òåíäåíö³ÿì â³ò÷èçíÿíîãî ³ ñâ³òîâîãî ì³ñòîáóäóâàííÿ, ìàòè âè-
ñîêó êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçðàõóíê³â â ìåæàõ ÄÏÒ, ïëîùåþ 65,0 ãà:

- íàñåëåííÿ ³ñíóþ÷å — 9075 îñ³á;

- íàñåëåííÿ â æèòëîâ³é çàáóäîâ³, ùî íà äàíèé ÷àñ áóäóºòüñÿ — 1850 îñ³á;

- çàãàëüíà ïëîùà êâàðòèð (³ñí. + ïðîåêò.) — 250,03 òèñ. ì2;

- çàãàëüíà æèòëîâà çàáåçïå÷åí³ñòü — 24 ì2/îñîáó;

- çàãàëüíà ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ â áàãàòîêâàðòèðí³é çàáóäîâ³ — 650 îñ³á/ãà; Îäíàê ïîäàëüøà ðåàë³çàö³ÿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè áåç â³ä-
ïîâ³äíîãî çá³ëüøåííÿ ïîòóæíîñòåé çàêëàä³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñïðè÷èíèòü ïåðåâàíòàæåííÿ äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ
çàêëàä³â, à òàêîæ äåô³öèò ì³ñöü çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó.

Ïîòðåáà â óñòàíîâàõ îñâ³òè ðîçðàõîâóâàëàñü íà âñå íàñåëåííÿ ðàéîíó ïðîåêòóâàííÿ — 10 ,9 òèñ.îñ³á ³ ñêëàäàº 370 ì³ñöü â äèòÿ-
÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ òà 1240 ì³ñöü â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.

Çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ çà ðîçðàõóíêîì ì³ñöü çàäîâîëüíÿºòüñÿ çà ðàõóíîê:

- áóä³âíèöòâà íîâîãî äèòÿ÷îãî äîøê³ëüíîãî çàêëàäó íà 130 ì³ñöü (â êâàðòàë³ âóë. Àíòîíîâè÷à — Ëþá÷åíêà — Â.Âàñèëüê³âñüêî¿ —
Êîâïàêà) òà ³ñíóþ÷èõ ¹ 341 íà 110 ì³ñöü, ¹764 íà 75 ì³ñöü, à òàêîæ äâîõ ãðóï òèì÷àñîâîãî ïåðåáóâàííÿ ïî 25 ä³òåé â æèòëîâèõ
áóäèíêàõ, ùî áóäóþòüñÿ;

- â³ëüíèõ ì³ñöü, çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ 1127 â øêîë³ ²-²II ñòóïåí³â ¹ 37 íà 640 ì³ñöü òà â ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ²-II² ñòóïåí³â ç ïîã-
ëèáëåíèì âèâ÷åííÿì àíãë³éñüêî¿ òà ³òàë³éñüêî¿ ìîâ ¹ 130 ³ì. Äàíòå Àë³ã'ºð³ íà 1545 ì³ñöü.

Ðîçâèòîê ñèñòåìè òðàíñïîðòó òà ï³øîõ³äíèõ çâ'ÿçê³â â ö³é ÷àñòèí³ öåíòðàëüíî¿ ïëàíóâàëüíî¿ çîíè äîçâîëÿº ïîºäíàòè â àíñàìáëå-
â³é ºäíîñò³ îáèäâà ñõèëè äîëèíè ð. Ëèá³äü — òðàñè çàë³çíèö³.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ êîìôîðòíîãî ï³ä'¿çäó äî îá'ºêò³â ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ óïîðÿäêóâàííÿ òðàí-
ñïîðòíî-ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóêòóðè. Â ïðîåêò³ íàäàí³ ïðîïîçèö³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà áóä³âíèöòâî âóëèöü, ïðî¿çä³â òà âñòàíîâëåííÿ ÷åðâî-
íèõ ë³í³é, ðîçâèòêó òðàíñïîðòíî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

Çàìîâíèê ðîçðîáêè —Äåïàðòàìåíò ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

Ãåíåðàëüíèé ïðîåêòóâàëüíèê — Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÒÅÐÐÀ-ÏÐÎÄÆÅÊÒ".

