
¹35 (4805) |  ï’ÿòíèöÿ | 1 êâ³òíÿ 2016 ð.

Âåñíÿíà çåëåíü äëÿ êèÿí
Ïåðø³ æ ê³ëüêà ïèòàíü ïîðÿä-

êó äåííîãî ùå á³ëüøå çãóðòóâàëè
äåïóòàò³â Êè¿âðàäè. Éäåòüñÿ ïðî
ïàðêè òà ñêâåðè ñòîëèö³. ¯õ â³äòå-
ïåð ïîá³ëüøàëî. Ïðè÷îìó ð³øåí-
íÿ óõâàëþâàëèñÿ ìàéæå áåç çàóâà-
æåíü, àäæå ìàþòü íà ìåò³ áëàãî-
óñòð³é, çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü òà îçåëåíåííÿ ä³ëÿíîê çã³ä-
íî ç âèìîãàìè òèõ, õòî ìåøêàº ó áó-
äèíêàõ ïîáëèçó öèõ ñêâåð³â.

Â³äòàê ìåøêàíö³ Øåâ÷åíê³â-
ñüêîãî ðàéîíó çìîæóòü ìèëóâà-
òèñÿ âåñíÿíîþ òðàâè÷êîþ ùå ó
äâîõ íîâîñòâîðåíèõ ñêâåðàõ: ì³æ
áóäèíêàìè ¹ 21 òà ¹ 23 íà âóë.

Ñàëþòí³é òà ì³æ áóäèíêàìè N¹ 5,
7, 9, 11-À, 13-À íà âóë. Áëþõåðà òà
¹ 24 íà âóë. Àêàäåì³êà Òóïîëº-
âà. Çàãàëüíèé ïðèð³ñò «çåëåíî¿»
ïëîù³ ó öüîìó ðàéîí³ ñêëàâ ïî-
íàä 0,86 ãà.

Äîäàëîñÿ ì³ñöü äëÿ â³äïî÷èíêó
òà íàñîëîäè ïðèðîäîþ ³ æèòåëÿì
Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó. Êè¿âðàäà
ñâî¿ì ð³øåííÿì 31 áåðåçíÿ íàäà-
ëà ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
ïî âóë.ßìñüê³é ì³æ áóäèíêàìè ¹ 54
òà ¹ 56, çàãàëîì 0,15 ãà.

² äí³ïðîâö³ òàêîæ îòðèìàëè íî-
âèé ñêâåð ïëîùåþ 0,44 ãà ïî ïðîñ-
ïåêòó Þð³ÿ Ãàãàð³íà 15-À. «Ãðîìà-
äà á³ëüøå 10 ðîê³â áîðîëàñü ç íå-
çàêîííèì çåìëåâ³äâîäîì, ÿêèì
ÒÎÂ «Óêððåñòàâðàö³ÿ» ïåðåäàëî
ï³ä çàáóäîâó òåðèòîð³þ âñåðåäèí³
çôîðìîâàíîãî æèòëîâîãî êâàðòà-
ëó, ïîïåðåäíüî âèëó÷èâøè ä³ëÿí-
êó ç ïåðåë³êó çåëåíèõ çîí,— ïîä³-
ëèâñÿ ðàä³ñòþ ó ñîö³àëüí³é ìåðå-

æ³ äåïóòàò Îëåêñàíäð Õàð÷åíêî.—
Ìè ç ãðîìàäîþ äîìîãëèñü ïîâåð-
íåííÿ çåìë³ äî çåëåíî¿ çîíè òà çà-
êð³ïëåííÿ ñòàòóñó ñêâåðó». Òàêîæ
äåïóòàò çàóâàæèâ, ùî çàâäÿêè öüî-
ìó ð³øåííþ ðàéîííèé «Çåëåíáóä»
çîáîâ’ÿçàíèé âïîðÿäêóâàòè öþ òå-
ðèòîð³þ, õî÷à é ñàì³ êèÿíè âæå äå-
ùî îáëàøòóâàëè.

À îò ðåêðåàö³éí³ ïðîñòîðè Òðî-
ºùèíè ïðèðîñëè ö³ëèì ïàðêîì
ïëîùåþ 13 ãà. Äåïóòàòè ñõâàëè-
ëè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïðî
íàäàííÿ ñòàòóñó ïàðêó ç âîäíè-
ìè îá’ºêòàìè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³
âçäîâæ ïðîñï. Ãåíåðàëà Âàòóò³-
íà òà ì³æ ïðîñï. Âîëîäèìèðà Ìà-
ÿêîâñüêîãî ³ âóë. Îíîðå äå Áàëü-
çàêà. Àâòîð ïðîåêòó, äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Ãàííà Ñòàðîñòåíêî, ðîç-
ïîâ³ëà, ùî æèòåë³ Òðîºùèíè äàâ-
íî âèñòóïàþòü ³ áîðþòüñÿ çà ñòâî-
ðåííÿ çîíè â³äïî÷èíêó íà ö³é òå-
ðèòîð³¿, º é íèçêà çâåðíåíü äî
ðàéîííî¿ ³ ñòîëè÷íî¿ âëàäè. Ïðè-
÷îìó íàïðóãà çðîñòàëà, îñê³ëüêè
öÿ òåðèòîð³ÿ º ïîòåíö³éíî ïðè-
âàáëèâîþ äëÿ çàáóäîâíèê³â òà ïî-
òðåáóº, ÿê ïàðê, îáëàøòóâàííÿ.
«Òîð³ê íàì âæå âäàëîñÿ ñòâîðèòè
ïîðÿä íåâåëèêèé ñêâåð, äå ìîæ-
íà â³äïî÷èâàòè âñ³ºþ ñ³ì’ºþ. Îä-
íàê îçåðà, êîòð³ çíàõîäÿòüñÿ ïî-
ðÿä, ïîòðåáóþòü î÷èùåííÿ òà áëà-
ãîóñòðîþ, ùî âëàñíå ³ ïåðåäáà-
÷åíî öèì ð³øåííÿì. Âïåâíåíà,
ùî ñòâîðåíèé ïàðê ñòàíå ÷óäî-
âèì ì³ñöåì äëÿ â³äïî÷èíêó äåñ-
íÿíö³â òà ñïðèÿòèìå ïîêðàùåí-
íþ äîâê³ëëÿ»,— çàóâàæèëà Ãàííà
Ñòàðîñòåíêî.

Ðàéðàäàì ÷³òêî âèçíà÷àòü
ïåðåë³ê ïîâíîâàæåíü

Ï³ñëÿ «çåëåíèõ» ïèòàíü äåïó-
òàòè ïåðåéøëè äî ³íøèõ, ùî ñòà-
ëè òåñòîì íà âèòðèìêó. Àäæå
éøëîñÿ ïðî ðàéîíí³ ó ì³ñò³ Êè-
ºâ³ ðàäè.

Çîêðåìà Êè¿âðàäà óõâàëèëà ó
ïåðøîìó ÷èòàíí³ ïðîåêò ð³øåí-
íÿ, ïîäàíîãî ë³äåðîì ôðàêö³¿ «Ñà-
ìîïîì³÷» Ñåðã³ºì Ãóñîâñüêèì,
«Ïðî âíåñåííÿ çì³í ó äîäàòîê äî
ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 23 ëèïíÿ
2015 ðîêó ¹ 787/1651 «Ïðî óïðàâ-
ë³ííÿ ðàéîíàìè ì³ñòà Êèºâà». Ìå-
òîþ ïðîåêòó º âèçíà÷åííÿ (ðîç-
øèðåííÿ) ïîâíîâàæåíü ìàéáóò-
í³õ ðàéðàä. Äîêóìåíò ï³äòðèìà-
ëè 102 äåïóòàòè, àëå ò³ëüêè çà îñ-
íîâó. Äåïóòàòè âèð³øèëè ñòâîðè-
òè ðîáî÷ó ãðóïó ³ ïðîòÿãîì 30 äí³â
íàïðàöþâàòè ïðîïîçèö³¿, ùîá îá-
ãîâîðèòè é óõâàëèòè ð³øåííÿ â
ö³ëîìó.

Àëå ³íøèé ïðîåêò ð³øåííÿ, âíå-
ñåíèé äåïóòàòîì Îëåêñàíäðîì
Áðîäñüêèì (ôðàêö³ÿ «ªäí³ñòü»)
«Ïðî óòâîðåííÿ ðàéîííèõ ó ì³ñò³
Êèºâ³ ðàä» íå ä³ñòàâ íàëåæíî¿ ï³ä-
òðèìêè. Äîêóìåíòîì áóëî ïåðåä-
áà÷åíî, çîêðåìà, çâåðíóòèñÿ äî
ÖÂÊ ùîäî âèáîð³â ðàéðàä ó Êèºâ³.

Óò³ì, ðîçìîâà ïðî âèáîðè íå
çàâåðøåíà. Ñåðã³é Ãóñîâñüêèé 31
áåðåçíÿ çàðåºñòðóâàâ ïðîåêò ð³-
øåííÿ «Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè äî Öåíòðàëüíî¿ âèáîð-
÷î¿ êîì³ñ³¿». Òà é ïðîåêò Îëåêñàí-
äðà Áðîäñüêîãî, ÿê ïåðåäáà÷àº â³í
ñàì, ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ íà íàñòóï-
íèõ çàñ³äàííÿõ Êè¿âðàäè.

Ãåðîÿì ÀÒÎ ³ øêîëàì —
ä³ëÿíêè, Êè¿âïàñòðàíñó —
ïàðêîâêè

Àëå íå ñàìèìè ðàéðàäàìè ó÷îðà
æèëà Êè¿âðàäà. 101 ãîëîñîì «çà»
äåïóòàòè ñõâàëèëè ïåðåë³ê ðîäèí
çàãèáëèõ êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, êîò-
ðèì íàäàäóòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó
Áèê³âí³ (Äåñíÿíñüêèé ðàéîí). Ó
â³äïîâ³äíîìó ïðîåêò³ ð³øåííÿ ïðî
çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âðàäè â³ä 14
òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 455/1319 «Ïðî
îôîðìëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
ãðîìàäÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé çà-
ãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí-ó÷àñíè-
ê³â ÀÒÎ» óòî÷íåíî äàí³ , âíåñåíî ðå-
äàêö³éí³ é òåõí³÷í³ êîðåêòèâè, ùî
ïðèñêîðèòü ïðîöåñ îôîðìëåííÿ
íàä³ë³â.

Äáàþ÷è ïðî ðîäèíè çàãèáëèõ
ãåðî¿â ÀÒÎ, Êè¿âðàäà íå çàáóâàº
é ïðî ñòîëè÷íå ìàéáóòíº. Ä³ëÿí-
êó çåìë³ ïëîùåþ 1,19 ãà îòðèìà-
ëî ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ Óïðàâ-
ë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ÐÄÀ
äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, åêñïëóàòàö³¿
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä ã³ìíàç³¿ ¹ 59 ³ìåí³ Î. Ì. Áîé-
÷åíêà.

Òàêîæ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ä³ñ-
òàëî â îðåíäó íà 5 ðîê³â ä³ëÿíêó
äëÿ äîäàòêîâîãî ïàðêóâàííÿ. Òå-
ðèòîð³ÿ ïëîùåþ 0,41 ãà ðîçòàøî-
âàíà íà ïåðåòèí³ âóëèöü Áðàòè-
ñëàâñüêî¿ òà Ñóëåéìàíà Ñòàëü-
ñüêîãî â Äåñíÿíñüêîìó òà Äí³ï-
ðîâñüêîìó ðàéîíàõ. Öÿ ïëîùà áó-
äå âèêîðèñòàíà äëÿ ðîçøèðåííÿ
ïîâîðîòó ç îáëàøòóâàííÿì äî-
äàòêîâèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ
àâòîòðàíñïîðòó.

Ðîç³ì’ÿòè ì’ÿçè çàðàäè ä³òåé
À ùå, çà çàÿâîþ äåïóòàòà Êè-

¿âðàäè Òåòÿíè Ìåë³õîâî¿ («Áàòü-
ê³âùèíà»), äåïóòàòè íàäàëè ñëî-
âî àêòèâ³ñòö³ Àñîö³àö³¿ ÌÂÃÎ «Ñî-
ö³àëüíèé çàõèñò» ªâãåí³¿ Øàëåí-
êî. Ïàí³ Øàëåíêî çâåðíóëà óâàãó
ïðèñóòí³õ íà ïðîáëåìó àóòèñò³â:â
Óêðà¿í³ ¿õ ïîíàä 400 òèñÿ÷ îñ³á, ç
íèõ áëèçüêî 60 òèñÿ÷ — ä³òè. Àêòè-
â³ñòêà çàêëèêàëà äåïóòàò³â âçÿòè
ó÷àñòü öèìè âèõ³äíèìè ó çàõîäàõ
íà ï³äòðèìêó ä³òåé-àóòèñò³â. Çîê-
ðåìà ôóòáîëüíèé ìàò÷ ïðîâåäóòü
äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ æóðíà-
ë³ñòè. Âèðó÷åí³ êîøòè ï³äóòü íà
îáëàøòóâàííÿ ñåíñîðíèõ ê³ìíàò,
êîòð³ äîçâîëÿòü ä³òÿì-àóòèñòàì
íå ëèøå ñêîðèãóâàòè àóòèçì, àëå
é íàâ÷àòèñÿ ó øêîëàõ.

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ 31 áåðåçíÿ
çíîâó çàâåðøèëîñÿ äîñòðîêîâî. Á³-
éîê íå áóëî,òà çàñòðàéêóâàëà ñèñ-
òåìà äëÿ ãîëîñóâàííÿ. Îïåðàòèâ-
íèé ðåìîíò í³÷îãî íå äàâ. ² ÷àñòêà
çåìåëüíèõ ïèòàíü òà ïèòàíü ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ çàëèøèëèñÿ íå âèð³-
øåíèìè. «Ç îãëÿäó, ó òîìó ÷èñë³, é
íà òåõí³÷í³ ïðè÷èíè, îãîëîøóþ
ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ çàêðèòèì»,—
âèìóøåíèé áóâ çàÿâèòè çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â �

Âèøóêàíî-ïðîäóêòèâíà Êè¿âðàäà
�Äåïóòàòè âèáà÷èëè îäèí îäíîìó ìèíóë³ îáðàçè é óõâàëèëè êîðèñí³ äëÿ êèÿí ð³øåííÿ

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè â îñòàíí³é äåíü
ïåðøîãî ì³ñÿöÿ âåñíè ðîçïî÷àëîñÿ ç ìàëåíüêîãî
óðîêó åòèêè. Ï³ñëÿ ÷îãî äåïóòàòè, êîòð³ âèáà÷èëè,
ÿê ³ âèáà÷åí³, ñêîíöåíòðóâàëèñÿ âèêëþ÷íî íà ïè-
òàííÿõ ïîðÿäêó äåííîãî. Îñê³ëüêè çàñ³äàííÿ 
31 áåðåçíÿ ôîðìàëüíî º ïðîäîâæåííÿì çàñ³äàííÿ
17 áåðåçíÿ, òî é ïîðÿäîê äåííèé áóâ òîé ñàìèé.
Ïîïðè óõâàëó 17 áåðåçíÿ áàãàòüîõ ïèòàíü, ó ïî-
ðÿäêó äåííîìó çàëèøèëîñÿ ïîíàä 80 ïóíêò³â.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ó÷îðàøíÿ ñåñ³ÿ Êè¿âðàäè ñòàëà ïðîäîâæåííÿì ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ 17 áåðåçíÿ, òîæ ïîðÿäîê äåííèé çàëèøèâñÿ áåç çì³í. Äâà òèæí³ òîìó, ïîïðè óõâàëó äåïóòàòàìè
áàãàòüîõ ð³øåíü, íå ðîçãëÿíóòèìè çàëèøàëîñÿ ùå ïîíàä 80 ïèòàíü
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження 
міської комплексної цільової програми 

«Освіта Києва. 2016—2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 125/125 від 3 березня 2015 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року
№ 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»,
з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб територіаль'
ної громади міста Києва в особистісно орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті Київська
міська рада
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ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

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

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

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

ції),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�пи-

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

вит���та�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради

з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді�та�спорт�.

5.�Ви�онавчом��ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністра-

ції)�при�форм�ванні�бюджетів�м.�Києва�на

2016–2018�ро�и�врахов�вати�в�межах�мож-

ливості�дохідної�частини�місь�о�о�бюджет�

потреб����видат�ах�на�здійснення�заходів�з

реалізації�Компле�сної�про�рами.

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

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

�ої�ради�з�питань�освіти,�на��и,�сім’ї,�молоді

та�спорт��та�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

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

номічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2016–2018 роки»

Київ�—�2016

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«ОСВІТА КИЄВА. 2016—2018 РОКИ»

4. Співрозробники Програми ГО "Батьківська рада", ГО "Батьківський контроль", ГО "Батьки SOS",
Асоціація директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва,
Асоціація директорів приватних навчальних закладів міста Києва,
Асоціація директорів дошкільних навчальних закладів міста Києва,
Київське відділення Міжнародної асоціації позашкільної освіти, Асоціація
директорів професійно(технічних навчальних закладів міста Києва,
навчальні заклади міста Києва

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

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

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації,
управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, міські
установи, навчальні заклади міста Києва

7. Строк виконання
Програми

2016(2018 роки

8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Усього: У тому числі за роками

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього: 
у тому числі

26 166 429,7 7 957 636,2 8 871 282,0 9 337 511,5

Бюджет міста Києва,
(загальний фонд)

20 103 163,0 6 265 914,9 6 719 013,8 7 118 234,3

Спеціальний фонд (бюджет
розвитку)

2 136 912,9 663 344,8 717 075,9 756 492,2

Спеціальний фонд (власні
надходження установ і
організацій)

1 225 649,0 378 221,6 410 818,0 436 609,4

Спеціальний фонд (інші
джерела фінансування)

2 700 704,8 650 154,9 1 024 374,3 1 026 175,6

1. Ініціатор розроблення
Програми

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

2. Дата, номер і назва
документа про розроблення
Програми

Доручення Київського міського голови від 19.03.2015 № 14978/230, накази
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 05.03.2015 № 66,
від 29.04.2015 №  256

3. Розробник Програми Київський університет імені Бориса Грінченка

Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямовано Програму

Освіта —�одна�з�найважливіших�сфер���житті�столиці�У�раїни.�Вона�відображає�рівень�роз-

вит���міста�я��одно�о�з�найбільших�на��ових�та�освітніх�центрів�Східної�Європи.�У�Києві�ф�н�-

ціон�ють�69�вищих�навчальних�за�ладів�та�майже�350�на��ових��станов,���я�их�працюють�1,5

тисячі�а�адемі�ів�і�членів-�ореспондентів,�6�тисяч�до�торів�на��,�24,5�тисячі��андидатів�на-

��,�понад�120�тисяч�педа�о�ічних�працівни�ів.�Система�освіти�значною�мірою�визначає�соці-

ально-е�ономічний,���льт�рний�та�д�ховний�розвито��столиці�У�раїни.

У�Києві�до�навчання�зал�чено�понад�700�тисяч�осіб,�серед�я�их:�450�тисяч —�ст�денти�ви-

щих�навчальних�за�ладів,�18,3�тисячі —��чні�професійно-технічних�навчальних�за�ладів,�266,1

тисячі —��чні�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів,�105�тисяч —�вихованці�дош�ільних�навчаль-

них�за�ладів,�понад�80�тисяч —�вихованці�позаш�ільних�навчальних�за�ладів.�Отже,��ожен

третій��иянин�навчається,�що�визначає�освіт��я��страте�ічний�пріоритет,�де�с�онцентрова-

но�найбільш���іль�ість�меш�анців�столиці.