Åêñïîçèö³ÿ ïðîåêòó Äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³¿ â ìåæàõ áóëüâ.Äðóæáè Íàðîä³â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, Ùîðñà, Âîëîäèìèðî-Ëè-
á³äñüêà, Êàçèìèðà Ìàëåâè÷à, çàë³çíèö³ ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ðîçì³ùåíà ó ïðèì³ùåíí³ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 42.

Ìàòåð³àëè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òàêîæ ðîçì³ùåí³ íà ñàéòàõ www.kga.gov.ua

Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó òà âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ òðèâàòèìå äî 20.04.2016.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïð³çâèùà, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, îñîáèñ-
òèì ï³äïèñîì ³ ïîâèíí³ ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â òà ïðà-
âèë. Ïðîïîçèö³¿ ïîäàâàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯
Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà, êîí-

òàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàê-
òåðèñ-
òèêà

Ì³ñöå-
çíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ. ì

Îðåíäíà
ñòàâêà,

%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâà-

íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà

1 êâ. ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí

1

*Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàð-
íÿ ¹ 9 Ïîä³ëüñüêîãî ðà-

éîíó (04073, Êîïèë³â-
ñüêà, 1/7, 468-50-70)

1 ïî-
âåðõ

Ïðàâäè
ïðîñï.,

64-À
14,80 10%

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâî-
äèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü
ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (ÓÇÄ)

Ñòàíîì íà 31.12.2015

2 ðîêè 364 äí³ 167,29 2475,83 297100,00

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹7 (03179, Êî-

òåëüíèêîâà Ìèõàéëà, 95,
450-02-55)

1 ïî-
âåðõ

Êîòåëü-
íèêîâà

Ìèõàéëà,
95, ê. 1

1,00 40%
ðîçì³ùåííÿ ïëàò³æíîãî òåð-

ì³íàëó

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³ 1013,33 1013,33 30400,00

3 ÊÏ "Áåññàðàáñüêèé
ðèíîê"

(01004, Áåññàðàáñüêà
ïë., 2, 234-92-07)

1 ïî-
âåðõ

Áåññà-
ðàáñüêà

ïë., 2
34,00 8%

ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³ 361,57 12293,33 1 844000

4
2 ïî-
âåðõ

Áåññà-
ðàáñüêà

ïë., 2
54,5 8%

ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.01.2016

2 ðîêè 364 äí³ 305,20 16663,60 2 495040

5

ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ"
(ì. Êè¿â, Íàáåðåæíå

øîñå, 2,
254-65-03,
279-52-31)

1 ïî-
âåðõ

Ñèðåöü-
êà, 25,

Ê. 1 
ë³ò. Â

36,60 15%
ðîçì³ùåííÿ îô³ñíîãî ïðèì³-
ùåííÿ îðãàí³çàö³é ³íøèõ âè-

ä³â ä³ÿëüíîñò³

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 364 äí³

185,99

1044300,00

6807,37

37,70
Âñüîãî:
74,30

10,5%**
³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõî-
ìîãî ìàéíà (âèðîáíè÷³ ïðè-

ì³ùåííÿ)
122,56

4620,46
Âñüîãî:

11427,83

* Çà óìîâè áåçêîøòîâíîãî îáñòåæåííÿ ñòàö³îíàðíèõ õâîðèõ ë³êàðí³ (20 äîñë³äæåíü â ì³ñÿöü ïî íàïðàâëåííþ ë³êàðí³).

**ðîçì³ð îðåíäíî¿ ñòàâêè äëÿ îðåíäàð³â —â³ò÷èçíÿíèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á,ÿê³ º ñóá'ºêòàìè ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà,ùî ïðîâàäÿòü âèðîáíè÷ó

ä³ÿëüí³ñòü áåçïîñåðåäíüî íà îðåíäîâàíèõ âèðîáíè÷èõ ïëîùàõ (êð³ì îô³ñ³â).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:

âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524,

òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Передплатні�ціни

на�місяць..................................................................................40��рн.�90��оп.

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

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

на�12�місяців ........................................................................490��рн.�80��оп.
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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 46570
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²
Ó ìåð³¿ âøàíóâàëè 
íàéäîñòîéí³øèõ êèÿí

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ
äåðæàâí³ îðäåíè «Çà ìóæí³ñòü» 27-ìè ó÷àñíèêàì Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³, îðäåíè êíÿãèí³ Îëüãè, à òàêîæ çâàí-
íÿ çàñëóæåíèõ àðòèñò³â,ë³êàð³â, þðèñò³â, ïðàö³âíèê³â
îñâ³òè ³ íàóêè.

«Ìè íå ïîâèíí³ çàáóâàòè ïðî òèõ, õòî ïîæåðòâóâàâ
ñîáîþ äâà ðîêè òîìó, â³äñòîþþ÷è ºâðîïåéñüêèé âè-
á³ð ³ ã³äíå ìàéáóòíº Óêðà¿íè. ß òàêîæ ðàäèé âðó÷èòè
äåðæàâí³ íàãîðîäè êèÿíàì, ÿê³ áàãàòîð³÷íîþ ïðàöåþ
òà âèñîêîþ ïðîôåñ³éíîþ ìàéñòåðí³ñòþ çðîáèëè âà-
ãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ïðîìèñëîâîñò³, íàóêè, îñâ³-
òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ó ÑÒÎËÈÖ² òðèâàº áîðîòüáà ³ç íåçàêîííèì ïàð-
êóâàííÿì íà òðîòóàðàõ òà óçá³÷÷ÿõ âóëèöü. Çîê-
ðåìà íà âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, âóë. Õðåùàòèê,

âóë. Ïðîð³çí³é, âóë. Ïóøê³íñüê³é òà íà Ìàéäàí³
Íåçàëåæíîñò³ ïðàö³âíèêè ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñ» ïàòðóëþþòü, à òàêîæ âèñòàâëÿþòü ñèãíàëüí³
êîíóñè â ì³ñöÿõ, äå ïàðêóâàííÿ çàáîðîíåíå ïðà-
âèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó. Äëÿ öüîãî îíîâëþþòü-
ñÿ ³ äîïîì³æí³ òåõí³÷í³ çàñîáè ó ï³øîõ³äíèõ çî-
íàõ òà íà òðîòóàðàõ — áåòîíí³ íàï³âñôåðè, êîíó-
ñè òà ñòîâï÷èêè. Ðîçïî÷àòî ÷åðãóâàííÿ åâàêóàòî-
ðà.

Êð³ì òîãî, ñòâîðåíà ìîá³ëüíà ãðóïà çà ó÷àñòþ
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, þðèñò³â (íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ) òà ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ², ÿê³ øâèäêî ðåàãó-
þòü íà ñêàðãè êèÿí ³ äîïîìàãàþòü îïåðàòèâíî çà-
ô³êñóâàòè ôàêò ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïàðêóâàííÿ.

Íàãàäàºìî, ùî 14 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ï³äïèñàíî
äîãîâ³ð ç äåðæï³äïðèºìñòâîì ÌÂÑ Óêðà¿íè «²í-
ôîðì-Ðåñóðñè» ùîäî íàäàííÿ ïîñëóã ³ç ïåðåâå-
çåííÿ àâòî, ÿê³ òèì÷àñîâî çàòðèìàí³ ïðàö³âíèêà-
ìè Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Êèºâ³ ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì �

Ôîíòàíè ïðàöþâàòèìóòü
ç 1 òðàâíÿ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ

Ó ÑÂÊÏ «Êè¿ââîäôîíä» ïîâ³äîìèëè ïðî ãîòîâ-
í³ñòü äî çàïóñêó 1 òðàâíÿ ñòîëè÷íèõ ôîíòàí³â.
Çîêðåìà öå âîäîãðà¿ «Çàñíîâíèêè Êèºâà», «Âîäÿ-
íà êóëÿ», «Êàñêàäíèé», ùî íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³, «Õðåùàòèê» íà âóë. Õðåùàòèê, 25, à òàêîæ
ôîíòàí, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³â-
ñüê³é, 119/121.

«Ñòîëè÷í³ âîäîãðà¿ ïðàöþâàòèìóòü àæ äî ê³í-
öÿ âåðåñíÿ. Òîð³ê ì³ñòî íå âèä³ëÿëî äîñòàòíüî êîø-
ò³â íà åëåêòðîåíåðã³þ, ùîá ï³äòðèìóâàòè ðîáîòó ôîí-
òàí³â ïðîòÿãîì âñüîãî âåñíÿíî-ë³òíüîãî ïåð³îäó.
Äî òîãî æ, ïðàöþþ÷³ âîäîãðà¿ â öåíòð³ áóëè á íå-
äîðå÷í³ ï³ñëÿ òàêîãî êîðîòêîãî ïðîì³æêó ÷àñó ï³ñ-
ëÿ òðàã³÷íèõ ïîä³é, ùî â³äáóëèñÿ íåïîäàë³ê. Òîìó
âîäí³ îá’ºêòè âìèêàëè ëèøå íà ñâÿòà», — ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Íàðàç³ ôàõ³âö³ ÊÏ «ÑÓÏÏÐ» ðîçïî÷àëè óêð³ï-
ëåííÿ îïîðíî¿ ñò³íè á³ëÿ ôîíòàíó, ùî Õðåùàòèêó,