Забезпеч�ючи�розвито��людсь�о�о��апітал�,�освіта,��рім�то�о,�віді�рає�позитивн��роль���сфе-

рі�е�ономі�и�столиці.�Значна��онцентрація�навчальних�за�ладів�приваблює�до�Києва�моло-

дих�людей�з��сієї��раїни�та�зар�біжжя.�Вони�стають�замовни�ами�й�споживачами�посл���в�ос-

вітній,�соціо��льт�рній,�е�ономічній�сферах,�що�позитивно�впливає�на�розвито��міста.

Місь�а��омпле�сна�цільова�про�рама�«Освіта�Києва.�2016—2018�ро�и»�(далі�по�те�ст� —

Про�рама)�орієнтована�на�розширення�дост�п���ромадян�до�я�існої�освіти�в�дош�ільних,�за-

�альноосвітніх,�позаш�ільних,�професійно-технічних,�вищих�навчальних�за�ладах,�я�і�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�столиці.�Про�рама�передбачає�та�ож�ство-

рення�єдино�о�освітньо�о�простор��з�системою�приватної�і�сімейної�освіти�столиці�та��мов

для�розвит���освітніх�за�ладів�незалежно�від�форм�власності.

Про�рама�ґр�нт�ється�на�роз�мінні�сфери�освіти�столиці�я��страте�ічно�о�рес�рс�,�що�без-

посередньо�забезпеч�є�перехід�до�інноваційної�моделі�стало�о�розвит���ме�аполіс��через�фор-

м�вання�та�розвито��людсь�о�о��апітал�.

Про�рама�врахов�є�позитивний�досвід�попередніх�періодів�і�виходить�із�то�о,�що�в�Києві:

—�сформовано�мереж��навчальних�за�ладів�дош�ільної,�за�альної�середньої,�позаш�ільної,

професійно-технічної�та�вищої�освіти,�я�а�забезпеч�є�потреби�столиці�та�У�раїни�в�цілом�;

—�створено�систем��під�отов�и,�підвищення��валіфі�ації�педа�о�ічних,�на��ово-педа�о�іч-

них�і�на��ових��адрів;

—�започат�овано�перехід�до�професіоналізації��правління�навчальними�за�ладами�та�до��он-

��рсно�о�відбор���ерівни�ів;

—�впроваджено�цифрові�та�м�льтимедійні�техноло�ії�в�освітній�процес;

—�підвищено�я�ість�освіти�в�навчальних�за�ладах�столиці;

—�створено�с�часний�провідний�на��ово-методичний�і�освітній�центр�столиці —�Київсь�ий

�ніверситет�імені�Бориса�Грінчен�а.

Про�рама�врахов�є�положення�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�затвердженої

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15.12.2011�№ 824/7060.

Про�рама�спрямована�на�розв’язання�основних�проблем���сфері�освіти�столиці:

—��правління�освітою,�орієнтоване�на�підтрим���ф�н�ціон�вання�системи�освіти,�а�не�на

її�розвито�;

—�диспропорція�між�фінанс�ванням��тримання�мережі�навчальних�за�ладів�та�фінанс�ван-

ням�розвит���людсь�о�о��апітал�;

—�недостатня�я�ість�освітніх�посл���та�пор�шення�принцип��рівно�о�дост�п��до�я�існої�ос-

віти;

—�невідповідність�між�можливостями�с�часних�техноло�ій�та�станом�інформаційно-аналі-

тично�о�забезпечення�освіти�столиці;

Додато��

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.03.2016�ро���№125/125

Перелік 
умовних позначень, скорочень і термінів

АПН —�А�адемія�педа�о�ічних�на��

АТО —�антитерористична�операція

ВМНЗ —�вищі�мистець�і�навчальні�за�лади

ВНЗ —�вищий�навчальний�за�лад

ГО —��ромадсь�а�ор�анізація

ДНЗ —�дош�ільний�навчальний�за�лад

ЗНЗ —�за�альноосвітній�навчальний�за�лад

ЗНО —�зовнішнє�незалежне�оцінювання

ІКТ —�інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло�ії

ІППО —�інстит�т�післядипломної�педа�о�ічної�освіти

КП —��ом�нальне�підприємство

МОН —�Міністерство�освіти�і�на��и�У�раїни

НАН —�Національна�а�адемія�на��

НВК —�навчально-виховний��омпле�с

ПНЗ —�позаш�ільний�навчальний�за�лад

ПТНЗ —�професійно-технічний�навчальний�за�лад

СШ —�спеціалізована�ш�ола

Управління�освіти —��правління�освіти�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій

ШДС —�ш�ола —�дитячий�садо�

STEM —�Science,�Technology,�Engineering,�Maths�(Hay�a,�Техноло�ія,�Інженерія,�Математи�а)

STEAM —�Science,�Technology,�Engineering,�Arts,�Maths�(На��а,�Техноло�ія,�Інженерія,�Мис-

тецтво,�Математи�а)
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—�наявність�значної��іль�ості�нерозв’язаних�соціальних�проблем��сіх��часни�ів�навчально-

виховно�о�процес�.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
та строків виконання Програми

Розв’язання�зазначених�проблем�можна�здійснити�через�форм�вання�єдино�о�інновацій-

но�о�простор��столичної�освіти.�В��мовах�динамічно�о�розвит���с�спільства,��лобальної�взає-

мозалежності�й��он��ренції�на�рин���праці�сфера�освіти�має�перейти�до�широ�о�о�ви�орис-

тання�інформаційних�рес�рсів�та�можливостей�с�часних�інформаційних�техноло�ій.

Впровадження�інформаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�в��правління�освітою�та�освітній

процес�забезпечить�вільний�дост�п�до�вели�их�обся�ів�інформації,�сприятиме�від�риттю�но-

вих�техноло�ічних�можливостей�для�розвит���освіти,�позитивно�впливатиме�на�професійний

розвито��педа�о�ів�та�наб�ття�ними�нових��омпетенцій,�розширить�можливості�дост�пності

я�існої�освіти�для��иян�і�партнерства�між��сіма��часни�ами�навчально-виховно�о�процес�.

З�ідно�з�Про�рамою�спільною�метою�всіх��часни�ів�навчально-виховно�о�процес��має�ста-

ти�створення�най�ращих��мов�для�ор�анізації�освітньо�о�процес�,�забезпечення�особистісно-

�о�розвит���та�форм�вання�необхідних�життєвих�навичо��вихованців�та��чнів,�під�отов�а�їх

до��ідно�о�самостійно�о�життя�на�основі�вибраних�цінностей.

Столична�освіта�потреб�є�впровадження�нових�за�хара�тером�та�змістом�відносин�між��сі-

ма��часни�ами�навчально-виховно�о�процес�,�що�баз�ються�на�взаємоповазі,�визнанні�прав

та�відповідальності��ожної�зі�сторін.�Вони�передбачають�вільний�і�від�ритий�обмін�д�м�ами,

спільне�об�оворення�а�т�альних�та�с�ладних�проблем,�вирішення�я�их�потреб�є�с�оорди-

нованих�дій�та��онсолідації�можливостей�і�з�силь�з��сіма�іншими�інстит�ціями,�що�мають�ре-

с�рси�для�розвит���дітей.

Ключова�роль���системі�освіти�належить�педа�о��,�я�ий�втілює��онцепції,�про�рами,�про-

е�ти,�державні�освітні�стандарти�та�забезпеч�є��армонійний�розвито��особистості.�Отже,

Про�рама�передбачає�розв’язання�проблем�педа�о�а,�я�ий�потреб�є�особливої��ва�и�з�бо-

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

Реаліз�вати�Про�рам��заплановано�протя�ом�2016 —�2018�ро�ів,�це�дасть�можливість�ви-

�ористати�середньостро�ові�про�нози�розвит���системи�освіти.

Визначення мети Програми
Мета�Про�рами —�розширення�сприятливих��мов�та�можливостей�для�всебічно�о�розвит-

���людини���від�ритом��освітньом��просторі�столиці,�забезпечення�переход��до�інновацій-

ної�освіти�в�місті�Києві.

Дося�ти�означеної�мети�можливо�за��мови�ви�онання�та�их�завдань:

—�забезпечення�професійно�о�розвит���педа�о�ів;

—�ефе�тивно�о�ви�ористання�наявних�та�зал�чення�нових�рес�рсів;

—� забезпечення�дост�пності�й�від�ритості�освіти;

—�розвит���інфрастр��т�ри�освіти;

—�професіоналізації�та�інформатизації��правління�освітою;

—�автономії�навчальних�за�ладів;

—�розширення�взаємодії�з��ромадсь�ими�ор�анізаціями;

—�сприяння�сімейній�освіті.

Напрями діяльності, перелік завдань і заходів 
Програми та результативні показники

Напрями�діяльності�Про�рами�містять�перелі���он�ретних�заходів,�спрямованих�на�ви�о-

нання�завдань�Про�рами,�з�визначенням�ви�онавців,�стро�ів�ви�онання�з�розбив�ою�за�ро-

�ами,�джерел�фінанс�вання��ожно�о�із�заходів�та�очі��ваних�рез�льтатів.

Напрями�діяльності�розроблені�для��ожної�підпро�рами,�що�є�стр��т�рною�одиницею�Про-

�рами�і�відповідає�завданням�і�ф�н�ціям�замовни�а�Про�рами —�Департамент��освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт�.

До��ожної�підпро�рами�розроблені�очі��вані�по�азни�и,�я�і�хара�териз�ють�я�існі�та��іль-

�існі�рез�льтати�ви�онання�завдань�і�заходів�та�поділяються�на��р�пи:�по�азни�и�витрат,�по-

�азни�и�прод��т��та�по�азни�и�ефе�тивності.

Координація Програми та контроль за її виконанням
Координацію�реалізації�Про�рами�здійснює�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.�Він��оордин�є�дії�ви�онавців�Про�рами�та��он-

тролює�її�ви�онання,�визначає�порядо��взаємно�о�інформ�вання�(із�зазначенням��он�рет-

них�термінів),�звіт�вання�тощо.

Ви�онання�Про�рами�здійснюється�шляхом�реалізації�її�завдань�і�заходів�співви�онавця-

ми,�зазначеними�в�цій�Про�рамі,�серед�я�их:�стр��т�рні�підрозділи�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�навчальні�за�лади��ом�наль-

ної�форми�власності�міста�Києва.

Безпосередній��онтроль�за�ви�онанням�завдань�і�заходів�Про�рами,�цільовим�й�ефе�тив-

ним�ви�ористанням��оштів�здійснює�відповідальний�ви�онавець —�Департамент�освіти�і�на-

��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації),�я�ий�є�і��оловним�розпорядни�ом�бюджетних��оштів�(далі —�Департа-

мент).

Департамент�забезпеч�є�моніторин��ви�онання�Про�рами�й�під�отов���звітної�та�аналітич-

ної�інформації.

Департамент�щоро���здійснює�ґр�нтовний�аналіз�рез�льтатів�ви�онання�Про�рами�та,��

разі�потреби,�розробляє�пропозиції�щодо�доцільності�продовження�тих�чи�інших�заходів,

в�лючення�додат�ових�заходів�і�завдань,��точнення�по�азни�ів,�обся�ів�і�джерел�фінанс�-

вання,�перелі���ви�онавців,�термінів�ви�онання�Про�рами�та�о�ремих�її�завдань�і�заходів�то-

що.

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

місь�ої�державної�адміністрації),�замовни�а�або��оловно�о�розпорядни�а��оштів�Про�рами

роз�ляд�проміжно�о�звіт��про�хід�ви�онання�Про�рами,�ефе�тивність�реалізації�її�завдань�і

заходів,�дося�нення�проміжних�цілей�та�ефе�тивність�ви�ористання��оштів�протя�ом�ро��

може�роз�лядатися�на�сесіях�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�на�засіданнях�відповідних�профільних

постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради.

За�рез�льтатами�реалізації�Про�рами�відповідальний�ви�онавець�с�ладає�за�лючний�звіт�про

її�ви�онання�та�подає�йо�о�разом�із�пояснювальною�запис�ою�на�роз�ляд�сесії�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�не�пізніше,�ніж���двомісячний�термін�після�за�інчення�встановлено�о�стро���її�ви�онан-

ня.

Ресурсне забезпечення виконання 
Програми: обсяги та джерела фінансування

Обсяг коштів 
на виконання Програми 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Усього витрат
на виконання
Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,усього: у тому числі:

7 957 636,2 8 871 282,0 9337511,5 26 166 429,7

Бюджет міста Києва (загальний фонд) 6 265 914,9 6 719 013,8 7 118 234,3 20 103 163,0

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) 663 344,8 717 075,9 756 492,2 2 136 912,9

Спеціальний фонд (власні надходження установ і
організацій)

378 221,6 410 818,0 436 609,4 1 225 649,0

Спеціальний фонд (інші джерела фінансування) 650 154,9 1 024 374,3 1 026 175,6 2 700 704,8

Підпрограма «Дошкільна освіта»

Пріоритетом�с�часної�освіти�є�форм�вання�особистості�дитини.�У�цьом��зв’яз���особливої

�ва�и�наб�ває�дош�ільна�освіта�я��вихідна,�почат�ова�лан�а�за�альної�освіти,�одним�із�провід-

них�завдань�я�ої�є�забезпечення��мов�для�повноцінно�о,�своєчасно�о�й�різнобічно�о�розвит��

�ожно�о�малю�а�з�метою�виховання�ініціативної�і�творчої�особистості.

Ф�ндаментом�цьо�о�є�дост�пність�до�я�існої�дош�ільної�освіти.

На�реалізацію�поставлених�дош�ільною�освітою�завдань�спрямована�діяльність�мережі�до-

ш�ільних�навчальних�за�ладів�столиці,�я�а�станом�на�01.09.2015�становить�646�навчальних�за-

�ладів�для�дітей�дош�ільно�о�ві��.�З�них:

— 525�дош�ільних�навчальних�за�ладів�(500��ом�нальних,�13�відомчих,�12�приватних);

— 66�ш�іл�–�дитячих�сад�ів,�навчально-виховних��омпле�сів�(54��ом�нальні,�12�приватних);

— 10�приватних�за�альноосвітніх�ш�іл,�я�і�мають�відо�ремлені�підрозділи�для�дітей�дош�іль-

но�о�ві��;

— 45�центрів�розвит���дитини�(1��ом�нальний,�44�приватних).

Починаючи�з�2010�ро��,��іль�ість�працюючих�дош�ільних�навчальних�за�ладів��ом�нальної

форми�власності�збільшилася�на�41�одиницю�за�рах�но��відновлення�непрацюючих�дош�іль-

них�навчальних�за�ладів�та�реор�анізації�ш�іл�–�дитячих�сад�ів.

Дош�ільн��освіт��здоб�вають�понад�110�тисяч�дітей,�із�них�19,1�тисячі�ві�ом�до�трьох�ро�ів.

У�середньом��по�міст��Києв��дош�ільні�навчальні�за�лади���омпле�товані�понад�розрах�н�о-

в��пот�жність.�На�100�місць�припадає�127�дітей.�Найвищі�по�азни�и�переповнення��р�п�п’ять

ро�ів�поспіль�мають�Дарниць�ий�та�Печерсь�ий�райони.

Чисельність дітей дошкільних навчальних закладів 
у розрахунку на 100 місць (за районами міста Києва)

Дані�за�2015�рі��б�д�ть�визначені�після��за�альнення�Держ�омстат��(після�січня�2016�ро��)

Останніх�тринадцять�ро�ів�спостері�ається�стала�тенденція�до�збільшення�числа�народжених

��місті�Києві.�Та�,�я�що���2001�році�народилося�19,4�тисячі�дітей,���2004�році —�25,9�тисячі,�то

��2014�році —�34,8�тисячі�дітей.

По�азни�и�народж�ваності�дітей���м.�Києві�за�ро�ами

Показники народжуваності дітей у м. Києві за роками

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Кількість дошкільних 
навчальних закладів

459 473 478 494 500

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік

Голосіївський 118 118 120 124 126

Дарницький 126 125 135 138 149

Деснянський 111 115 121 122 125

Дніпровський 102 107 ПО 113 123

Оболонський 112 108 114 118 121

Печерський 124 126 133 130 135

Подільський ПО 112 114 116 124

Святошинський 113 115 121 127 134

Солом'янський 104 106 108 111 116

Шевченківський 115 120 122 126 123

місто Київ 112 114 119 122 127

тис. грн
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Місто�Київ�є�ме�аполісом,�я�ий�за�своєю�природою�с�ттєво�відрізняється�від�інших�міст�У�ра-

їни:�населення�столиці�поділяється�на�постійне�та�денне�(особи,�я�і�приб�вають�з�передмістя��

Київ�на�денн��робот�).�Різниця�між�постійним�та�денним�населенням�становить�800�тисяч�осіб

(22,8%),�що�впливає�на�по�азни��чисельності��дітей���дош�ільних�навчальних�за�ладах:�11,6%

вихованців�дитячих�садів�столиці�проживають�на�приле�лих�до�Києва�територіях.

Охоплення дошкільною освітою дітей у м. Києві станом на 10.11.2014

Щоро��,�з�метою�забезпечення�дітей�місцями,�проводиться�низ�а�заходів,�спрямованих�на

розширення�мережі�та�збільшення��іль�ості�нових�місць���дош�ільних�навчальних�за�ладах�різ-

них�типів�та�форм�власності.

Збільшення кількості місць у ДНЗ

Протя�ом�2013-2015�pp.�районними��правліннями�освіти�проведено��апітальні�ремонти�та

відновлено���мережі�міста�7�дош�ільних�навчальних�за�ладів,�я�і�б�ли�лі�відовані�в�90-х�ро�ах

XX�сторіччя.

Поновлення в мережі ліквідованих ДНЗ

У�мережі�дош�ільних�навчальних�за�ладів�облі�ов�ється�57�непрацюючих��ом�нальних�за�ла-

дів.�Переважн��більшість�із�них�передано�під�освітні�цілі —�навчальні�за�лади,�я�і�не�здійсню-

ють�дош�ільн��освіт��(14),��станови�соціально�о�захист��населення�(12)�та�звільнені�від�орен-

ди,�що�очі��ють�значних��апіталов�ладень�для�відновлення�роботи�(13).�Дві�б�дівлі�знесено:

ДНЗ�№ 22�(пров.�Михайлівсь�ий,�22)�та�ДНЗ�№ 600�(в�л.�Юр�івсь�а,�3).�Непрацюючі�відомчі

ДНЗ�переважно�ви�ористов�ються�для�потреб�власни�ів�(9);�надані�в�нецільов��оренд��(5);�віль-

ні�та�не�ви�ористов�ються�за�призначенням(13);�продані�власни�ами,�але�не�лі�відовані�та�не

вил�чені�з�мережі�навчальних�за�ладів�міста�в��становленом��поряд���(9).

2005�ро���старт�вав�зворотний�процес�реор�анізації�ш�іл-дитячих�сад�ів���дош�ільні�навчаль-

ні�за�лади.�Протя�ом�останніх�п’яти�ро�ів�29�за�ладів�поверн�ли�стат�с�дитсад�а.

У�ш�олах-дитячих�сад�ах�ф�н�ціон�ють�152��ласи,�я�і�розраховано�на�3040�місць�для�дітей

дош�ільно�о�ві��.�Найбільше�та�их�резервів���Деснянсь�ом�,�Дніпровсь�ом�,�Подільсь�ом��та

Святошинсь�ом��районах.

Реальним�резервом�місць�для�відновлення�та�забезпечення�дош�ільнят�освітою�в�працюючих

�ом�нальних�ДНЗ�та�ШДС�є��р�пи�в�дитсад�ах,�я�і�потреб�ють�першочер�ово�о�відновлення

(377��р�п�на�7540�місць)�та��ласи�в�ШДС�(184��ласи�на�3040�місць).

2010 2011 2012 2013 2014 План
2015

Усього
об'єктів

Будівництво ( 8 0 1 1 10

Відновлення роботи ДНЗ 4 5 6 3 2 20

Відновлення груп 59 
(5)

96 
(8)

84 
(7)

80 
(6)

74 
(6)

69 
(6)

462 
(38 ДНЗ)

Передача будівлі непрацюючого
комунального ДНЗ в оренду
приватному ДНЗ

1 1 2 2 5

Нові приватні ДНЗ 3 5 7 15

Нові ЦРД 5 2 10 14 14 45

Реорганізація НВК в ДНЗ 6 5 4 8 6 4 32

Усього ДНЗ 17 27 30 41 37 13 165

Район Передані
ЗНЗ

Позашкіль(
ні заклади

Приватні
ЗНЗ

РУО Кількість
ліквідова(
них ДНЗ

К(ть 
місць у цих
закладах

Голосіївський 1 1 1 3 260

Дарницький 2 3 5 1120

Деснянський 4 2 1 7 1570

Дніпровський 7 2 2 11 2005

Оболонський 7 1 1 9 2190

Печерський

Подільський 1 2 3 460

Святошинський 2 4 1 7 1160

Солом'янський 7 1 1 9 1115

Шевченківський 2 1 3 450

місто Київ 33 15 1 8 57 10330

№ДНЗ К(ть
місць

Адреса Примітка

1. №531 220 вул. Полярна, 5(б Відновлення комунального ДНЗ № 531

2. №529 220 просп. Правди, 96(а Відновлення комунального ДНЗ №142

3. №698 250 просп. Правди, 64 Об'єднання з ШДС "Дивоцвіт"

4. №567 220 вул. Булаховського, 28(а Відновлення комунального ДНЗ № 567

5. №21 220 вул. Генерала Туполєва, 7(в ЦРД "ЯМБ"

6. №401 80 вул. Героїв Севастополя, 41 ДНЗ "Дитина з майбутнім", ЗНЗ "Перлина"

7. №391 75 вул. Саратівська,14(а Об'єднання з ДНЗ № 292

Чисельність дітей старшого дошкільного віку

У�2015-2016�навчальном��році�за�рішенням�бать�ів�не�пішли�до�ш�оли�та�залишилися�в�до-

ш�ільних�навчальних�за�ладах�4940�дітей�шестирічно�о�ві���та�67�дітей�семирічно�о�ві��,�що

становить�5�тисяч�місць�для�дітей�дош�ільно�о�ві�� —250��р�п,�що�становить�18%�від�за�альної

�іль�ості�старших��р�п�(1408).

У�зв’яз���із�прийняттям�За�он��У�раїни�«Про�внесення�змін�до�за�онодавчих�а�тів�з�питань�за-

�альної�середньої�та�дош�ільної�освіти�щодо�ор�анізації�навчально-виховно�о�процес�»�від

06.07.2010�№ 2442-VI�в�частині�забезпечення�обов’яз�овості�здоб�ття�дош�ільної�освіти�діть-

ми�п’ятирічно�о�ві����іль�ість�вихованців�дош�ільних�навчальних�за�ладів�цьо�о�ві���зросла�май-

же�на�5�тисяч.

Кількість вихованців 5'річного віку в ДНЗ

Розпочато�створення�дош�ільних��р�п�з��орот�отривалим�переб�ванням�для�дітей�п’ятиріч-

но�о�ві���в�приміщеннях�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�Голосіївсь�о�о,�Святошинсь�о�о

та�Шевчен�івсь�о�о�районів�міста�Києва.

Водночас�діти�п’ятирічно�о�ві���мають�право�здоб�вати�освіт��або�отрим�вати�додат�ові�ос-

вітні�посл��и�в�місь�их�за�ладах�позаш�ільної�освіти:��сьо�о�в�позаш�ільних�навчальних�за�ла-

дах�охоплено�5797�дітей�п’ятирічно�о�ві��,�з�них�1331�дитина�не�відвід�є�дош�ільні�навчальні

за�лади,�що�становить�23%�від�за�альної��іль�ості.

Відповідно�до�статей�9,�33�За�он��У�раїни�«Про�дош�ільн��освіт�»�забезпеч�ються�рівні�пра-

ва�на�здоб�ття�дош�ільної�освіти,�соціальний�захист,�підтрим���дітей�з�особливими�потребами,

дітей�з�інвалідністю,�я�і�потреб�ють��оре�ції�фізично�о�та�(або)�роз�мово�о�розвит��,�реабілі-

тації.�Усьо�о�в�місті�ф�н�ціон�є�931��р�па��омпенс�ючо�о�тип��(437�санаторних,�494�спеціаль-

них),���них�16 215�дітей,�що�становить�15%�від�за�альної��іль�ості�дітей���дитсад�ах.

Оптимізація мережі груп компенсуючого типу

Через�вели�ий�попит�населення�на�ін�люзивн��освіт��дітей�дош�ільно�о�ві���від�рито�24��р�-

пи�ін�люзивно�о�навчання�в��сіх�районах�м.�Києва,�за�винят�ом�Голосіївсь�о�о�та�Дніпровсь�о-

�о�районів.�У�них�вихов�ється�60�дітей�з�особливостями�психофізично�о�розвит��,�переважно

з�синдромом�Да�на.

З�1��вітня�2013�ро���в�місті�Києві�працює�система�еле�тронно�о�запис��дітей�до�дош�ільних

навчальних�за�ладів�м.�Києва,�що�реаліз�є�єдиний�підхід�до�прийом��дітей�до�дош�ільних�на-

вчальних�за�ладів,�ш�іл-дитячих�сад�ів�та�навчально-виховних��омпле�сів��ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
К(ть дітей, що
залишаються вДНЗ

Кількість дітей 
5 років

22795 22274 24862 26395 27311

Кількість дітей 
6 років

21817 22867 23838 25206 27441 4940

Кількість дітей 7 років 2968 3676 3661 4077 4599 67

% від загальної кількості дітей у
дитсадках

2012 рік 2013 рік 2014 рік

груп . дітей груп дітей груп дітей

896 15791 925 16304 931 16215

15,7% 15,5% 15%

№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), 
тис. гривень, у
тому числі за
роками:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здійснення
заходів щодо
збереження та
розширення
мережі
дошкільних
навчальних
закладів

Забезпечити
збереження
та збільшення
контингенту
дітей,
відкриття
нових груп
(забезпечити
оплату праці
(у т.ч.
нарахування
на фонд
оплати праці,
оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв)

2016(2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти,
Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва,
власні
надходжен(
ня

Усього: 
5 900 724,9 

у тому числі: 
Бюджет 
м. Києва 

загальний фонд: 
5 254 046,2 
у тому числі:
2016(1637360,0
2017(1 759652,8
2018 (1 857033,4 

власні
надходження: 
646 678,7 
у тому числі: 
2016(200741,2
2017(217 001,2
2018(228936,3

Збереження,
вдосконален(
ня та
розширення
діючої мережі
дошкільних
навчальних
закладів
комунальної
форми
власності до
539 одиниць
по місту Києву

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Дошкільна освіта"
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Забезпечити
харчування дітей
дошкільного віку
відповідно до
норм,
визначених
чинним
законодавством

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти,
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього 
Загальний фонд:
441 859,6 

у тому числі:
2016(137161,5
2017(148271,6
2018(156426,5

100% виконання
норм харчування
дітей
дошкільного
віку,
забезпечення
соціального
захисту дітей

Забезпечити ДНЗ
медикаментами
та перев'язуваль(
ними
матеріалами

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього 
Загальний фонд:
426,2 

у тому числі: 
2016   ( 132,3 
2017  ( 143,0 
2018  (150,9

100%
забезпечення та
своєчасне
поновлення
лікарськими
засобами
медичних
кабінетів
дошкільних
навчальних
закладів для
надання
невідкладної
допомоги

Разом: 6 343 010,7

2 Удосконален(
ня та
утримання на
належному
рівні
матеріально(
технічної бази
освітньої
інфраструкту(
ри та
розвиток
освітньо(
розвиваль(
ного простору
ДНЗ

Оновити
програмно(
технічний
комплекс
електронного
запису дітей до
ДНЗ

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний фонд:
725,5 

у тому числі: 
2016  (625,5 
2017  ( 100,0

Забезпечення
прийому дітей до
ДНЗ у порядку
черговості
електронного
запису, протидія
корупції

Разом: 725,5

3 Розвиток
мережі та
потужностей
дошкільних
навчальних
закладів

Забезпечити
придбання
програмно(
технічного
комплексу
моніторингу
харчування дітей
та обліку
матеріально(
технічної бази

2016(2017 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний фонд:
550,0 

у тому числі:
2016  (460,0
2017  (90,0

Удосконалення
механізму
контролю за
організацією
харчування
дітей.
Електронний
облік
матеріальних
цінностей у ДНЗ

Разом: 550,0

4 Збереження
та розвиток
здоров'язбері
гаючого
середовищау
дошкільних
навчальних
закладах

Забезпечити
сучасним
технологічним
обладнанням
харчоблоки
дошкільних
навчальних
закладів

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний фонд:
25 233,0 

у тому числі: 
2016  (8333,0 
2017  (8400,0
2018  (8500,0

Гармонійний
розвиток дітей
дошкільного
віку, підвищення
опору дитячого
організму до
захворювань

Забезпечити
заміну фільтрів та
картриджів для
очистки
проточної води в
харчоблоках
дошкільних
навчальних
закладів

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний фонд:
19 477,2 

у тому числі: 
2016  (6046,1 
2017  (6535,8 
2018  (6895,3

Гармонійний
розвиток дітей
дошкільного
віку, підвищення
опору дитячого
організму до
захворювань

Забезпечити
резервне гаряче
водопостачання
харчоблоків,
їдалень та
буфетів групових
приміщень
дошкільних
навчальних
закладів

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний фонд:
29 250,0 

у тому числі: 
2016  (9250,0 
2017  (10000,0
2018  (10000,0

Забезпечити
цілодобову
охорону
приміщень
дошкільних
навчальних
закладів шляхом
підключення їх до
системи
"Тривожна
кнопка"

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний фонд:
19406,4 

у тому числі: 
2016  (7807,0 
2017  (5800,3
2018  (5799,1

Безпечне
перебування
дітей та
персоналу в
приміщеннях
ДНЗ.
Забезпечення
умов для
проведення
занять з фізичної
культури та
активних форм
дозвілля в ДНЗ.
Сукупність робіт
зі встановлення
тривожної
кнопки та
підключення на
пультову
охорону

Разом: 93 366,6

УСЬОГО: 6 437 652,8 
у тому числі:
бюджет м. Києва
(загальний
фонд): 
5 790 974,1 

у тому числі:
2016(1807175,4
2017 (1938993,5
2018 ( 2044805,2 

Власні
надходження:
646 678,7 

у тому числі:
2016(200 741,2
2017(217 001,2
2018(228 936,3 

Очікувані показники виконання підпрограми «Дошкільна освіта»

Підпрограма «Загальна середня освіта»
За�альній�середній�освіті�належить��ні�альна�роль���системі�столичної�освіти,�адже�ш�ільне

навчання�є�обов’яз�овим,�воно�охоплює�три�ві�ові�періоди.

З�2011-2012�навчально�о�ро���пост�пово�збільш�ється��іль�ість�ш�олярів.�Та�,���2014-2015

навчальном��році��іль�ість��чнів�порівняно�з�2011-2012�навчальним�ро�ом�збільшилася�на�24 392

особи�(на�11%).�Це�об�мовлено�змінами�в�демо�рафічній�сит�ації��раїни,�збільшенням����иїв-

сь�их�ш�олах��іль�ості�дітей�із�приле�лих�до�столиці�районів�Київсь�ої�області�та�тимчасовим

переміщенням��чнів�із�АР�Крим�та�східних�ре�іонів�У�раїни.

Зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва всіх типів та
форм власності за 2012(2015 роки

З�2008-2009�навчально�о�ро���зростає�наповненість��ласів.�Середня�наповнюваність��ласів

��2014-2015�навчальном��році�становила�26,8,�що�на�7,2%�більше�порівняно�з�2012-2013�на-

вчальним�ро�ом.

Найбільша�наповнюваність��ласів —���за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах�Дарниць�о�о

район��(29,2),�найменша —���Шевчен�івсь�ом��(25,2),�Печерсь�ом��(25,3)�та�Подільсь�ом��(25,4)

районах.

Середня наповнюваність класів (за районами)

Мережа�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�міста�Києва�в�цілом��задовольняє�освітні�по-

треби�меш�анців�столиці.�У�Києві�працюють�510�за�ладів�різно�о�тип��та�форм�власності,�з�них

450 —��ом�нальних.

Серед�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів��ом�нальної�форми�власності:

— 33�ліцеї;

— 46��імназій;

— 144�спеціалізовані�ш�оли;

— 7�навчально-виховних��омпле�сів;

— 54�ш�оли-дитячі�сад�и;

— 11�вечірніх�(змінних)�ш�іл;

— 26�інтернатів�(з�них�17�спеціальних);

— 12�почат�ових�ш�іл;

— 117�ш�іл�І-ІІІ�ст�пенів.

№ Показники Одиниці
вимірю(
вання

Етапи виконання підпрограми за
роками

Усього
витрат на
виконання
підпрогра(
ми

2016 2017 2018

Бюджет м. Києва тис. грн 2007916,6 2155994,7 2273741,5 6437652,8

Дошкільна освіта

Показники затрат

1 Забезпечення належних умов для надання
дошкільної освіти та виховання дітей

тис. грн 2007916,6 2155994,7 2273741,5 6437652,8

2 Кількість дошкільних закладів од. 520 529 539

3 Кількість груп од. 4854 4917 4961

4 Середньорічна кількість ставок педагогічного
персоналу

од. 9726,61 9813,01 9910,21

5 Середньорічна кількість штатних одиниць
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених
до педагогічних працівників)

од. 2415,6 2453,1 2495,35

6 Середньорічна кількість штатних одиниць
спеціалістів

од. 1918,83 1989,93 2070,58

7 Середньорічна кількість штатних одиниць
робітників

од. 12895,05 12935,55 12982,8

8 Усього середньорічна кількість ставок од. 26956,09 27191,59 27458,94

Показники продукту

1 Середньорічна кількість дітей, що відвідують
дошкільні заклади

осіб 101095 103285 105090

Показники ефективності

1 Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному
закладі

грн 19861,68 20874,23 21636,14

2 Діто(дні відвідування дні 15164250 15492750 15763500

Навчальний рік Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів

Кількість учнів

2012(2013 508 231534

2013(2014 508 241104

2014(2015 510 254532

№ Район 2008(2009 2011(2012 2012(2013 2013(2014 2014(2015

1. Голосіївський 25,3 24,5 24,6 25,2 26,4

2. Дарницький 26,1 27,2 27,0 27,5 29,2

3. Деснянський 25,5 25,5 25,7 26,2 26,7

4. Дніпровський 24,5 24,6 24,6 25,3 26,0

5. Оболонський 23,6 24,0 24,0 24,9 26,1

6. Печерський 24,6 24,2 23,9 24,3 25,3

7. Подільський 23,2 24,0 23,9 24,4 25,4

8. Святошинський 25,8 25,8 26,1 26,3 27,2

9. Солом'янський 23,5 24,8 24,9 25,6 26,4

10. Шевченківський 23,6 23,6 23,5 24,1 25,2

Середній показник по місту 24,4 25,0 25,0 25,6 26,8
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Част�а�ліцеїв�та��імназій���мережі�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів��ом�нальної�форми

власності�в�місті�Києва�становить�17,5�%.�У�них�навчається�56 884��чні�(по�У�раїні —�172 639),

що�становить�23,3�%�від�їх�за�альної��іль�ості.�У�2014-2015�навчальном��році�в��иївсь�их��ім-

назіях�і�ліцеях�навчалося�майже�33%�всіх��імназистів�та�ліцеїстів�У�раїни.

Кіль�ість��чнів�та�вчителів�із�розрах�н���на�один�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�Києва��

2014-2015�навчальном��році�становила�відповідно�507�(по�У�раїні —213)�та�45�(по�У�раїні —

26).

Збільш�ється��іль�ість�першо�ласни�ів:���2010�році��іль�ість�першо�ласни�ів�становила�24 234,

��2015�році —�майже�32�000.

У�мережі�навчальних�за�ладів�міста�Києва,�я�і�надають�посл��и���сфері�за�альної�середньої

освіти,�ф�н�ціон�є�51�приватний�за�альноосвітній�навчальний�за�лад�(5 053��чні).

У�навчальних�за�ладах�міста�Києва�навчається�та�вихов�ється�10 547�дітей,�я�і�приб�ли�з�АР

Крим�та�східних�ре�іонів�(Донець�а�й�Л��ансь�а�обл.).

Основні�ве�тори�розвит���ш�ільної�освіти�столиці:

— реалізація�особистісно-зорієнтовано�о�та��омпетентнісно�о�підходів;

— техноло�ізація,�інформатизація�та�інноваційність�навчально�о�процес�;

— профілізація�навчання�та�запровадження�системи�моніторин���я�ості�освіти.