25 äëÿ òîãî, ùîá ïîïåðåäèòè àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ 
³ ùîá öåé âîäîãðàé òàêîæ ç 1 òðàâíÿ ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêó-
ðàòóðîþ ¹ 4 ñï³ëüíî ç ïðàö³â-
íèêàìè Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó
åêîíîì³êè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿
Óêðà¿íè çàäîêóìåíòîâàíî ôàêò
îäåðæàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãî-
äè ó ñóì³ 10 òèñ. ãðí çàñòóïíè-
êîì íà÷àëüíèêà ñòîëè÷íîãî â³ä-
ä³ëó ðèíêîâîãî íàãëÿäó ²íñïåê-
ö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ ñïîæè-
âà÷³â.

Âêàçàí³ êîøòè ïîñàäîâåöü
îäåðæàâ â³ä ï³äïðèºìöÿ çà íå-
ïðèòÿãíåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî àäì³íâ³äïî-
â³äàëüíîñò³.

Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè
çëîâìèñíèêà â ðîáî÷îìó êàá³-
íåò³ ó ïðèì³ùåíí³ ²íñïåêö³¿ îä-
ðàçó ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ îáóìîâëåíî¿
ñóìè. Íàðàç³ òðèâàþòü ïåðøî-
÷åðãîâ³ ñë³ä÷³ ä³¿ �

Ðÿòóâàëüíèêè ïðåçåíòóâàëè 
óí³êàëüíèé êàòåð-àåðîãë³ñåð

ÄÍßÌÈ â³äáóëèñÿ òðåíóâàííÿ êè¿âñüêèõ àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíèõ òà
ñïåö³àë³çîâàíèõ ñëóæá ùîäî ïîïåðåäæåííÿ òà ë³êâ³äàö³¿ íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é íà âîä³, ÿê³ ïðîõîäèëè ó çàòîö³ Ãàëåðí³é â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Ïåðåä ïî÷àòêîì ïëÿæíîãî ñåçîíó ñòîëè÷í³
ðÿòóâàëüíèêè çàâ÷àñíî ãîòóþòü äî ðîáîòè ³ ñïåö³àëüíó òåõí³êó.

Çîêðåìà íà îçáðîºíí³ ó ï³äðîçä³ë³â ÃÓ ÄÑÍÑ â ì. Êèºâ³ ç’ÿâèâ-
ñÿ àåðîãë³ñåð — ñïåö³àëüíèé êàòåð, ÿêèé çà ðàõóíîê ðîçì³ùåííÿ
ãâèíòà ó ïîâ³òð³, à íå ï³ä âîäîþ, äîçâîëÿº ñóäíó ïåðåì³ùàòèñÿ ÿê
ó âîä³, òàê ³ íà ì³ëêîâîää³. Öÿ òåõí³êà óí³êàëüíà äëÿ Óêðà¿íè, íàðà-
ç³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè â ñòîëèö³ �

Ñòàðòóº ïðîåêò «ßñêðàâà ñòîëèöÿ»

Ó ÊÈªÂ² ñòàðòóº ïðîåêò «ßñêðà-
âà ñòîëèöÿ». Îðãàí³çàòîðè çàõî-
äó ïðîïîíóþòü ìåøêàíöÿì ì³ñ-
òà ðîçïî÷àòè ç ìàëîãî: âçÿòè
ó÷àñòü ó ðîçôàðáóâàíí³ ñâîãî
ï³ä’¿çäó, ïîäâ³ð’ÿ ÷è äèòÿ÷îãî
ìàéäàí÷èêà.