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми
«Загальна середня освіта»

№ Обсяг коштів на виконання
підпрограми

Одиниці
вимірю(
вання

Етапи виконання підпрограми за роками Усього
витрат на
виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Загальноосвітні навчальні заклади, вечірні (змінні) школи

Бюджет м. Києва тис. грн 3139052,300 3382144,400 3572305,000 10093501,700

Показники затрат

1 Забезпечення надання освітніх послуг
денними загальноосвітніми
навчальними закладами та вечірніми
школами

тис. грн 3139052,300 3382144,400 3572305,000 10093501,700

2 Кількість закладів од. 416 413 410

3 Кількість класів од. 9203 9503 9803

4 Середньорічна кількість ставок
педагогічного персоналу

од. 13485,21 13451,61 13418,01

5 Середньорічна кількість штатних
одиниць адмінперсоналу (за умовами
оплати віднесених до педагогічного
персоналу)

од. 472,97 466,97 460,97

6 Середньорічна кількість штатних
одиниць спеціалістів

од. 2971,81 2971,81 2971,81

7 Середньорічна кількість штатних
одиниць робітників

од. 10374,23 10374,23 10374,23

8 Усього ( середньорічна кількість ставок од. 27304,22 27264,62 27225,02

Показники продукту

1 Середньорічна кількість учнів осіб 257464 269801 284319

Показники ефективності

1 Витрати на 1 учня (дитину) грн 12192,199 12535,700 12564,426

2 Діто(дні відвідування дні 45056200 47215175 49755825

№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу(
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі за роками:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Удосконалення
мережі
загальноосвітніх
навчальних
закладів
відповідно до
освітніх потреб
мешканців
столиці

Забезпечити
належне
функціонування
загальноосвітніх
навчальних
закладів

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва,
власні
надход(
ження

Усього:
9 508 191,2 
у тому числі: 

Бюджет м. Києва
загальний фонд:
9 305 626,8 
у тому числі:
2016(2 895 032,0
2017(3 117 858,4
2018(3 292 736,4 

Власні
надходження:
202 564,4 
у тому числі:
2016(62 328,5
2017(67 876,3
2018(72359,6

Оптимізація та
вдосконалення
мережі
загальноосвіт(
ніх навчальних
закладів.
Створення
належних умов
для здобуття
освіти на
сучасному рівні

Забезпечити
безоплатним
харчуванням
учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів, у тому
числі учнів 1(4
класів, учнів з
числа дітей(
інвалідів

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Загальний фонд
усього: 536447,6 

у тому числі:
2016(166523,9
2017(180013,1
2018(189910,6

Соціальний
захист дітей та
збереження
їхнього
здоров'я

Оптимізувати
мережу гімназій,
ліцеїв та
спеціалізованих
шкіл

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Задоволення
освітніх потреб
мешканців
столиці.
Створення
комфортних та
безпечних умов
навчання учнів

Вивести
початкову школу
зі структури
гімназій та 1(7
класи зі
структури ліцеїв
шляхом
створення
навчально(
виховних
комплексів, у
структурі яких
буде збережено
школу І ступеня

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Створення
умов для
здобуття
початкової
освіти в межах
мікрорайону на
безконкурсній
основі

2 Модернізація та
утримання на
належному рівні
матеріально(
технічної та
навчально(
методичної
бази
загальноосвітніх
навчальних
закладів

Провести заміну,
ремонт та
обслуговування
фільтруючих
систем та питних
фонтанчиків у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Загальний фонд
усього: 46028,0

у тому числі:
2016(14287,9
2017(15445,3
2018(16294,8

Створення
належних та
безпечних умов
для організації
навчально(
виховного
процесу та
підвищення
якості освітніх
послуг

Оновити
матеріально(
технічну та
навчально(
методичну базу
кабінетів "Захист
Вітчизни"

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Загальний фонд 
усього: 257,7 

у тому числі: 
2016(80,0 
2017(86,5 
2018(91,2

3 Забезпечення
високоякісної
загальноосвіт(
ньої профільної
та професійної
підготовки учнів

Створити
міський
ресурсний центр
для забезпечення
дистанційного
навчання та
самоосвіти на
базі Київського
університету
імені Бориса
Грінченка

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Створення
сприятливих
умов для
врахування
індивідуальних
особливостей,
інтересів і
потреб учнів,
формування в
школярів
орієнтації на
майбутню
професійну
діяльність
відповідно до
потреб
суспільства

Сприяти
розвитку мережі
класів з
поглибленим
вивченням
окремих
предметів

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Оснастити
кабінети
природничих
дисциплін для
забезпечення
якісного
виконання
практикумів та
лабораторних
робіт

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Загальний фонд
усього: 2577,2

у тому числі:
2016(  800,0
2017(  864,8
2018(  912,4

Розробити та
запровадити
проект
"Мережева
модель
профілізації
старшої школи в
умовах
інноваційного
розвитку
сучасної освіти"

2017 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Здійснити ревізію
кабінетів та
майстерень з
трудового
навчання. 3
урахуванням
результатів
розробити
заходи щодо їх
ремонту та
оснащення

2016(2018 Районні в місті
Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Фінансу(
вання не
потребує

Фінансування не
потребує

Разом 10 093 501,7 
У тому числі:
Бюджет м. Києва
загальний фонд:
Усього:
9890937,3 

у тому числі: 
2016(3076723,8
2017(3314268,1
2018(3499945,4 

Власні
надходження 

усього: 202 564,4
У тому числі:
2016(62 328,5
2017(67 876,3
2018(72 359,6

Очікувані показники виконання підпрограми «Загальна середня освіта»

Підпрограма «Інклюзивна та спеціальна освіта»

З�метою�забезпечення�рівно�о�дост�п��до�освіти�дітей�з�особливими�потребами,�їх�ранньої

соціальної�адаптації,�найбільш�повно�о�роз�риття�потенціал��дітей�та�створення��мов�для

здійснення�індивід�ально�о�та�диференційовано�о�підход����за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах

міста�Києва�ф�н�ціон�є�мережа�ш�іл-інтернатів,�спеціальних�та�ін�люзивних��ласів.

За�останні�5�ро�ів��іль�ість�спеціальних��ласів�збільшилася�в�3,1�раз�,�чисельність��чнів���них

зросла���3,9�раз�.



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 êâ³òíÿ 2016 ð.

¹35(4805)

7

Район/
Навчальний рік

2010'2011 2011'2012 2012'2013 2013'2014 2014'2015

Голосіївський ( ( ( ( 0

Дарницький ( ( ( 1 1

Деснянський 2 3 3 4 4

Дніпровський 1 ( 1 1 1

Оболонський 1 1 ( ( 0

Печерський ( 1 1 1 1

Подільський ( 1 1 1 1

Святошинський .( 1 2 2 2

Солом'янський 1 1 1 1 1

Шевченківський 1 1 3 2 2

Всього по місту: 6 9 12 13 13

Район/
Навчальний
рік

2010'2011 2011'2012 2012'2013 2013'2014 2014'2015 2015'2016

Голосіївський 1 1 1 2 1 1

Дарницький 1 1 1 1 1 1

Деснянський ( ( ( 1 2 2

Дніпровський 2 2 2 2 2 2

Оболонський 4 4 3 5 5 5

Печерський ( ( ( ( ( (

Подільський 1 1 1 4 4 4

Святошинськи .( ( ( 1 2 1

Солом'янський ( ( ( ( ( (

Шевченківськи ( ( ( 2 2 2

Всього по
місту:

9 9 8 18 19 18

Район/
Навчальний рік

2010'2011 2011'2012 2012'2013 2013'2014 2014'2015

Голосіївський ( ( ( ( 0

Дарницький ( ( ( 11 18

Деснянський 96 144 169 211 321

Дніпровський 21 ( 12 11 12

Оболонський 23 40 ( ( 0

Печерський ( 12 21 31 38

Подільський ( 14 12 16 12

Святошинський ( 12 39| 50 84 

Солом'янський 9 9 27 32 74 

Шевченківський 6 16 42 40 42 

Всього по місту: 156 247 312 402 601 

Кількість ЗНЗ зі спеціальними класами

Кількість учнів у спеціальних класах

Кіль�ість�ін�люзивних��ласів�збільшилася���2,7�раз�,�чисельність��чнів,�я�і�в�них�навчаються,

зросла���4,�2�раз�.�Серед�355�дітей,�я�і�навчаються�за�ін�люзивною�формою,�134�дитини-інваліда

(38%)

Кількість ЗНЗ з інклюзивною формою навчання

Кількість класів з інклюзивною формою навчання

Кількість учнів з інклюзивною формою навчання

Навчальний  рік 2010'2011 2011'2012 2012'2013 2013'2014 2014'2015 2015'2016

Кількість класів 28 37           43   67 78 95

У�17�спеціальних�та�5�санаторних�ш�олах-інтернатах���2014-2015�навчальном��році�забезпечено

навчанням�та��оре�ційно-розвит�овою�роботою�4770�дітей�з�особливими�освітніми�потребами.�

На�сьо�однішній�день�навчальні�за�лади�системи�освіти�міста�забезпеч�ють�право�на�освіт�

дітей�з�особливими�потребами:�

-�сліпих�та�слабозорих;

-��л�хих�та�слабоч�ючих;�

-�з�роз�мовою�відсталістю;�

-із�затрим�ою�психічно�о�розвит��;�

-�з�дитячим�церебральним�паралічем;�

-�з�тяж�ими�вадами�мовлення;�

-�з�а�тизмом�(діти�з�розладами�а�тично�о�спе�тра);�

-�з�синдромом�Да�на.�

У�за�альноосвітніх�навчальних�за�ладах�міста�Києва�навчається�1527�дітей-сиріт�та�дітей,

позбавлених�бать�івсь�о�о�пі�л�вання,�3256�дітей-інвалідів�та�491�дитина�з�малозабезпечених

родин.��

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми 
«Інклюзивна та спеціальна освіта»

№ Назва
напряму
діяльності
(пріоритет(
ні
завдання)

Заходи підпрограми Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу(
вання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), 
тис. гривень, 
у тому числі 
за роками:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здійснення
заходів
щодо
оптимізації
мережі
шкіл(
інтернатів

Забезпечити належне
функціонування шкіл(
інтернатів

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва,
власні
надход(
ження

Усього
загальний
фонд: 
956 990,9 

у тому числі:
2016  (297 895,4 
2017  (320 690,0 
2018  (338 405,5 
Власні
надходження 

Усього: 
13 058,5 
у тому числі:
2016(4 075,7
2017(4 370,2
2018(4 612,6

Реалізація
прав дітей з
особливостя(
ми
психофізич(
ного
розвитку на
здобуття
освіти
відповідно до
їхніх
можливостей
і здібностей
за місцем
проживання.
Соціальний
захист дітей
та
збереження
їхнього
здоров'я

Забезпечити надання
допомоги дітям(
сиротам та дітям,
позбавленим
батьківського
піклування, яким
виповнюється 18
років

2016(2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва

Усього 

загальний
фонд: 3 326,6 
у тому числі:
2016(  592,4
2017(  1072,2
2018(1 662,0

2 Реалізація
та
поширення
моделі
інклюзив(
ного та
спеціаль(
ного
навчання
дітей у
дошкіль(
них,
загально(
освітніх та
позашкіль(
них
навчаль(
них
закладах

Проаналізувати
кількість дітей в
дошкільних
навчальних закладах
віком від 3 до 6 років,
які потребують
інклюзивної та
спеціальної форм
навчання

2016(2018 Київська
міська
психолого(
медико(
педагогічна
консультація
Департамент
у освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти 

Не
потребує
фінансу(
вання

Не потребує
фінансування

Соціальна
адаптація та
інтеграція
дітей з
особливими
потребами в
суспільство.
Забезпечення
якісного
виконання
навчальних
та
реабілітацій(
них програм.
Підвищення
професіона(
лізму
педагогів

Удосконалити
мережу спеціальних
та інклюзивних класів
(груп)  в дошкільних
та загальноосвітніх
навчальних закладах
відповідно до потреб
мешканців міста
Києва та з
урахуванням реєстру
осіб з особливими
освітніми потребами

2016(2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти,
Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Не
потребує
фінансу(
вання

Не потребує
фінансування

При відкритті
інклюзивних класів та
груп вводити у штатні
розписи дошкільних
та загальноосвітніх
навчальних закладів
ставки  корекційних
педагогів, логопедів
та асистентів у
відповідності   до
вимог чинного
законодавства

2016(2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти 

Не
потребує
фінансу(
вання

Не потребує
фінансування

Ввести до програми
курсів підвищення
кваліфікації педагогів
окремий модуль з
питань інтегрованого
та інклюзивного
навчання дітей з
особливими
потребами

2016(2018 Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Не
потребує
фінансу(
вання

Не потребує
фінансування

Забезпечити
підвищення
кваліфікації вчителів,
вихователів,
асистентів вчителів та
вихователів, які
працюють в
інклюзивних та
спеціальних класах
(групах)

2016(2018 Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Не
потребує
фінансу(
вання

Забезпечити
проведення тренінгів(
практикумів та
семінарів з
інклюзивної освіти
для педагогічних
працівників, у тому
числі в навчальних
закладах. Залучати до
заходів волонтерів,
представників ГО
тощо

2016(2018 Районні
науково(
методичні
центри,
Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Не
потребує
фінансу(
вання

Започаткувати
консультаційну
підтримку сімей, у
яких виховуються
діти з інвалідністю

2016(2018 Київський
університет
імені Бориса
Грінченка

Не
потребує
фінансу(
вання
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Усього: 973 376,0
у т.ч. 
Бюджет 
м. Києва
загальний
фонд: 

Усього: 
960 317,5 у
тому числі:
2016(298 487,8 
2017(321762,2
2018(340 067,5 

Власні
надходження
Усього: 
13 058,5 
у тому числі:
2016(4 075,7
2017(4 370,2
2018(4 612,6

Очікувані показники виконання підпрограми 
"Інклюзивна та спеціальна освіта"

№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконан(
ня заходу

Виконавці Джерела
фінансу(
вання

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі за роками:

Очікува(
ний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Реалізація заходів
щодо збереження
мережі позашкільних
навчальних закладів

Забезпечити
належне
функціонування
позашкільних
навчальних
закладів

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміні(
страції,
управління
освіти

Бюджет 
м. Києва,
власні
надход(
ження

Усього: 
741148,5 

у тому числі: 
Бюджет 
м. Києва

Загальний фонд: 
717 737,5 
у тому числі: 
2016   (223194,5
2017  (  240616,9
2018  (253926,1 

Задово(
лення
потреб
мешкан(
ців
столиці
позашкі(
льній
освіті

власні
надходження:
23 411,0

у тому числі:
2016  (7287,6
2017  (7845,0
2018  (8278,4

Разом: 741 148,5

2 Виявлення,
підтримка та
розвиток
вихованців за
науково(
технічним
напрямом

Забезпечити участь дітей і
учнівської молоді в
міських, всеукраїнських
та міжнародних заходах з
науково(технічної
творчості

2016(2018 Департа(
мент освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміні(
страції,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 

загальний
фонд: 
3 427,6 

у тому числі:
2016   ( 1 064,0
2017  (   1 150,2
2018  ( 1 213,4

Підтримка та
популяриза(
ція науково(
технічної
творчості

Забезпечити виплату
персональних стипендій
Київської міської ради в
галузі освіти для
обдарованих
дітей(рішення Київської
міської ради
від15.03.2015 
№ 207/7544 "Про
персональні стипендії
Київської міської ради в
галузі освіти для
обдарованих дітей міста
Києва")

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м. Києва

Усього 

загальний
фонд: 
900,0 

у тому числі:
2016  (300,0
2017  (300,0
2018  (300,0

Підтримка
обдаро(
ваних дітей
міста Києва

3 Залучення
дітей до
позашкільної
діяльності

Забезпечити організацію
дозвілля під час канікул,
проведення новорічних
та різдвяних свят

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 
загальний
фонд: 
3 300,0 

у тому числі:
2016 ( 1 000,0
2017 ( 1 100,0
2018(1 200,0

Задово(
лення потреб
мешканців
столиці в
позашкільній
освіті

Сприяти проведенню
науково(практичних
семінарів, тренінгів,
"круглих столів",
конференцій з метою
підвищення професійної
компетентності педагогів,
які працюють з
талановитими дітьми та
молоддю

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Накопичення
та
використан(
ня
найкращого
педагогічно(
го досвіду,
підвищення
професійної
майстерності
педагогічних
керівників

Забезпечити соціально (
педагогічну, психолого(
педагогічну підтримку
дітей "групи ризику"
через розвиток програм
канікулярного відпочинку
та зайнятості в системі
позашкільної освіти

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Не
потребує
фінансув
ання

Профілакти(
ка
асоціальної
поведінки
дітей та
підлітків,
залучення їх
до активного
соціального
життя,
формування
ефективних
навичок
міжособисті(
сного
спілкування.
Розвиток
форм
пропаганди
толерантної
поведінки

Продовжити практику
роботи шкіл повного дня
в освітньому просторі
столиці

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Охоплення
учнів всіма
формами
позашкільної
діяльності

Разом: 7 627,6

4 Інформуван(
ня учнівської
та
студентської
молоді з
питань
євроатлантич(
ної інтеграції

Забезпечити участь
учнівської та студентської
молоді в освітніх і
наукових програмах,
проектах, конкурсах та
фестивалях міжнародних
організацій і фондів

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 

966,4 
у тому числі:
2016  (300,0
2017  (324,3
2018  (342,1

Зміцнення й
розвиток
національно(
культурних
зв'язків
студентської
та учнівської
молоді з
молоддю
країн світу

Забезпечити участь дітей
у міських,
всеукраїнських,
міжнародних конкурсах,
змаганнях, фестивалях
тощо відповідно до
затверджених
Міністерством освіти і
науки України планів та
заходів

2016(2018 Департамент
освіти і
науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністра(
ції,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього 

загальний
фонд: 

1 804,1 
у тому числі:
2016(560,0
2017(605,4
2018(638,7

Реалізація
потенціалу,
розвиток
здібностей
дітей та
молоді
шляхом
участі в
міських,
всеукраїнсь(
ких,
міжнародних
конкурсах,
змаганнях,
фестивалях
тощо

№ Обсяг коштів на виконання підпрограми Одиниці
вимірю(
вання

Етапи виконання підпрограми за
роками

Усього
витрат на
виконання
підпро(
грами2016 2017 2018

Загальноосвітні школи(інтернати,санаторні школи(інтернати, школи(інтернати для дітей(сиріт без піклування
батьків, дитячі будинки, школи(інтернати (діти з вадами), спеціалізовані школи(інтернати

Бюджет м. Києва 302563,5 326132,4 344680,1 973376,0

Показники затрат

1 Забезпечення надання належної освіти та
відповідних умов перебування учнів у
загальноосвітніх, санаторних школах( інтернатах

тис. грн 302563,5 326132,4 344680,1 973376,0

2 Кількість закладів од. 25 25 25

3 Середньорічна кількість ставок педагогічного
персоналу

од. 1169,33 1183,5 1187,8

4 Середньорічна кількість штатних одиниць
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених
до педагогічного персоналу)

од. 721,6 721,6 721,6

5 Середньорічна кількість штатних одиниць
спеціалістів

од. 384,25 384,25 384,25

6 Середньорічна кількість штатних одиниць
робітників

од. 1255,71 1255,71 1255,71

7 Усього ( середньорічна кількість ставок од. 3530,89 3545,06 3549,36

Показники продукту

1 Середньорічна кількість учнів осіб 5 326 5 751 5 889

Показники ефективності

1 витрати на 1 учня (дитину) грн 56808,768 56708,816 58529,479

2 діто(дні відвідування дні 1411390 1524015 1560585

Підпрограма "Виховання та позашкільна освіта" 

Позаш�ільна�освіта�є�с�ладовою�системи�неперервної�освіти,�я�а�забезпеч�є�розвито�

здібностей�і�обдар�вань�дітей�та�молоді,�задоволення�їх�інтересів,�д�ховних�запитів�і�потреб��

професійном��визначенні.�

Стат�с�позаш�ільної�освіти�за�онодавчо�за�ріплений�я��самостійна�с�ладова�системи�освіти,

зміст�я�ої�баз�ється�на�ідеї�освіти�я��чинни�а�розвит���особистості.�

У�системі�освіти�Києва�ф�н�ціон�є�41�позаш�ільний�навчальний�за�лад.�Ці�осеред�и�відвід�є

80�791�дитина�(що�становить�32�%�від�за�альної��іль�ості�ш�олярів�міста).�

Для�створення��мов�та�механізмів�стало�о�розвит���системи�позаш�ільної�освіти�столиці

необхідно:

–�збері�ати�та�розвивати�мереж��за�ладів�позаш�ільної�освіти�дітей�та�молоді�міста�Києва

–�забезпеч�вати�державні��арантії�дост�пності�та�рівних�можливостей�здоб�ття�позаш�ільної

освіти,�ефе�тивність�та�я�ість�позаш�ільної�освіти�дітей;�

–�збері�ати�єдиний�освітній�простір�на�основі�наст�пності�зміст��за�альної�середньої,�позаш�ільної

освіти�та�професійної�освіти;�

–�збері�ати�та�розвивати�міжвідомчий�хара�тер�системи�позаш�ільної�освіти;�

–��дос�оналювати�зміст,�ор�анізаційні�форми,�методи�та�техноло�ії�позаш�ільної�освіти;�

–�створювати�та�розвивати�нові�інформаційні�техноло�ії;�

–�розробити�та�затвердити�бло��рес�рсно�о�забезпечення�позаш�ільної�освіти;�

–�розвивати�позаш�ільн��освіт��я��від�рит��державн��й�с�спільн��систем��на�основі�розподіл�

відповідальності�між�с�б'є�тами�освітньої�політи�и�та�підвищення�ролі�всіх��часни�ів�освітньо�о

процес�:�дітей,�педа�о�ів,�бать�ів.�

Напрями діяльності, завдання та заходи підпрограми "Виховання та
позашкільна освіта"
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Разом: 2 770,5

6 Розвиток
інтелектуаль(
них видів
спорту в
системі освіти

Забезпечити
проведення
спортивно(масових
заходів із шахів

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 1 197,5 
у тому числі:
2016  (365,0
2017  ( 405,8
2018  (426,7

Формування
здорового
способу
життя учнів
та розвиток
індивідуаль(
них
здібностей
дітей

Використовувати
години гурткової
роботи для організації
занять з
інтелектуальних видів
спорту в ЗНЗ

2016(2018 Районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Не потребує
фінансування

7 Створення
освітнього
простору
взаємодії ЗНЗ,
ПНЗ та ДЮСШ

Забезпечити взаємодію
ЗНЗ комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва та
ДЮСШ комунальної,
приватної власності,
спортивних клубів, що
є членами федерацій
офіційно визнаних
видів спорту щодо
використання
спортивних споруд та
приміщень ЗНЗ для
проведення
навчально(
тренувальних занять
відповідно до вимог
чинного законодавства

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Створення
необхідних
умов для
фізичного
розвитку
дітей та
учнівської
молоді в
обраному
виді спорту

Забезпечити створення
умов для збереження
єдиного освітнього
простору у взаємодії
позашкільної освіти з
різними рівнями освіти

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Посилення
особистої
орієнтації,
комплексно(
сті,
забезпечення
наступності,
посилення
творчої,
практичної і
соціальної
складової
змісту освіти

Сприяти створенню
багатопрофільних і
різнопрофільних
освітніх центрів, які
інтегрують загальну
середню і позашкільну
освіту

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Розвиток
позашкільної
освіти в
освітніх
закладах
різного типу і
виду.
Результатив(
на взаємодія
освітніх
закладів
столиці.

Сприяти розширенню
взаємодії
загальноосвітньої і
позашкільної освіти в
рамках реалізації
профільного навчання

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти, ІППО
Київського
університету
імені Бориса
Грінченка,
позашкільні
навчальні
заклади

Не
потребує
фінансу(
вання

Використан(
ня освітнього
потенціалу
позашкіль(
них
навчальних
закладів для
здійснення
індивідуаль(
но(
особистісно(
го маршруту
профільного
навчання
старшоклас(
ників, пошук
шляхів їх
професійно(
го
самовизна(
чення

Разом: 1 197,5

8 Національно(
патріотичне
виховання
дітей та
молоді

Забезпечити реалізацію
положень Концепції
національно(
патріотичного
виховання дітей та
молоді шляхом
впровадження освітніх
проектів та програм,
спрямованих на
виховання патріотичних
якостей, національної
гідності дітей та
молоді(наказ
Міністерства освіти
України від 16.06.2015
№641 "Про
затвердження Концепції
національно(
патріотичного
виховання дітей і
молоді, Заходів щодо
реалізації Концепції
національно(
патріотичного
виховання дітей і молоді
та методичних
рекомендацій щодо
національно(
патріотичного
виховання у ЗНЗ")

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Формування
патріотично(
го ставлення
молодого
покоління до
свого міста,
держави,
почуття
гідності
громадянина
своєї країни

Забезпечити реалізацію
Національно(
патріотичного проекту
учнівської молоді
столиці "Нам Україна
вище над усе!"

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 

96,6 

у тому числі:
2016   (30,0
2017  (32,4
2018   (34,2

Забезпечити
проведення заходів
національно(
патріотичного
спрямування

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 
1866,3 

у тому числі:
2016  ( 622,1
2017  (  622,1
2018  ( 622,1

Разом: 1962,9

9 Розвиток
державно(
громадського
управління
освітою

Сприяти розвитку
мережі дитячих
громадських об'єднань,
учнівського
самоврядування;
підтримувати дитячі
соціальні ініціативи

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання

Виховання
соціально
активного
громадянина

Сприяти створенню та
реалізаціїмедіа(проекту
учнівської молоді 
м. Києва "Україна (
єдина країна"

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 721,5

у тому числі:
2016  (224,0
2017  (242,1
2018  (255,4

Залучення
учнівської
молоді
столиці до
соціальної
активності 
в
громадсько(
му та
культурному
житті міста,
держави

Забезпечити
проведення заходів
щодо реалізації
державно(громадського
управління освітою

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в
місті Києві
державні
адміністрації,
управління
освіти

Бюджет
м. Києва

Усього
загальний
фонд: 322,0

у тому числі:
2016  (100,0
2017  ( 108,0
2018  (114,0

Разом: 1 043,5

УСЬОГО: 755 750,5

у тому числі:
Бюджет 
м. Києва
загальний
фонд: 
Усього:
732 339,5 

у тому числі:
2016(227759,6
2017(245507,2
2018(259072,7 

Власні
надходження 

Усього:
23411,0 
у тому числі
2016(7287,6
2017(7 845,0
2018(8278,4

(

5 Використання
науково(
технічного,
історичного
потенціалу
столиці

Продовжити співпрацю
позашкільних
навчальних закладів з
вищими навчальними
закладами, науковими
установами НАН
України, науковими
установами АПН
України, музеями,
громадськими
організаціями щодо
організації науково(
технічної,
дослідницької роботи з
дітьми столиці

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
управління
освіти

Не
потребує
фінансу(
вання 

Створення
умов для
інтелектуа(
льного,
духовного,
творчого
розвитку,
професійно(
го
самовизна(
чення
учнівської
молоді

Забезпечити розробку
та апробацію міських
цільових проектів
"Музейна справа як
фактор соціалізації
дітей та молоді у
виховному просторі
Києва".
Використовувати під
час навчально(
виховного процесу в
ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ
інноваційні музейні
програми в рамках
освітніх проектів для
дітей

2016(2018 Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту,
управління
освіти, ІППО
Київського
університету
імені Бориса
Грінченка,
позашкільні
навчальні
заклади

Не
потребує
фінансу(
вання

Ефективне
використан(
ня
історичного,
наукового,
культурного,
спортивного
потенціалу
столиці для
розвитку
юних киян
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№ Обсяг коштів на
виконання підпрограми

Одиниці
вимірювання

Етапи виконання підпрограми за роками Усього витрат
на виконання
підпрограми

2016 2017 2018

Позашкільні заклади

Бюджет м. Києва тис. грн 235047,200 253352,200 267351,100 755750,500

Показники затрат

1 Забезпечення рівного
доступу дітей та учнів до
здобуття позашкільної
освіти

тис. грн 235047,200 253352,200 267351,100 755750,500

2 Кількість закладів од. 39 39 39

3 Середньорічна кількість
ставок педагогічного
персоналу

од. 1584,83 1584,83 1584,83

4 Середньорічна кількість
штатних одиниць
адмінперсоналу (за
умовами оплати
віднесених до
педагогічного
персоналу)

од. 862,69 862,69 862,69

5 Середньорічна кількість
штатних одиниць
спеціалістів

од. 394,75 394,75 394,75

6 Середньорічна кількість
штатних одиниць
робітників

од. 749,4 749,4 749,4

7 Усього середньорічна
кількість ставок

од. 3591,67 3591,67 3591,67

Показники продукту

1 Середньорічна кількість
дітей, які здобувають
позашкільну освіту

осіб 75 700 76 600 77 600

Показники ефективності

1 Витрати на 1 учня
(дитину), який здобуває
позашкільну освіту

грн 3104,98 3307,47 3445,25

Очі��вані	по�азни�и	ви�онання	підпро�рами	"Виховання	та	позаш�ільна	освіта"

Підпро�рама	«Професійно-технічна	освіта»

Громадянсь�ес�спільствоочі��єс�ттєвихзмінве�ономічном�тасоціальном�житті�раїни.

Модернізаціяпромислово�о,соціально-поб�тово�о,житлово-�ом�нально�осе�торатасфери

посл��столиціпотреб�єнасампередреформ�ванняпрофесійноїосвіти.УКиєвіс�онцентрова-

нопот�жнийна��овий,інтеле�т�альний,��льт�рний,висо�о�валіфі�ований�адровийпотенці-

ал,я�иймаєстатистрате�ічноюосновоюдляформ�ванняінноваційноїмоделірозвит��столи-

ці.Професійнаосвітавцьом�процесівіді�раєодн�із�лючовихролей,ос�іль�ирозвито�е�о-

номі�ийс�спільствавс�часних�мовахбезпосередньозалежитьвідфахової�омпетентностіта

рівняпрофесійної�валіфі�аціїбезпосередніхви�онавціввизначенихзавдань.

ПрофесійнаосвітаКиєваєневід’ємноюс�ладовоюосвітньо�отае�ономічно�опростор�міс-

та.Від�ардинальнихзмінв�правлінні,ор�анізаціїдіяльностіза�ладівпрофесійноїосвітизале-

житья�істьпрофесійноїпід�отов�имолодихфахівців,їхмобільністьта�он��рентоспроможність

нарин��праці.

До2015ро��мережапрофесійно-технічнихза�ладівмістаКиєвас�ладаласяіз28державних

професійно-технічнихнавчальнихза�ладів,19ізя�ихпереб�валивоперативном��правлінні

Департамент�освітиіна��и,молодітаспорт�тафінанс�валисязбюджет�місташляхомміж-

бюджетнихтрансфертів,а9професійно-технічнихнавчальнихза�ладівпереб�валивоператив-

ном��правліннітафінанс�валисяМіністерствомосвітиіна��иУ�раїни.

З01.01.2015сформованоєдин�мереж�за�ладівпрофесійно-технічноїосвіти(далі —проф-

техосвіта),доя�оївходять30за�ладівпрофтехосвітирізнихформітипів,щофінанс�ютьсязміс-

цево�обюджет�черезс�бвенціїдержавно�обюджет�.За�ладипрофтехосвітистолиціпропо-

н�ютьдлянавчання228робітничихпрофесійтанадаютьможливістьздоб�типочат�овийрівень

вищоїпрофесійноїосвіти(�валіфі�ацію«молодшийспеціаліст»)із21спеціальності.

Протя�ом2014—2015ро�івпроведено�омпле�саналітичнихдослідженьзметоювизначен-

няза�альнихперспе�тив,пріоритетнихтастрате�ічнихзавданьрозвит��системистоличної

професійноїосвіти,оновленостатистичніданітавивченостанпід�отов�иробітничих�адрівіз

�рах�ваннямпотребре�іон�.

Мережа	професійно-технічних	навчальних	за�ладів	(станом	на	01.01.2015	ро��)

Професійно-технічнаосвітастолицізалишаєтьсяоднієюзнайбільшдост�пних�ал�зейна-

данняосвітніхпосл��.У2014—2015навчальном�році�онтин�ентза�ладівпрофтехосвітиста-

новив16750�чнів,ізниходночаснозпрофесійноюпід�отов�ою1015�чнівздоб�валибазов�

середнюосвіт�,9658�чнів —повн�за�альн�середнюосвіт�;здоб�валиробітнич��валіфі�а-

ціюнабазіповноїза�альноїсередньоїосвіти5362�чні,робітнич�професіюопанов�вали298

�чнівізобмеженимиможливостямижиттєдіяльності.

Дост�пність	професійно-технічної	освіти	для	�чнів

за�альноосвітніх	навчальних	за�ладів	та

незайнято�о	населення

Уза�ладахпрофесійно-технічноїосвітим.Києваздоб�валиосвіт�5 432�чні(35%відза�аль-

но�о�онтин�ент�)ізсоціальнонезахищених�р�пнаселення,середя�их579дітей-сиріт.

Особливістюпрофесійноїпід�отов�и�валіфі�ованихробітничих�адрівєїхцілеспрямована

під�отов�адля�он�ретнихпотребрин��праці.Професійно-технічнаосвітавжечотириро�и

форм�єдержавнезамовленнялишенапідставіпрямих��одізроботодавцями.У2015році

��ладено2565двосторонніхдо�оворівіз2352підприємствами —замовни�амиробітничих�ад-

рівнапід�отов��18243�валіфі�ованихробітни�ів.

Порівняльні	дані	��ладання	до�оворів	2012–2015	н.	р.

У2015роцістоличнийрино�праціпоповнивсяна6586вип�с�ни�івпрофесійно-технічних

навчальнихза�ладів,я�ізарез�льтатаминавчанняотримали:

— 5 822дипломи�валіфі�овано�оробітни�а,ізних466дипломівзвідзна�ою;

—531дипломмолодшо�оспеціаліста,ізних67дипломівзвідзна�ою;

—233свідоцтвапроприсвоєнняробітничої�валіфі�ації;

—555осіб,щонавчалисяза�онтра�том,отрималисвідоцтва�валіфі�овано�оробітни�а.

Підтвердженнямя�остінаданоїпрофесійноїосвітиє�валіфі�аційнийрівеньвип�с�ни�ів,се-

редя�их:здоб�ливисо�ийIV-VрозрядтаІ�ате�орію —3 044�чні,диплом�валіфі�овано�о

робітни�аізс�часнихпрофесій,щобаз�ютьсянаширо�их�валіфі�аціяхта�омпетентніснійос-

нові —646�чнів,�валіфі�аційнийрівеньмолодшо�оспеціаліста —531�чень.Отже,за�альна

�іль�істьвисо�о�валіфі�ованихробітни�івстановить4 221особа(63,5%).

Я�існі	по�азни�и	рез�льтатів	навчання
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Простабільнийпопитроботодавцівна�валіфі�ованіробітничі�адрисвідчитьрівеньпра-

цевлашт�ваннявип�с�ни�івПТНЗ�2015році:5699вип�с�ни�ів(85,7%)отримали�аранто-

ванепершеробочемісцезавибраноюпрофесією;753�чні(11,3%)продовжилинавчання

�вищихнавчальнихза�ладах;39осіб(0,6%)призванінасл�жб��ЗбройнісилиУ�раїни;61

особа(0,9%)переб�вала�відп�стціподо�ляд�задитиною.За�альна�іль�істьпрацевлаш-

тованихстановить6535осіб(98,3%).Станомна01.08.2015непрацевлаштовано1,7%ви-

п�с�ни�ів.

Рез�льтати	працевлашт�вання	вип�с�ни�ів	�	2014–2015	н.	р.

Всьо�о	працевлаштовано:	98,3	%

Об’є�тивнимсвідченнямя�остіпрофесійноїпід�отов�имолодих�валіфі�ованихробітни�івє

оцін�аїхфахово�орівняроботодавцями.Зцієюметоюпроведеномоніторин�овідослідження

рівнязадоволенняроботодавцівя�істюпрофесійноїпід�отов�ивип�с�ни�івПТНЗтадослідже-

ностанза�ріплення�чнівнаробочихмісцях.Рез�льтатидосліджень2015ро��:опитано5 463

вип�с�ни�и,щостановить75%відза�ально�овип�с��;середних:задоволеніотриманоюпро-

фесією63,7%,задоволені�мовамиробочо�омісця54,5%,залишилисяпрацюватинапершо-

м�робочом�місці83,3%.

Рез�льтати	ан�ет�вання	вип�с�ни�ів

Участьван�ет�ваннівзяли1729роботодавців,вонинадалисвоївід���ипрорівенья�остіпро-

фесійноїпід�отов�имолодихробітни�івза259професіями:рівеньзнаньповноюміроювідпо-

відаєпотребамроботодавців —81,6%,рівеньпрофесійних�мінь —81,9%,рівеньпра�тичних

навичо� —81,1%.

Рез�льтати	ан�ет�вання	роботодавців

Найбільш�остроюпроблемоюпрофесійно-технічноїосвітивмістіКиєвізалишаєтьсяви�онан-

нядержавно�озамовлення,ос�іль�ивип�с�ни�иза�альноосвітніхнавчальнихза�ладівм.Києва

переважнозорієнтованіназдоб�ттявищоїосвіти,до90%вип�с�ни�івш�ілзареєстрованідля

проходження3HО.

Форм�ваннядержавно�озамовлення�2015—2016навчальном�роцінаб�лоособливо�оха-

ра�тер�.З’явивсяпопитнапід�отов��робітничих�адрівзапрофесіями,с�міжнимизвійсь�о-

вимиспеціальностями,зо�ремазрослапотребавта�ихпрофесіях,я�«Водійавтотранспорт-

нихзасобів�ате�орії«В»,«С»,«К�хар»,«Слюсарзремонт�автомобілів»,«Машиніст�рана–

�ранівни�»,«Монтажни�радіоеле�тронноїапарат�ритаприладів»,«Радіомехані�зобсл��ов�-

ваннятаремонт�радіотелевізійноїапарат�ри».

Навчальніза�ладипрофтехосвітистаномна25.08.2015прийнялинанавчання6225�чнів,

щостановить87,5%відплан�набор�,я�ийна2015—2016становить7133�чні.

Розпочатопроцесоптимізаціїмережіза�ладівпрофесійно-технічноїосвіти,щовс�часних

е�ономічних�мовахєполітичнотае�ономічнообґр�нтованим�ро�ом.Важливоюоб’є�тивною

причиноюцьо�о�ро��сталозменшення�онтин�ент��чнівза�ладівпрофтехосвітим.Києва:

— 2012—2013н.р.—20 027�чнів;

— 2013—2014н.р.— 18 277�чнів;

— 2014–2015н.р.—16 750�чнів.

Порівняльний	аналіз	�онтин�ент�	ПТНЗ

2013—2015	н.	р.

Внаслідо�детально�оаналіз��онтин�ент�навчальнихза�ладів,напрямівпрофесійноїпід�о-

тов�и,перспе�тиврозвит���ал�зейе�ономі�истолиці,вивченнязапитівроботодавців�2015

роцірозпочавсяпроцесоптимізаціїмережіпрофесійно-технічнихнавчальнихза�ладів(далі —

ПТНЗ)істворенняс�часнихпрофесійнихнавчальнихза�ладівново�отип�.Зо�рема,8профе-

сійно-технічнихнавчальнихза�ладівреор�анізованов3ре�іональнихцентрипрофесійноїос-

вітитапершийвУ�раїніпрофесійний�оледжізпосиленоювійсь�овоютафізичноюпід�отов-

�ою.

Проведеніаналітичнідослідженнядалиможливістьвизначити�оловнінапрямиподальшо�о

розвит��столичноїпрофесійноїосвіти,цілі,завданнята�лючовіпроблемийшляхиїхподолан-

ня.

Пріоритетніціліпрофесійно-технічноїосвітим.Києва:

— забезпеченняя�остіпрофесійноїосвітинаосновіінте�раціїза�альноосвітньоїтапрофе-

сійноїпід�отов�и,проведеннянезалежнихмоніторин�овихдослідженьрез�льтатівпрофесій-

ноїпід�отов�ивип�с�ни�івПТНЗ;

— створенняновихтипівнавчальнихза�ладівдляоновленнязміст�освітийматеріально-

технічно�озабезпеченнянавчально�опроцес�,впровадженняінноваційнихосвітніхтавироб-

ничихтехноло�ій;
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— форм�ваннядержавно�озамовленнянапід�отов��робітничо�опотенціал�зма�симальним

�рах�ванняме�ономічнихінтересівстолиці��валіфі�ованихробітничих�адрахшляхомсистем-

но�омоніторин��потребрин��праці;

— а�тивізаціяе�спериментально-дослідниць�оїроботищодозапровадженняелементівд�-

альноїсистеминавчання,запровадження�омпетентісно�опідход�допід�отов�имайб�тніхро-

бітни�івіспеціалістів�професійнихнавчальнихза�ладах;

— впровадженнявосвітнійпростірінноваційнихвиробничих,освітніх,методи�о-педа�о�іч-

нихтаінформаційно-�ом�ні�аційнихтехноло�ій;

— розширеннясфериосвітніхтавиробничихпосл��професійно-технічнихнавчальнихза�ла-

дів;

— забезпеченнярізноманітнихформсоціально�озахист��чнів(ст�дентів)за�ладівпрофе-

сійно-технічноїосвіти,зо�ремавпроцесівиробничо�онавчаннятавиробничоїпра�ти�ив�мо-

вахвиробництва;

— здійсненнямодернізаціїматеріально-технічноїбазинавчальнихза�ладівпрофесійно-тех-

нічноїосвітивідповіднодовимо�с�часнихвиробничихтехноло�ій;

— а�тивізаціяпрофорієнтаційноїроботизметоюстворенняпозитивно�оімідж�робітничої

професіїтапрофесійно-технічноїосвітивзасобахмасовоїінформаціїнаре�іональном�таза-

�альнодержавном�рівні;

— збільшенняобся�івпрофесійно-технічно�онавчання,підвищення�валіфі�ації,перепід�о-

тов�идоросло�онаселеннянабазінавчальнихза�ладівпрофесійноїосвіти;

— розширенняформтанапрямівміжнародноїспівпрацітавпровадженняпозитивно�одосві-

д�зар�біжнихпартнерів�навчально-виробничийпроцесза�ладівпрофесійноїосвітим.Києва.