«²äåÿ äîñèòü ïðîñòà: êîæåí,
õòî õî÷å, ùîá éîãî ïîäâ³ð’ÿ ðà-
äóâàëî îêî, ïîâèíåí ïîäàòè çà-
ÿâêó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ íà êðà-
ùèé áóäèíîê. Ùî ìàºòüñÿ íà óâà-
ç³: ïîòð³áíî äîâåñòè, ùî âè ³ âà-
ø³ ñóñ³äè — õîðîø³ ãîñïîäàð³,
ùî âè ñë³äêóº çà ÷èñòîòîþ ï³ä’-
¿çä³â, äîãëÿäàºòå çà êâ³òàìè. Íà-
øà êîì³ñ³ÿ îáèðàº êðàùèé áó-
äèíîê, à äàë³ ðàçîì ç õóäîæíè-
êàìè ìåøêàíö³ ñòâîðþþòü øå-
äåâðè», — ðîçïîâ³ëà ³í³ö³àòîð
êîíêóðñó, äåïóòàò Êè¿âðàäè Þë³ÿ
ßðìîëåíêî.

Ïåðø³ ïðîåêòè áóäóòü ðåàë³-
çîâàí³ ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

Äåòàë³ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³: ïîäàòè
çàÿâêó íà ó÷àñòü äî 1 êâ³òíÿ çà àä-
ðåñîþ: âóë. ²ëë³÷à, áóä. 16 (òåë.
566-62-70).

íàäàòè ³íôîðìàö³þ (ôîòîô³êñà-
ö³þ) ùîäî çä³éñíåííÿ áëàãîóñòðîþ
ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ (ïðèì³ðîì,
ïîñàäêà äåðåâ); ñòâîðèòè ³í³ö³àòèâ-
íó ãðóïó íå ìåíøå, í³æ ç 10-òè îñ³á,
ÿê³ ãîòîâ³ äîëó÷èòèñÿ äî ðîçôàðáó-
âàííÿ; íàäàòè ôîòî òîãî ì³ñöÿ, äå
âè ïëàíóºòå íàíåñòè ìàëþíîê ó âà-
øîìó äâîð³ (ïàðêàí,ìàéäàí÷èê,ï³ä’-
¿çäè); íàäàòè ïðîïîçèö³¿ àáî åñê³çè
áàæàíèõ ìàëþíê³â.

Íàãàäàºìî, ùî ïðîåêò «ßñêðà-
âà ñòîëèöÿ» çàïî÷àòêîâàíî íà îñ-
íîâ³ ïðîåêòó «ßñêðàâå ïîäâ³ð’ÿ»,
ÿêèé âïåðøå ñòàðòóâàâ òîð³ê �

Íà õàáàð³ çàòðèìàíî ïîñàäîâöÿ 
²íñïåêö³¿ ç ïèòàíü çàõèñòó ïðàâ 
ñïîæèâà÷³â

Òðîòóàðè ³ âóëèö³ çâ³ëüíÿòü â³ä íåçàêîííîãî ïàðêóâàííÿ

Ì³ñòî âèä³ëèëî «Êè¿âìåäñïåöòðàíñó» áëèçüêî 220 ìëí ãðí

ÖÜÎÃÎ ðîêó ì³ñüêà âëàäà çá³ëüøèëà ô³íàíñóâàí-
íÿ ÊÎ «Êè¿âìåäñïåöòðàíñ», ùî â³äïîâ³äàº çà òåõ-
í³÷íèé ñòàí êàðåò øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Íà óòðèìàííÿ êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ç ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó âèä³ëåíî áëèçüêî 220 ìëí ãðí.

Àäæå ñàìå â³ä ÿêîñò³ ðîáîòè ôàõ³âö³â ö³º¿
ñòðóêòóðè çàëåæèòü òå, â ÿêîìó ñòàí³ «øâèäê³» âè-

¿æäæàòèìóòü íà âèêëèêè äî êèÿí, à öå — áåçïåêà
áðèãàä ³ ïàö³ºíò³â»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê. Çà éîãî ñëîâàìè, íà-
ðàç³ àâòîïàðê «Êè¿âìåäñïåöòðàíñ» íàðàõîâóº 654
ìàøèíè. Ñåðåä íèõ 319 «øâèäêèõ» òà 298 àâòî íå-
â³äêëàäíî¿ ìåääîïîìîãè ³ ùå 37 îäèíèöü òåõíî-
ëîã³÷íîãî òðàíñïîðòó �
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