Шляхи	(завдання)	вирішення	проблем	і	дося�нення	цілей

1.Сприятирозвит���правлінсь�оїтафінансовоїсамостійностіпрофесійно-технічнихнавчаль-

нихза�ладівстолицівідповіднодоза�онодавстваУ�раїни.

2.Сприятизал�ченнюінвестиційдлястворенняспеціалізованихташиро�опрофільнихс�час-

нихцентрівпрофесійно-технічноїосвіти,започат��вати�рантидляоновленняматеріально-тех-

нічноїбазитавпровадженняс�часнихосвітніхвиробничихтехноло�ій.

3.Зал�читироботодавцівдовизначенняперспе�тивнихпотребстолично�орин��працідля

форм�ванняреально�оплан�ре�іонально�озамовленнянапід�отов��робітничих�адрів.

4.Сприяти�омпле�т�ваннюза�ладівпрофесійно-технічноїосвітивип�с�ни�амистоличних

за�альноосвітніхнавчальнихза�ладівшляхомор�анізаціїпеда�о�ічно�ос�провод�длятих�ч-

нів,я�іпотенційномаютьнахилидоробітничихпрофесій.

5.Сприятиреалізаціїрізноманітнихформсоціально�озахист��чнів(ст�дентів)тавип�с�ни-

�івза�ладівпрофесійноїосвіти(харч�вання,забезпеченнямісцямив�чнівсь�ихтаробітничих

��ртожит�ах).

Напрями	діяльності,	завдання	та	заходи	підпро�рами	«Професійно-технічна	освіта»	

2 Забезпечити
професійне
зростання
учасників
навчально/
виховного
процесу

Гармонізація теорії
та практики
професійно/
технічної
підготовки

2016/2018 Департа/
мент
освіти і
науки,
молоді та
спорту;
заклади
профе/
сійно/
технічної
освіти

Бюджет
м. Києва

Бюджет м. Києва 
Усього 
загальний фонд: 
6189,7 
у тому числі: 
2016/1870,0 
2017/2 057,0 
2018/2 262,7

Забезпечення
якості
професійно/
технічної
підготовки
молодого
фахівця,
мобільного та
конкуренто/
спроможного
на ринку праці
а саме: 
/впровадження
інноваційних
освітніх,
виробничих та
інформаційно/
комунікаційних
технологій; 
/підвищення
рівня
професійної
компетентності
педагогічних
працівників та
випускників
закладів
професійної
освіти, 
/ створення
механізму
ефективної
взаємодії з
роботодавцями

№ Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Заходи
підпрограми

Терміни
виконання
заходу

Виконавці Джере/
ла
фінан/
сування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у тому
числі за роками:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Модернізува/
ти ресурси
професійно/
технічних
навчальних
закладів як
закладів
європейської
столиці

Збереження
закладів
професійно/
технічної освіти    та
підготовка
кваліфікованих
робітників за
вимогами потреб
ринку праці:
заробітна     плата
та нарахування на
заробітну плату; 
/ продукти
харчування;
оплата
комунальних
послуг та
енергоносіїв; 
/ соціальне
забезпечення учнів;
/ придбання
обладнання; 
/ інші видатки

2016/2018 Департа/
мент
освіти і
науки,
молоді та
спорту

Бюджет
м.
Києва,
власні
надхо/
дження

Усього: 1447203,2 
у тому числі: 
Бюджет 
м. Києва 
Загальний фонд:
1324471,2 
/ у тому числі: 
2016 /402476,9 
2017/444334,6 
2018/477659,7 
власні надходження:
122732,0 
/ у тому числі: 
2016/37295,3 
2017/41174,1 
2018/44262,6

Забезпечення
рівного права
на здобуття
професійно/
технічної освіти
громадянами
та їх самореа/
лізація в
суспільстві 

Продовження
�
наст�пном�
номері

Про внесення змін до Порядку забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації киян�інвалідів 

та осіб з обмеженими фізичними можливостями, 
затвердженого рішенням Київської міської ради від 02 липня

2015 року № 653/1517
Рішення Київської міської ради № 238/238 від 17 березня 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської
міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. На�
зустріч киянам» на 2016�2018 роки, з метою подальшого соціального захисту киян з обмеженими фізични�
ми можливостями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.ВнестидоПоряд��забезпеченнятехніч-

нимитаіншимизасобамиреабілітації�иян-

інвалідівтаосібзобмеженимифізичними

можливостями,затверджено�орішеннямКи-

ївсь�оїмісь�оїрадивід02липня2 015ро��

№ 653/1517та�ізміни:

1.1.П�н�т10ви�ластивта�ійреда�ції:

«10.Підставоюдляпроведенняс�ладно�о

протез�ванняабоортез�ванняєнаявність�с-

�ладненьстан�опорно-р�хово�оапарат�,до

я�ихналежать:

множиннійспол�ченіамп�таційнідефе�ти

абовади�інціво�;

вродженівади�інціво�ідефе�тизнаявніс-

тюнедорозвиненихсе�ментіврізноїло�алі-

зації;

вадитазахворювання���с,щонемож�ть

б�ти�с�н�тіоперативнимичи�онсерватив-

нимиметодамилі��вання,асаме:

р�бцевізміниш�іривмісцяхнавантажен-

няабоповсійповерхні���си(�разінемож-

ливостізастос�ваннятипорозмірнихв�лади-

шівзсилі�онової�омпозиціїтощо);

���сиб�лавоподібноїформи;

над�орот�і���си;

���сизвираженоюм’язовоюатрофією;

���сизпор�шеннямч�тливостіш�іри;

відс�тністьнижньої�інців�изрезе�цією

частинитаз�;

пор�шенняф�н�ціїс�міжно�одо���сис��-

лоба,асаме:

виражена�онтра�т�рас�міжно�ос��лоба

(повнаабочаст�ова);

вираженадеформаціяс�міжно�ос��лоба

абохребта;

нестабільністьс�міжно�ос��лоба;

вираженат��ар�хомістьабоан�ілозс�між-

но�ос��лоба;

двосторонній�о�сартрозабо�онартрозIII-

IVст�пенів;

наявністьс�оліотичноїабо�іфотичноїде-

формаціїхребтаIVст�пеня;

односторонній�о�сартрозабо�онартроз

�інців�ивпоєднаннііззначнимпор�шенням

ф�н�ціїдр��ої�інців�и,ви�ли�анимамп�та-

ційнимдефе�томабозахворюванням;

наслід�итравмтазахворюваньнижніх�інці-

во�,щопотреб�ютьдодат�ово�орозвантажен-

нявищерозташовано�осе�мента�інців�и.

С�ладном�протез�ваннютаортез�ванню

та�ожпідля�аютьособи:

іззахворюваннямитатравмамицентраль-

ноїіпериферійноїнервовихсистеміззначни-

мипор�шеннямиопорно-р�ховоїсистеми;

пацієнтипохило�ові��;

зожирінням3-�ост�пенятавище.

Рішенняпропроведенняс�ладно�опроте-

з�ванняабоортез�ванняприймається�омі-

сієюпідприємства.».

1.2.Вабзаці5п�н�т�11слова«постанови

Кабінет�МіністрівУ�раїнивід05�вітня2012

ро��№ 321«ПрозатвердженняПоряд��за-

безпеченнятехнічнимитаіншимизасобами

реабілітаціїінвалідів,дітей-інвалідівтаінших

о�ремих�ате�орійнаселення,перелі��та�их

засобів»вил�чити.

1.3.П�н�т13ви�ластивта�ійреда�ції:

«13.Облі�інвалідів,дітей-інвалідів,інших

осіб,я�імаютьправонабезоплатнезабезпе-

ченнятехнічнимитаіншимизасобамиреабі-

літації,вед�тьрайоннівмістіКиєві�правлін-

няпрацітасоціально�озахист�населеннята

Департаментсоціальноїполіти�иви�онавчо-

�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�ої

місь�оїдержавноїадміністрації)замісцемви-

дачітехнічнихтаіншихзасобівреабілітації.».

1.4.Доповнитип�н�тами14,15та�о�озміс-

т�:

«14.Протези,ортези,технічнітаіншізасо-

биреабілітації,виданіінвалід�,дитині-інва-

лід�,іншійособі,мож�тьб�тидостро�овоза-

міненінапідставі:

а�тапронедоцільністьпроведенняїхре-

монт�,с�ладено�опідприємством;

довід�ипрови�радення;

зміниантропометричнихданих;

медичнихпо�азань,щопідтвердж�ються

виснов�омМСЕКабоЛКК,рішеннямВЛК.

15.Гарантійнийремонтпротезів,ортезів,

технічнихтаіншихзасобівреабілітаціїпро-

водитьсяпідприємствамизазаявоюінвалі-

да,дитини-інваліда,іншоїособи,їхза�онно-

�опредставни�азарах�но��оштівпідприєм-

ства.

Після�арантійнийремонтпротезів,ортезів,

технічнихтаіншихзасобівреабілітаціїпрово-

дитьсяпідприємствамизазверненнями�прав-

ліньпрацітасоціально�озахист�населення

районнихвмістіКиєвідержавнихадміністра-

ційнапідставізаявиінваліда,дитини-інвалі-

да,іншоїособиабоїхза�онно�опредставни-

�азарах�но��оштівмісь�о�обюджет�.

Уразіотриманняінвалідом,дитиною-інва-

лідом,іншоюособоюабоїхза�оннимипред-

ставни�аминово�опротеза,ортеза,техніч-

но�очиіншо�озасоб�реабілітаціїпісля�а-

рантійнийремонтранішевидано�озасоб�за

рах�но��оштівмісь�о�обюджет�непроводить-

ся.».

2.Офіційнооприлюднитицерішення��а-

зетіКиївсь�оїмісь�оїради«Хрещати�».

3.Контрользави�онаннямцьо�орішення

по�ластинапостійн��омісіюКиївсь�оїмісь-

�оїрадизпитаньохорониздоров’ятасоці-

ально�озахист�.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської
ради з питань забезпечення киян, 

які беруть участь в антитерористичній операції
Рішення Київської міської ради № 229/229 від 17 березня 2016 року

Відповідно до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8, статті 23 Регла�
менту Київської міської ради, з метою підтримки киян, які беруть участь в антитерористичній операції у схід�
них областях України, та тимчасово переміщених із зони антитерористичної операції осіб Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.Створититимчасов��онтрольн��омісіюКи-

ївсь�оїмісь�оїрадизпитаньзабезпечення�и-

ян,я�ібер�ть�частьвантитерористичнійопе-

рації.

2.Обратиперсональнийс�ладтимчасової

�онтрольної�омісіїКиївсь�оїмісь�оїрадизпи-

таньзабезпечення�иян,я�ібер�ть�частьван-

титерористичнійоперації:

Головатимчасової�онтрольної�омісії:

ДідовецьЮрійВі�торович,деп�татКиївсь�ої

місь�оїради;

Членитимчасової�онтрольної�омісії:

Артемен�оСер�ійВі�торович,деп�татКи-

ївсь�оїмісь�оїради;

БорозенецьМа�симІванович,деп�татКи-

ївсь�оїмісь�оїради;
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Про проведення інвестиційних конкурсів 
із залучення інвесторів до реалізації проектів

Розпорядження № 178 від 28 березня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, рішення Київської міської ради від 24 червня 2004 року № 322/1532 «Про за�
твердження переліку об’єктів реконструкції, реставрації, незавершеного будівництва, що належать до ко�
мунальної власност і територіальної громади міста Києва» та рішення постійно діючої конкурсної комісії по
залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Ки�
єва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 21 грудня 2012 року № 29/2012), з метою підви�
щення ефективності залучення інвесторів в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.Затвердитиперелі�об’є�тів,я�іпотре-

б�ютьзал�ченняінвестицій,щододається.

2.Визначити�ом�нальнепідприємство

«Солом’ян�а-Сервіс»Солом’ямсь�оїрайон-

ноївмістіКиєвідержавноїадміністраціїза-

мовни�омреалізаціїінвестиційнихпрое�тів.

3.Визначити�ом�нальнепідприємствови-

�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Ки-

ївсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)«Ки-

ївсь�еінвестиційнеа�ентство»замовни�ом

під�отовчих(передінвестиційних)робітдля

проведенняінвестиційних�он��рсів.

4.Ком�нальном�підприємств�ви�онав-

чо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�ої

місь�оїдержавноїадміністрації)«Київсь�е

інвестиційнеа�ентство»:

Про затвердження акта приймання�передачі 
житлового будинку на вул. Зодчих, 32�Б  в комунальну власність

територіальної громади міста Києва  та до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Розпорядження № 173 від 28 березня 2016 року
Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної влас�

ності», постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положен�
ня про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному гос�
подарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київ�
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со�
ціальної інфраструктури», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 листопада 2012 року № 2100 «Про утворення комісії виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого житлово�
го фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва» та на виконання розпорядження ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 ро�
ку № 1725 «Про прийняття безоплатно житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних
мереж, відокремлених об’єктів комунального призначення та електролічильників ДП НДВА «Пуща�Водиця»
до комунальної власності територіальної громади міста Києва», в межах функцій органу місцевого само�
врядування:

1.Затвердитиа�тприймання-передачіжит-

лово�об�дин��нав�л.Зодчих,32-Бв�ом�наль-

н�власністьтериторіальної�ромадимістаКи-

єватадосфери�правлінняСвятошинсь�ої

районноївмістіКиєвідержавноїадміністра-

ції,щододається.

2.Контрользави�онаннямцьо�орозпоря-

дженняпо�ластиназаст�пни�ів�оловиКиїв-

сь�оїмісь�оїдержавноїадміністраціїз�ідноз

розподіломобов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато�
не
др���ється.


Ознайомитися
з
ним
можна


на
офіційном�
інтернет-порталі
КМДА

1.Підтриматиініціатив�ПосольстваФран-

ц�зь�оїРесп�блі�ивУ�раїнітаФранц�зь�о�о

інстит�т�вУ�раїніщодопроведенняфести-

валю«Франц�зь�авеснавУ�раїні»наЄвро-

пейсь�ійплощі02�вітня2016ро��з19.00до

22.00.

2.Взятидовідома,щовідповідальністьза

під�отов��,проведеннятафінанс�ванняфес-

тивалю«Франц�зь�авеснавУ�раїні»наЄвро-

пейсь�ійплощі02�вітня2016ро��берена

себеПосольствоФранц�зь�оїРесп�блі�ив

У�раїнітаФранц�зь�ийінстит�твУ�раїні.

3.Взятидовідома,щомонтаж-демонтаж

�онстр��ційіобладнання,необхідно�одля

проведенняфестивалю«Франц�зь�авеснав

У�раїні»,здійснюватиметьсянаЄвропейсь�ій

площіз29березнядо03�вітня2016ро��.

4.Посольств�Франц�зь�оїРесп�блі�ив

У�раїнітаФранц�зь�ом�інстит�т�вУ�раїні:

4.1.ЗабезпечитидотриманняПравилбла-

�о�строюмістаКиєва,затвердженихрішен-

нямКиївсь�оїмісь�оїрадивід25�р�дня2008

ро��№ 1051/1051«ПроПравилабла�о�ст-

роюмістаКиєва»,підчаспід�отов�итапро-

веденняфестивалю«Франц�зь�авеснавУ�ра-

їні»наЄвропейсь�ійплощі.

4.2.Здійснитизаходиз��ладеннядо�ово-

рівнаприбираннятериторіїтавивезеннясміт-

тязЄвропейсь�оїплощіпідчасмонтаж�-де-

монтаж��онстр��ційтапісляпроведенняфес-

тивалю«Франц�зь�авеснавУ�раїні».

5.ПроситиГоловне�правлінняНаціональ-

ноїполіціїУ�раїни�м.Києвізабезпечити:

5.1.Охорон��ромадсь�о�опоряд��наЄв-

ропейсь�ійплощіпідчаспроведенняфести-

валю«Франц�зь�авеснавУ�раїні»02�вітня

2016ро��наЄвропейсь�ійплощі.

5.2.Цілодобов�охорон�спеціальнихмета-

левих�онстр��цій,зв��ово�оісвітлово�ооб-

ладнання,елементівживленнятавідеопро-

е�торівнаЄвропейсь�ійплощіз29березнядо

03�вітня2016ро��.

5.3.Умовидлявільно�озаїзд�тавиїзд�ав-

тотранспорт�,щоперевозитимеобладнання,

натрот�ари(пішохідн�частин�).

5.4.Недоп�с�ативипад�івстихійно�опар-

��вання(миття,ремонт�тощо)автотранспорт-

нихзасобівнаприб�дин�овихтериторіях,при-

ле�лихдомісцяпроведеннязаход�.

5.5.Пере�риттяр�х�автотранспорт�02�віт-

ня2016ро��з19.00до23.00:

в�лицеюХрещати�відМайдан�Незалеж-

ностідоЄвропейсь�оїплощі;

в�лицеюМихайлаГр�шевсь�о�овідМ�зей-

но�опров�л��доЄвропейсь�оїплощі:

в�лицеюТрьохсвятительсь�оюнавідріз��

відв�лиціКостьольноїдоЄвропейсь�оїпло-

щі;

Володимирсь�им�звозом.

6.Департамент�транспортноїінфрастр��-

т�риви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїра-

ди(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації):

6.1.Сприяти�вирішенніпитаньщодоза-

безпеченняпар��ванняавтотранспорт�,що

перевозитимеспеціальнеобладнаннята�час-

ни�івфестивалю«Франц�зь�авеснавУ�ра-

їні».

6.2.Увстановленом�поряд��внестизмі-

ни�робот�маршр�тівназемно�опасажир-

сь�о�отранспорт�за�ально�о�орист�вання,

шляхслід�ванняя�ихпроходитьчерезмісце

проведеннязаход�02�вітня2016ро��з19.00

до23.00.

7.ПроситиГоловне�правлінняДСНСУ�ра-

їни�м.Києвізабезпечитичер��ванняпожеж-

но-рят�вальнихсил(пожежно�оавтомобіля),

пожежн�безпе��тадержавнийпожежнийна-

�ляд,запобі�аннявини�неннюіншихнадзви-

чайнихсит�аційпідчаспроведенняфестива-

лю«Франц�зь�авеснавУ�раїні»02�вітня

2016ро��наЄвропейсь�ійплощі.

8.Департамент�охорониздоров’яви�о-

навчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київ-

сь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)забез-

печитичер��ваннябри�аде�стреної(швид-

�ої)медичноїдопомо�ипідчаспроведення

фестивалю«Франц�зь�авеснавУ�раїні»02

�вітня2016ро��наЄвропейсь�ійплощі.

9.Печерсь�ійрайоннійвмістіКиєвідер-

жавнійадміністрації,Шевчен�івсь�ійрайон-

нійвмістіКиєвідержавнійадміністрації,Де-

партамент�житлово-�ом�нальноїінфрастр��-

т�риви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїра-

ди(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)

забезпечитиналежнийсанітарнийстан,по-

стійний�онтрольісвоєчасневивезеннявміс-

т��онтейнерівта�рндлязбор�поб�тових

відходів�місціпроведенняфестивалю«Фран-

ц�зь�авеснавУ�раїні»наЄвропейсь�ійпло-

щі.

10.Ком�нальном�підприємств�еле�тро-

мережзовнішньо�оосвітленням.Києва«Ки-

ївмісь�світло»забезпечитивід�люченнязов-

нішньо�оосвітленнянаЄвропейсь�ійплощі

таприле�лійдонеїтериторіїпідчаспід�отов-

�итапроведенняфестивалю«Франц�зь�а

веснавУ�раїні»:

30березня2016ро��з20.00до03.00 31бе-

резня2016ро��длятестово�озап�с��об-

ладнання;

Про проведення фестивалю 
«Французька весна в Україні» 

на Європейській площі
Розпорядження № 168 від 23 березня 2016 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра�
ди від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних
масових громадських заходів політичного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого ха�
рактеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста
Києва», враховуючи звернення Посольства Французької Республіки в Україні від 27 січня 2016 року № 2016�072663
та спільне звернення Посольства Французької Республіки в Україні та Французького інституту в Україні від 10 лю�
того 2016 року № 2016�118556, з метою організації змістовного дозвілля киян і гостей міста, укріплення міжнарод�
них культурних зв’язків, утвердження м. Києва як європейського культурного центру:

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
31березня2016ро��з20.00до03.00 01

�вітня2016ро��длятестово�озап�с��об-

ладнання;

01�вітня2016ро��з20.00до03.00 02�віт-

ня2016ро��дляпроведення�енеральноїре-

петиціїфестивалю«Франц�зь�авеснавУ�ра-

їні»;

02�вітня2016ро��з20.00до22.30для

проведенняфестивалю«Франц�зь�авеснав

У�раїні».

11.Ком�нальном�підприємств�«Київсь�ий

метрополітен»забезпечититрансляціювмет-

рополітеніз30березня2016ро��до02�віт-

ня2016ро��(чотириразинадоб�)о�оло-

шенняпропроведенняфестивалю«Фран-

ц�зь�авеснавУ�раїні».

12.Департамент�с�спільних�ом�ні�ацій

ви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради

(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)за-

безпечитивисвітленняфестивалю«Фран-

ц�зь�авеснавУ�раїні»��ом�нальнихзасо-

бахмасовоїінформації.

13.Контрользави�онаннямцьо�орозпо-

рядженняпо�ластиназаст�пни�ів�оловиКи-

ївсь�оїмісь�оїдержавноїадміністраціїз�ідно

зрозподіломобов’яз�ів.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Павли�ВіталійАндрійович,деп�татКиїв-

сь�оїмісь�оїради;

Мірошничен�оІ�орМихайлович,деп�тат

Київсь�оїмісь�оїради;

ЛевінВолодимирІлліч,деп�татКиївсь�ої

місь�оїради;

МаляревичОлесьВі�торович,деп�татКи-

ївсь�оїмісь�оїради.

3.Основнимизавданнямитимчасової�он-

трольної�омісіївизначити�онтрользапо-

силеннямматеріально�о,ор�анізаційно�ота

методично�озабезпечення�иян,я�ібер�ть

�частьвантитерористичнійопераціїнасхо-

діУ�раїни,перевір��належних�мовдлявій-

сь�овоїпід�отов�и, інформ�вання�ромад-

сь�остіпропотреби�иян,я�ібер�ть�часть

вантитерористичнійоперації,�оордин�ван-

нядіяльності�ромадсь�ихор�анізацій,бла-

�одійнихфондів,волонтерсь�ихр�хів,інших

�ромадсь�ихініціатив,ор�анівдержавноївла-

дитамісцево�осамовряд�ваннязметоюна-

даннядопомо�и�иянам,я�ібер�ть�частьв

антитерористичнійопераціїнасходіУ�ра-

їни.

4.Комісіямаєправо�десятиденнийтер-

мінодерж�ватив�становленом�за�онодав-

ствомпоряд��відор�анівви�онавчоївлади

таор�анівмісцево�осамовряд�вання,під-

приємств,�становтаор�анізаційнеобхідн�

інформацію.

5.Визначититерміндіяльностітимчасо-

вої�онтрольної�омісії —шістьмісяців.

6.Попереднійзвіттимчасової�онтроль-

ної�омісіїпрови�онан�робот�тапропози-

ціїзасл�хатинапленарном�засіданніКиїв-

сь�оїмісь�оїрадинепізнішетримісячно�о

термін�здняприйняттяцьо�орішення.

7.Правове,матеріально-технічне,інфор-

маційнетаор�анізаційнезабезпеченняро-

ботитимчасової�онтрольної�омісіїпо�лас-

тинасе�ретаріатКиївсь�оїмісь�оїради.

8.Вжитизаходівщодорозміщеннятим-

часової�онтрольної�омісіївадміністратив-

ном��омпле�сінав�л.Хрещати�,36.

9.Церішенняофіційнооприлюднитив�а-

зетіКиївсь�оїмісь�оїради«Хрещати�».

10.Контрользави�онаннямцьо�орішен-

няпо�ластинапостійн��омісіюКиївсь�ої

місь�оїрадизпитаньре�ламент�тадеп�-

татсь�оїети�итанапостійн��омісіюКиїв-

сь�оїмісь�оїрадизпитаньохорониздоров’я

тасоціально�озахист�.

Київський міський голова 
В. Кличко
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Про проведення конкурсу із залучення інвестора 
до реалізації інвестиційного проекту «Облаштування 

мотузкового парку на території регіонального ландшафтного
парку «Партизанська слава»

Розпорядження № 179 від 28 березня 2016 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк�

ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі�
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен�
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 10 листопада 2015 року № 79/2015), з метою підвищення ефективності залу�
чення інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядуван�
ня:

1.Затвердитиперелі�об’є�тів,я�іпотреб�-

ютьзал�ченняінвестицій,щододається.

2.Визначити�ом�нальнепідприємствопо

�триманнюзеленихнасадженьДарниць�о�о

район�м.Києвазамовни�омреалізаціїінвес-

тиційно�опрое�т�«Облашт�ваннямот�з�ово-

�опар��натериторіїре�іонально�оландшафт-

но�опар��«Партизансь�аслава».

3.Визначити�ом�нальнепідприємствови-

�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Ки-

ївсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)«Київ-

сь�еінвестиційнеа�ентство»замовни�омпід-

�отовчих(передінвестиційних)робітдляпро-

ведення�он��рс�.

4.Ком�нальном�підприємств�ви�онавчо-

�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь-

�оїдержавноїадміністрації)«Київсь�еінвести-

ційнеа�ентство»:

4.1.Розробитиорієнтовнітехні�о-е�ономіч-

ніпо�азни�и,можливіпередпрое�тніпропо-

зиціїщодооб’є�таінвест�вання.

4.2.По�одитив�становленом�поряд��орі-

єнтовнітехні�о-е�ономічніпо�азни�и,можли-

віпередпрое�тніпропозиціїзДепартаментом

містоб�д�ваннятаархіте�т�риви�онавчо�оор-

�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь�ої

державноїадміністрації),Департаментоммісь-

�о�обла�о�строютазбереженняприродно�о

середовищави�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь-

�оїради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадмініс-

трації),Департаментомземельнихрес�рсів

ви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Ки-

ївсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації),�ом�-

нальнимпідприємствомпо�триманнюзелених

насадженьДарниць�о�орайон�м.Києва,Ки-

ївсь�им�ом�нальнимоб’єднаннямзелено�о

б�дівництватае�спл�атаціїзеленихнасаджень

міста«Київзеленб�д»,Дарниць�оюрайонною

вмістіКиєвідержавноюадміністрацією.

4.3.Надатиорієнтовнітехні�о-е�ономічніпо-

�азни�и,можливіпередпрое�тніпропозиціїта

пропозиціїдо�мов�он��рс�доДепартамен-

т�е�ономі�итаінвестиційви�онавчо�оор�а-

н�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь�оїдер-

жавноїадміністрації)в�становленом�поряд-

��дляпід�отов�и�мов�он��рс�.

5.Департамент�містоб�д�ваннятаархіте�-

т�риви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїра-

ди(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації),

Департамент�земельнихрес�рсівви�онавчо-

�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь-

�оїдержавноїадміністрації),Департамент�

місь�о�обла�о�строютазбереженняприрод-

но�осередовищави�онавчо�оор�ан�Київсь�ої

місь�оїради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїад-

міністрації),Департамент��ом�нальноївлас-

ностім.Києвави�онавчо�оор�ан�Київсь�ої

місь�оїради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїад-

міністрації),Дарниць�ійрайоннійвмістіКиєві

державнійадміністрації,�ом�нальном�підпри-

ємств�по�триманнюзеленихнасадженьДар-

ниць�о�орайон�м.Києва,Київсь�ом��ом�-

нальном�об’єднаннюзелено�об�дівництва

тае�спл�атаціїзеленихнасадженьміста«Ки-

ївзеленб�д»зазапитами�ом�нально�опідпри-

ємствави�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�ої

ради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністра-

ції)«Київсь�еінвестиційнеа�ентство»надава-

типотрібнівиснов�и,по�одженнятаматері-

алидляпід�отов�итехні�о-е�ономічнихпо�аз-

ни�івщодореалізаціїінвестиційно�опрое�т�в

�становленом�поряд��.

6.Постійнодіючій�он��рсній�омісіїпоза-

л�ченнюінвесторівдофінанс�ванняб�дівниц-

тва,ре�онстр��ції,реставраціїтощооб’є�тів

нежитлово�опризначення,незавершено�об�-

дівництва,інженерно-транспортноїінфрастр��-

т�римістаКиєвав�становленом�поряд��про-

вести�он��рсіззал�ченняінвестора.

7.Контрользави�онаннямцьо�орозпоря-

дженняпо�ластиназаст�пни�ів�оловиКиїв-

сь�оїмісь�оїдержавноїадміністраціїз�іднозроз-

поділомобов’яз�ів.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженняви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради

(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)

28.03.2016№179

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Облашт�ваннямот�з�ово�опар��натериторіїре�іонально�оландшафтно�опар��«Партизан-

сь�аслава».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до пункту 4 розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення Комісії з розгляду
документів щодо надання дозволу підприємствам 
та організаціям громадських організацій інвалідів 

на право користування пільгами з оподаткування, отримання
позик, фінансової допомоги та дотацій»

Розпорядження № 172 від 28 березня 2016 року
У зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з розгляду докумен�

тів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право корис�
тування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

п�н�т4розпорядженняви�онавчо�оор�ан�

Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь�оїдер-

жавноїадміністрації)від04червня2014ро��

№ 719«Про�творенняКомісіїзроз�ляд�до-

��ментівщодонаданнядозвол�підприємствам

таор�анізаціям�ромадсь�ихор�анізаційінва-

лідівнаправо�орист�ванняпіль�амизопо-

дат��вання,отриманняпози�,фінансовоїдо-

помо�итадотацій»ви�ластивта�ійреда�ції:

«4.Призначити�оловоюКомісіїзроз�ляд�до-

��ментівщодонаданнядозвол�підприємствам

таор�анізаціям�ромадсь�ихор�анізаційінва-

лідівнаправо�орист�ванняпіль�амизопо-

дат��вання,отриманняпози�,фінансовоїдо-

помо�итадотаційзаст�пни�а�оловиКиївсь�ої

місь�оїдержавноїадміністраціїПоворозни�а

М.Ю.».

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 22 липня 1997 року № 1061 «Про реєстрацію Статуту релігійної
громади помісної церкви євангельських християн�баптистів

«Свята Трійця» у Харківському районі м. Києва»
Розпорядження № 176 від 28 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву
першого пресвітера релігійної громади помісної церкви євангельських християн�баптистів «Свята Трійця» у

Харківському районі м. Києва від 29 грудня 2015 року та протокол загальних зборів членів релігійної грома�
ди помісної церкви євангельських християн�баптистів «Свята Трійця» у Харківському районі м. Києва від 12
жовтня 2015 року № 1:

1.УнестидорозпорядженняКиївсь�оїмісь-

�оїдержавноїадміністраціїпід22липня1997

ро��№ 1061«ПрореєстраціюСтат�т�релі�ій-

ної�ромадипомісноїцер�виєван�ельсь�их

християн-баптистів«СвятаТрійця»�Хар�ів-

сь�ом�районім.Києва»та�ізміни:

�за�олов��розпорядженняслова«релі�ій-

ної�ромадипомісноїцер�виєван�ельсь�их

християн-баптистів«СвятаТрійця»�Хар�ів-

сь�ом�районім.Києва»замінитисловами«ре-

лі�ійноїор�анізації«Релі�ійна�ромадапоміс-

ноїЦер�виЄван�ельсь�ихХристиян —Бап-

тистів«СвятаТрійця»�Дарниць�ом�районі

м.Києва»;

�те�стірозпорядженняслова«релі�ійної

�ромадипомісноїцер�виєван�ельсь�иххрис-

тиян-баптистів«Свята«Трійця»�Хар�івсь�ом�

районім.Києва»замінитисловами«релі�ій-

ноїор�анізації«Релі�ійна�ромадапомісної

Цер�виЄван�ельсь�ихХристиян —Баптистів

«СвятаТрійця»�Дарниць�ом�районім.Ки-

єва».

2.Зареєстр�ватизмінидостат�т�релі�ій-

ної�ромадипомісноїцер�виєван�ельсь�их

християн-баптистів«СвятаТрійця»�Хар�ів-

сь�ом�районім.Києва,зареєстровано�ороз-

порядженнямКиївсь�оїмісь�оїдержавноїад-

міністраціївід22липня1997ро��№ 1061,ви-

�лавшийо�овновійреда�ції,щододається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженняви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради

(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)

28.03.2016№ 178

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
1.Ре�онстр��ціязнадб�довоютретьо�отамансардно�оповерхівнежитлово�об�дин��підпри-

міщеннясоціально-поб�тово�опризначеннязаадресоюв�л.ГероївСевастополя,14-а�Соло-

м’янсь�ом�районі.

2.Ре�онстр��ціязнадб�довоютретьо�отамансардно�оповерхівнежитлово�об�дин��підпри-

міщеннясоціально-поб�тово�опризначеннязаадресоюв�л.Єревансь�а,3-а�Солом’янсь�о-

м�районі.

3.Ре�онстр��ціязнадб�довоютретьо�отамансардно�оповерхівнежитлово�об�дин��підпри-

міщеннясоціально-поб�тово�опризначеннязаадресоюв�л.М.Донця,15-а�Солом’янсь�ом�

районі.

4.Ре�онстр��ціязнадб�довоютретьо�отамансардно�оповерхівнежитлово�об�дин��підпри-

міщеннясоціально-поб�тово�опризначеннязаадресоюб�льв.ІванаЛепсе,23-а�Солом’ян-

сь�ом�районі.

5.Ре�онстр��ціязнадб�довоютретьо�отамансардно�оповерхівнежитлово�об�дин��підофіс-

ніприміщеннятаприміщеннясоціально-поб�тово�опризначеннязаадресоюв�л.Волинсь�а,

4-а�Солом’янсь�ом�районі.

Керівник апарату В. Бондаренко

4.1.Розробитив�становленом�поряд��

орієнтовнітехні�о-е�ономічніпо�азни�и,мож-

ливіпередпрое�тніпропозиціїпооб’є�тахін-

вест�ваннятапо�одитиїхзДепартаментом

земельнихрес�рсівви�онавчо�оор�ан�Ки-

ївсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь�оїдер-

жавноїадміністрації),Департаментоммісто-

б�д�ваннятаархіте�т�риви�онавчо�оор�а-

н�Київсь�оїмісь�оїради(Київсь�оїмісь�ої

державноїадміністрації)таСолом’янсь�ою

районноювмістіКиєвідержавноюадміністра-

цією.

4.2.Надатиорієнтовнітехні�о-е�ономічні

по�азни�и,можливіпередпрое�тніпропози-

ції,пропозиціїщодоможливихваріантівви-

рішеннямайново-правовихпитаньізземле-

�орист�вачамита/абовласни�амимайна(�

разіїхнаявності)тапропозиціїдо�мов�он-

��рсівдоДепартамент�е�ономі�итаінвес-

тиційви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�ої

ради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністра-

ції)в�становленом�поряд��дляпід�отов�и

�мов�он��рсів.

5.Департамент�містоб�д�ваннятаархі-

те�т�риви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь-

�оїради(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадмі-

ністрації),Департамент�земельнихрес�рсів

ви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради

(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації),

Департамент��ом�нальноївласностім.Ки-

євави�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїра-

ди(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністра-

ції),Солом’янсь�ійрайоннійвмістіКиєвідер-

жавнійадміністрації,�ом�нальном�підпри-

ємств�«Солом’ян�а-Сервіс»Солом’янсь�ої

районноївмістіКиєвідержавноїадміністра-

ціїзазапитами�ом�нально�опідприємства

ви�онавчо�оор�ан�Київсь�оїмісь�оїради

(Київсь�оїмісь�оїдержавноїадміністрації)

«Київсь�еінвестиційнеа�ентство»надавати

необхіднівиснов�и,по�одженнятаматері-

алидляпід�отов�итехні�о-е�ономічнихпо-

�азни�івщодореалізаціїінвестиційнихпро-

е�тів.

6.Постійнодіючій�он��рсній�омісіїпоза-

л�ченнюінвесторівдофінанс�ванняб�дів-

ництва,ре�онстр��ції,реставраціїтощо

об’є�тівжитлово�отанежитлово�опризначен-

ня,незавершено�об�дівництва,інженерно-

транспортної інфрастр��т�римістаКиєвав

�становленом�поряд��провестиінвестицій-

ні�он��рсиіззал�ченняінвесторів.

7.Контрользави�онаннямцьо�орозпо-

рядженняпо�ластиназаст�пни�ів�оловиКи-

ївсь�оїмісь�оїдержавноїадміністраціїз�ід-

нозрозподіломобов’яз�ів.

Голова В. Кличко
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Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Релігійна громада «Воскресіння Господнє» Апостольської 

Православної Церкви у Дніпровському районі м. Києва»
Розпорядження № 175 від 28 березня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», розглянувши заяву громадян від 28 червня
2015 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 28 червня 2015 року № 1:
Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ромада�«Вос�ресіння�Господнє»�Апостольсь�ої�Право-

славної�Цер�ви���Дніпровсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.

Голова В. Кличко

Про реєстрацію органу самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Провулок Литовський, 4/30»

Розпорядження № 177 від 28 березня 2016 року
Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту «б» частини першої статті 38

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської міської ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про
порядок реєстрації органів самоорганізації населення», від 22 травня 2013 року № 308/9365 «Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Провулок Литовський, 4/30» у Голосіївському районі м. Києва», розгля<
нувши заяву уповноважених представників і подані документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Зареєстр�вати�ор�ан�самоор�анізації�населення�«Б�-

дин�овий��омітет�«Пров�ло��Литовсь�ий,�4/30».

2.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)�внести�ор�ан�самоор�анізації�населен-

ня�«Б�дин�овий��омітет�«Пров�ло��Литовсь�ий,�4/30»�до

Єдино�о�реєстр��ор�анів�самоор�анізації�населення��

місті�Києві.

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Про сплату щорічного членського внеску міста Києва Асоціації європейських
міст «EUROCITIES»

Розпорядження № 171 від 25 березня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року

№ 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», з метою забезпечення участі та продовження членства міста Києва в роботі Асоці<
ації європейських міст «EUROCITIES»:

1.�Управлінню�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності�апа-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити�при-

дбання�валюти�в��становленом��за�онодавством�поряд-

���на�міжбан�івсь�ом��валютном��рин���У�раїни�та�пе-

рерах�вати�Асоціації�Європейсь�их�міст�«EUROCITIES»

членсь�ий�внесо��міста�Києва�за�2015�рі����с�мі�4260

євро.

2.�Апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

вати�видат�и�за�рах�но��аси�н�вань,�передбачених���бю-

джеті�міста�Києва�на�2016�рі�,�з�ідно�з��ошторисом,�за-

твердженим��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ністрації).

3.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по-

�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�15.08.2005�№ 745�“Про�перехід�до�єдиних�тарифів�на�еле�тричн��енер�ію,

що�відп�с�ається�споживачам”�та�постановою�НКРЕКП�від�25.03.2016�№ 491�роздрібні�тарифи�на�еле�троенер�ію�для�споживачів

(�рім�населення)�з��рах�ванням��раничних�рівнів�при�пост�повом��переході�до�форм�вання�єдиних�роздрібних�тарифів�для

споживачів�на�території�У�раїни���	вітні�2016�ро	��становитим�ть:

Роздрібні�тарифи�для�споживачів�еле	тричної�енер�ії���місті�Києві�з��рах�ванням�ПДВ,

я	і�вводяться�в�дію�з�1�	вітня�2016�ро	�

І�	лас
напр��и
(27,5�	В�
і�вище)

Крім�
то�о,
ПДВ

з�
ПДВ

ІІ�	лас�
напр��и�
(до�27,5

	В)

Крім�
то�о,�
ПДВ

з
ПДВ�

Всі�споживачі,��рім�населення,�населених�п�н�тів,�місь�о�о�еле�трично�о�тран-
спорт��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Місь�ий�еле�тричний�транспорт, �ом�нально-поб�тові�потреби�релі�ійних
ор�анізацій,��оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕКП�№220�від�26.02.2015)

82,50 16,50 99,00 82,50 16,50 99,00

Зовнішнє�освітлення�населених�п�н�тів, ��межах�визначених
зон�доби, �оп./�Вт·�од�(Постанова�НКРЕ�№1030�від
22.10.2004�(із�змінами�і�доповненнями)

У�межах�зон�доби* 74,53 14,91 89,44 95,36 19,07 114,43

Інші��одини�доби 124,22 24,84 149,06 158,94 31,79 190,73

Плата�за�перевищення�до�овірної�величини�пот�жності�—�в�дво	ратном��роз-
мірі�за�1��Вт�з�ідно�з�За�оном�У�раїни�“Про�внесення�змін�до�За�он��У�раїни
“Про�еле�троенер�ети��”�від�23.06.2005�№ 2706�та�Постановою�НКРЕ�№ 784
від�11.06.1999,��рн/�Вт�(із�змінами�та�доповненнями)

25,78 25,78

Для�тризонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�04.12.2015�№04-1/14438):

� Нічний�період

� Напівпі�овий�період

� Пі�овий�період

0,25

1,02

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�6.00

з�6.00�до�8.00
з�10.00�до�18.00
з�22.00�до�23.00

з�8.00�до�10.00
з�18.00�до�22.00

Для�двозонних�тарифів, диференційованих�за�періодами�час�,�встановлюються
та�і�тарифні��оефіцієнти�(Постанова�НКРЕ�від�20.12.2001�№ 1241�(із�змінами�та
доповненнями), фа�со�рама�ДП�“НЕК�“У�ренер�о”�від�25.11.2014�№ 06-1-1/13396):

� Нічний�період

� Денний�період

0,35

1,8

Межі�тарифних�зон:�

з�23.00�до�7.00

з�7.00�до�23.00

* Ìåæ³ çîí äîáè äëÿ çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó ÊÂ²ÒÍ² 2016 ðîêó ç 21.00 äî 5.00.

ÏÀÒ "ÊÅÌÇ "ÇÂÀÐÊÀ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèô íà êîìóíàëüíó ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî

ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ "³íø³" ðîçðàõîâàí³ çã³äíî

ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíîãî òàðèôó íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

ÏÀÒ "ÊÅÌÇ "ÇÂÀÐÊÀ" äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ "³íø³"

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ç 01.04.2016 ð. ïî 14.04.2016 ð. çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, Ìîñêîâñüêèé ïð-ò, 23, òåë./ôàêñ 531-39-13.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèº-
â³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìó-
âà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Âàòóò³íñüê³íâåñòáóä": 1) âóë. Áàëüçàêà Îíîðå äå, 60, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 22,90 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðî-
âàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 19,97 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç
ÏÄÂ) — 457,44 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 2) âóë. Çàêðåâñüêîãî Ìèêîëè, 51/2, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 12,60 êâ.ì,
ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó äîî÷èùåííÿ òà ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè, ñòàðòîâà îðåí-
äíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 46,88 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 590,75 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³;
3) âóë. Ñàáóðîâà Îëåêñàíäðà, 3, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 22,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â,êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (ïðîäàæ êîíäèòåð-
ñüêèõ âèðîá³â), ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 154,42 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 3397,33 ãðí,
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèò-
ëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": 4) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 46,24 êâ.ì, ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ , ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 25,07 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
1159,03 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; 5) âóë. Áèêîâà Îëåêñàíäðà, 7-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 24,12 êâ.ì, ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåí-
íÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) çà 1 êâ.ì — 20,64 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) —
497,84 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³; çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâî-
ãî 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.

Ìèêîëà¿âñüêèé ðàéîííèé ñóä Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ âèêëèêàº â ñóäîâå çàñ³äàííÿ Òîâàðèñòâî

ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Âñåóêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî "Óêðåêîëîã³ÿ",

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: âóë. Ñ³÷íåâîãî ïîâñòàííÿ, áóäèíîê ¹3, îô³ñ ¹197, ì. Êè¿â, ÿê â³äïîâ³äà÷à

ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Äåì³÷à Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³ä³ïîâ³äàëüí³ñòþ

"Âñåóêðà¿íñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî "Óêðåêîëîã³ÿ", òðåòÿ îñîáà: Â³ää³ë äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó Ðåºñòðàö³éíî¿

ñëóæáè Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïðî âèçíàííÿ çâ³ëüíåíèì ç

ïîñàäè äèðåêòîðà.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 13 êâ³òíÿ 2016 ðîêó î 15.30 ó ïðèì³ùåíí³ Ìèêîëà¿âñüêîãî

ðàéîííîãî ñóäó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³ çà àäðåñîþ: 81600, Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ì. Ìèêîëà¿â,

âóë. ². Ìàçåïè, 29, çàë ¹ 1.

Ç ìîìåíòó îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ íàëåæíèì ÷èíîì

ïîâ³äîìëåíèé ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ

íà âêàçàíå ÷èñëî ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ äîêàç³â.

Ñóääÿ Ãîëîâàòèé À.Ï.

Ó çâ'ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì íà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòêó çà àäðåñîþ: âóë. Ì³ëþòåíêà, 14-À ÊÏ

"Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà", ÿê

âèêîíàâåöü ïîñëóã ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ ïîâ³äîìëÿº,

ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³

çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869, ïîäàí³ äî ÊÌÄÀ

íà âñòàíîâëåííÿ.Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì íàêàçó

Ì³íðåã³îíó Óêðà¿íè â³ä 25.12.2013 ¹ 603 òà ðîçïîðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011

¹ 307 òà ðîçì³ùåí³ íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ íà ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Ðîçì³ð òàðèôó ñòàíîâèòü:

- 4,61 ãðí/êâ.ì ç ÏÄÂ ïðè îïëàò³ ïîñëóã äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì;

- 5,07 ãðí/êâ.ì ç ÏÄÂ ïðè îïëàò³ ïîñëóã ï³ñëÿ 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì;

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15 ïðîòÿãîì

14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê".

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðå-
äàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 86, 1 ïîâåðõ. Çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 19,30 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: îñâ³òà ó ñôåð³ êóëüòóðè — àêòîð-
ñüêà ìàéñòåðí³ñòü (çàìîâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³
âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå
ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè
364 äí³. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè 427 220,00 ãðí áåç ÏÄÂ. Îðåíäíà ñòàâêà 15%.
Îðåíäíà ïëàòà 100,80 ãðí áåç ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìàâà÷ —Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó— ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512
àáî êàá. 208. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñ-
ò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèº-
â³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17,
òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêò³â îðåíäè: áóë. Âåðíàäñüêîãî, 61, ïëîùà 21,5 êâ.ì.
Âàðò³ñòü — 395 800,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1649,17 ãðí. Çàïðîïî-
íîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³; âóë. Âåðõîâèí-
íà, 39, ï³äâàë, ïëîùà 67,70 êâ.ì. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 1 ãðí íà ð³ê. Çàïðîïîíî-
âàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà
çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîêè îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 450-07-15.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 466,0 êâ. ì,
ðîçòàøîâàí³ â áóäèíêó 14/21 íà âóëèö³ Ïàòð³ñà Ëóìóìáè (ïðèì³ùåííÿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 47 ³ì.À. Ìàêàðåíêà).

Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2015 — 9 663 246,28 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó (âóë. ²íñòèòóòñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (äëÿ ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü ç êåíäî) íà 2 ðîêè 364 äí³.

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü: ðàç â òèæäåíü; ñåðåäà — 19.00-20.00.

Îðåíäíà ñòàâêà — 3%, ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó — 50,33 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Íàéìåíóâàííÿ

Âàðò³ñòü, ãðí./êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíè-
êîñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãà-

ðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³
ðóøíèêîñó-
øèëüíèê³â

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ - 69,38

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

- 3,83

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã - 73,21

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ - 87,85
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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 46707
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Ó ÊÂ²ÒÍ² ñòîëèöÿ äîëó÷èòüñÿ äî
ì³æíàðîäíîãî ôëåøìîáó «30
äí³â íà âåëîñèïåä³». ßê ³íôîð-
ìóº Àñîö³àö³ÿ âåëîñèïåäèñò³â
Êèºâà, ìåòà àêö³¿ — ¿çäèòè ùî-
äíÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ íà âåëî-
ñèïåä³.

Ùîá ïðèºäíàòèñÿ äî ôëåø-
ìîáó, íåîáõ³äíî çàðåºñòðóâàòè-
ñÿ íà ñàéò³ çà ïîñèëàííÿì, àáè
áà÷èòè, ñê³ëüêè ëþäåé äîëó÷àº-
òüñÿ äî öüîãî ó âñüîìó ñâ³ò³. Îð-
ãàí³çàòîðè ïðîïîíóþòü òàêîæ
ä³ëèòèñÿ ùîäåííèìè âðàæåí-
íÿìè â³ä ïî¿çäîê íà äâîêîë³ñ-
íîìó â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ, âè-
êîðèñòîâóþ÷è õåøòåãè
# 3 0 d a y s o f b i k i n g ,
#30daysofbikingUA �

Ó ÐÀÌÊÀÕ ïðîåêòó Capital English ñòóäåíòè êóð-
ñ³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü áåçêîø-
òîâíî ïåðåãëÿäàòè ê³íîíîâèíêè àíãë³éñüêîþ ó ìå-
ðåæ³ ê³íîòåàòð³â MULTIPLEX — ïàðòíåðà ïðîåêòó.

ßê ïîâ³äîìëÿº Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíò-
ñòâî, 25 áåðåçíÿ 249 ó÷àñíèê³â ïðîåêòó â³äâ³äàëè
ïåðøèé çàêðèòèé áåçêîøòîâíèé ñåàíñ àíãëîìîâ-
íîãî ô³ëüìó «Áåòìåí ïðîòè Ñóïåðìåíà». Íàäàë³
ñòóäåíòè çìîæóòü êóïóâàòè êâèòêè çà ì³í³ìàëü-
íîþ ö³íîþ òà ùîì³ñÿöÿ áðàòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³

áåçêîøòîâíèõ á³ëåò³â. Ó ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ³í³ö³àòè-
âè ô³ëüìè äåìîíñòðóâàòèìóòü âèíÿòêîâî àíãë³é-
ñüêîþ. Òàêå ïàðòíåðñòâî äàº ìîæëèâ³ñòü âñ³ì, õòî
âèâ÷àº ³íîçåìíó, äèâèòèñÿ ãîëë³âóäñüê³ áëîêáàñ-
òåðè ³ ñâ³òîâ³ ïðåì’ºðí³ ïîêàçè ìîâîþ îðèã³íàëó.
Ñâ³òîâà ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ê³íîïîêàçè ç îðè-
ã³íàëüíîþ îçâó÷êîþ âæå ñòàëè ïîâñÿêäåíí³ñòþ
äëÿ ìåøêàíö³â áàãàòüîõ êðà¿í, äå àíãë³éñüêà ìî-
âà íå º äåðæàâíîþ — çàïåâíÿº êåð³âíèöòâî çàçíà-
÷åíî¿ ìåðåæ³ ê³íîòåàòð³â �

Äëÿ ñòóäåíò³â êóðñó Capital English  
àíãëîìîâí³ ô³ëüìè — áåçêîøòîâíî

Ç 1 ÏÎ 3 ÊÂ²ÒÍß ó âèñòàâêîâîìó
çàë³ ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» íà òå-
ðèòîð³¿ ñòàä³îíó, çà àäðåñîþ: Êè-
¿â, âóë. Â. Âàñèëüê³âñüêà, 55, â³ä-
áóäåòüñÿ 10-é âåñíÿíèé êíèæêî-
âèé ÿðìàðîê «ÊÍÈÆÊÎÂÈÉ ÌÅÄ-
Â²Í».

Â³äâ³äóâà÷³â ãîñòèííî â³òàòè-
ìóòü êíèæêè íà áóäü-ÿêèé ñìàê,
Ë³òåðàòóðíà êóõíÿ», äå 1 êâ³òíÿ
Êîñòÿíòèí Ãðóáè÷ áóäå ãîòóâàòè
äëÿ ãîñòåé âèñòàâêè ñòðàâó çà
ñâîºþ íîâîþ êíèæêîþ «Ñìà÷íà
êðà¿íà» â³ä Âèäàâíèöòâà Ñòàðî-
ãî Ëåâà, ùîäåííî ïðîõîäèòèìóòü

ïðåçåíòàö³¿ ùîéíî âèäàíèõ êíè-
æîê, ë³òåðàòóðí³ çóñòð³÷³, àâòî-
ãðàô-ñåñ³¿ óëþáëåíèõ ïèñüìåí-
íèê³â. Îêð³ì öüîãî, íà â³äâ³äóâà÷³â
çàõîäó ÷åêàþòü ïðèºìí³ çóñòð³-
÷³ ç Þð³ºì Ìóøêåòèêîì ³ Ïàâëîì
Ìîâ÷àíîì, ²ðåí Ðîçäîáóäüêî ³
Àíàòîë³ºì Äí³ñòðîâèì, Êîíñòÿí-
òèíîì Ãðóáè÷åì òà Ìàðê³ÿíîì
Êàìèøåì, Àíäð³ºì Êîêîòþõîþ ³
Áðàòàìè Êàïðàíîâèìè, Ñåðã³ºì
Ãðàáàðîì ³ Ëþáîâ Ãîëîòîþ, òà áà-
ãàòüìà-áàãàòüìà ³íøèìè àâòî-
ðàìè. Ïðèêðàñîþ ÿðìàðêó ñòà-
íóòü ôîòîâèñòàâêè Þð³ÿ Ìàëè-

íîâñüêîãî òà âèñòàâêè ñîö³àëü-
íî¿ ôîòîãðàô³¿ «Ïîãëÿä ó äóøó»,
ïîåòè÷í³ âå÷îðè òà ìàéñòåð-êëà-
ñè äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ �

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÞ ì³ñöåâîþ ïðîêóðàòóðîþ ¹ 7 çàÿâ-
ëåíî ïîçîâ äî ñóäó ùîäî ïîâåðíåííÿ äî êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ îá’ºêòà íåðóõîìîñò³ âàðò³ñòþ ïîíàä
7 ìëí ãðèâåíü, ðîçòàøîâàíîãî íà âóë. Ìåæèã³ð-
ñüê³é (Ñòàðèé Ïîä³ë).

Âñòàíîâëåíî, ùî ó 2013 ðîö³ ì³æ Äåïàðòàìåí-
òîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà òà ñòîëè÷íèì

òîâàðèñòâîì áóëî óêëàäåíî äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäà-
æó ãðóïè ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 700
êâ. ì. Îñê³ëüêè ôàêòè÷íî Êè¿âðàäîþ âêàçàíèé îá’-
ºêò ïîêóïöþ íå ïåðåäàâàâñÿ, à êîøòè îñòàíí³ì íå
ñïëà÷óâàëèñÿ, çà ð³øåííÿìè ñóä³â äîãîâ³ð êóï³âë³-
ïðîäàæó áóëî ðîç³ðâàíî. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ïðèì³-
ùåííÿ íåçàêîííî âèáóëè ç êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òà íà äàíèé ÷àñ íàëåæàòü êîìåðö³éí³é ñòðóêòóð³.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà çâåðíó-
ëàñÿ äî ñóäó ç âèìîãîþ âèòðåáóâàòè îá’ºêò êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ç íåçàêîííîãî âîëîä³ííÿ �

Ì³ñòó ÷åðåç ñóä ïîâåðíóòü
ïðèì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ 
Ñòàðîãî Ïîäîëó

Íà ÍÑÊ «Îë³ìï³éñüêèé» — ñâÿòî êíèãè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ âèñëîâëþþòü

ãëèáîê³ ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì ³ áëèçüêèì Â³êòîðà Ãðèãîðîâè÷à ÌÈÊÈÒÀÑß.

Ç æèòòÿ ï³øëà ëþäèíà, ÿêà áóëà â ÷èñë³ ïåðøèõ ë³êâ³äàòîð³â íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿

êàòàñòðîôè. Íåçâàæàþ÷è íà îòðèìàíó ³íâàë³äí³ñòü, Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷ äî îñòàííüîãî

äíÿ àêòèâíî ïðàöþâàâ, áåðó÷è ó÷àñòü â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â â çîí³ ×ÀÅÑ, ïåðåäàâàâ ñâ³é

óí³êàëüíèé äîñâ³ä ìîëîäèì êîëåãàì.

Óñ³, õòî çíàâ Â³êòîðà Ãðèãîðîâè÷à, ïàì`ÿòàòèìóòü éîãî ÿê ñïðàâæíüîãî ïðîôåñ³îíàëà,

ÿêèé ñàìîâ³ääàíî ëþáèâ ñâîþ ñïðàâó, â³ääàâàâ ¿é âñ³ ñèëè. Â³êòîð Ãðèãîðîâè÷ Ìèêèòàñü

áóâ íå ëèøå òàëàíîâèòèì êåð³âíèêîì, â³äçíà÷åíèì áàãàòüìà äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè

òà çâàííÿì. Çàñëóæåíèé åíåðãåòèê Óêðà¿íè, àëå, ïåðø çà âñå, â³í áóâ ÷óéíîþ ëþäèíîþ.

Â³ðèìî, ùî æèòòºâèé øëÿõ Â³êòîðà Ãðèãîðîâè÷à, ÿêèé áóâ âç³ðöåì ñëóæ³ííÿ ïàòð³îòà ëþäÿì ³ ñâî¿é Â³ò÷èçí³,

áóäå íàî÷íèì ïðèêëàäîì äëÿ áàãàòüîõ óêðà¿íö³â.

«30 äí³â 
íà âåëîñèïåä³»
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Ï³äãîòóâàâ Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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