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ßÊ ÐÎÇÏÎÂ²ËÀ «Õðåùàòèêó» ãî-
ëîâíèé ë³êàð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-
ãî êë³í³÷íîãî øïèòàëþ ³íâàë³ä³â
ÂÂÂ Ëþáîâ Çà÷åê, íèí³ íà ë³êóâàí-
í³ ó íèõ ïåðåáóâàº 450 ïàö³ºíò³â.
«Çàãàëîì æå ìåäè÷íèé çàêëàä ðîç-
ðàõîâàíî íà 500 â³äâ³äóâà÷³â,— çà-
çíà÷èëà Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà.— Ïå-
ðåâàæíî öå êèÿíè — ³íâàë³äè òà
âåòåðàíè ÂÂÂ, îñîáè ïðèð³âíÿí³
äî íèõ, ó÷àñíèêè ÀÒÎ. Òàê ÿê çàêëàä
ó íàñ áàãàòîïðîô³ëüíèé, íàäàºìî
÷èìàëó ê³ëüê³ñòü ìåäè÷íèõ ïîñëóã.
Çà íåîáõ³äíîñò³, âðàõîâóþ÷è ïî-
âàæíèé â³ê, ïîíàä 90 ðîê³â òà ñòàí
çäîðîâ’ÿ, äåõòî ç âåòåðàí³â ìàº
ìîæëèâ³ñòü äåê³ëüêà ðàç³â íà ð³ê
ïðîë³êóâàòèñÿ ó øïèòàë³».

Ñåðåä ïàö³ºíò³â ìåäè÷íîãî çà-
êëàäó — âåòåðàí Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
Êîñòÿíòèí Ôåäîðîâè÷ Áðàòêîâ-
ñüêèé. Íèí³ éîìó 99 ðîê³â. Â³éíó
ïî÷àâ 11 ëèïíÿ 1941 ðîêó â Êðè-
âîìó Ðîç³, à çàê³í÷èâ ó Ïðèáàë-
òèö³ â 45-ìó. Ìàº òðè ïîðàíåí-
íÿ, íàãîðîäæåíèé îðäåíàìè «×åð-
âîíî¿ Ç³ðêè», «Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè», ìåäàëÿìè «Çà â³äâà-
ãó», «Çà îáîðîíó Ñòàë³íãðàäà» òà
³íøèìè. Ï³ñëÿ â³éíè ïîíàä 50 ðî-
ê³â ïðàöþâàâ ó Àòîìåíåðãîïðî-
åêò³, âèõîâàâ ä³òåé, òðüîõ îíó÷îê.
«Ùèðî äÿêóþ ïåðñîíàëó øïèòà-
ëþ çà ÷óéí³ñòü ³ ïîâàãó, òåïëî,—
ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» Êîñòÿí-
òèí Ôåäîðîâè÷.— À íàïåðåäîäí³

ñâÿòà Ïåðåìîãè õî÷ó ïîáàæàòè
âñ³ì çäîðîâ’ÿ ³ ìèðó. Áåðåæ³òü
ìèð».

Ó÷îðà âåòåðàí³â, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó êë³í³÷íîìó øïèòàë³ ó Ïóùà-
Âîäèö³, ïðèâ³òàâ çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

«Äåñÿòêè ì³ëüéîí³â ëþäåé â³ä-
äàëè æèòòÿ â ³ì’ÿ äîñÿãíåííÿ Âå-
ëèêî¿ Ïåðåìîãè. Ñüîãîäí³ ìè ñõè-
ëÿºìî ãîëîâè ïåðåä ïàì’ÿòòþ òèõ,
õòî çàãèíóâ íà ïîëÿõ áèòâ ³ â òàáî-
ðàõ ñìåðò³, â ì³ñòàõ ³ ñåëàõ. Óñ³ ìè
ó íåîïëàòíîìó áîðãó ïåðåä ïîëåã-
ëèìè ó ñïðàâåäëèâ³é áîðîòüá³ çà
ñâîáîäó ³ ã³äí³ñòü ëþäèíè. Íèçü-

êî âêëîíÿºìîñÿ ïîäâèãó òèõ ëþ-
äåé, ÿê³ ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ,
ïðîÿâëÿþ÷è íå÷óâàíèé ãåðî¿çì,
ñì³ëèâ³ñòü òà â³äâàãó, âðÿòóâàëè
ñâ³ò â³ä íàöèñòñüêîãî ïîíåâîëåí-
íÿ. Ç êîæíèì ðîêîì ðåàëüíèõ ñâ³ä-
ê³â òà ó÷àñíèê³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè ñòàº âñå ìåíøå. Ñüîãîäí³
âàø ïîäâèã íàäèõàº ìîëîäü äî íî-
âèõ ãåðî¿÷íèõ ó÷èíê³â. Àäæå ñàìå
âè ïîêàçàëè íàì ïðèêëàä íåçëàì-
íîñò³ äóõó, ñèëè âîë³ òà ïàòð³îòèç-
ìó, çàâäÿêè ÿêèì ïîäîëàëè âîðî-
ãà òà âèáîðîëè ïåðåìîãó äëÿ ìàé-
áóòí³õ ïîêîë³íü»,— çàçíà÷èâ ï³ä
÷àñ ïðèâ³òàííÿ Ìèêîëà Ïîâîðîç-
íèê �

Íå ñòàð³þòü äóøåþ âåòåðàíè...
� Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ïåðåìîãè ñèâî÷îëèõ çàõèñíèê³â, ÿê³ ë³êóþòüñÿ ó øïèòàë³ 

äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè â Ïóù³-Âîäèö³, ïðèâ³òàëè ç³ ñâÿòîì

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷àòü
Äåíü Ïåðåìîãè 
íàä íàöèçìîì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é 
â³éí³

²ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ïàì’ÿ-

ò³ òà ïðèìèðåííÿ ³ 71-¿ ð³÷íèö³ ç

Äíÿ Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó

Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ â ñòîëèö³

çàïëàíîâàíî íèçêó ñâÿòêîâèõ çà-

õîä³â. Çîêðåìà, Äåïàðòàìåíò ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ÊÌÄÀ â ðàì-

êàõ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà

2016 — 2018 ðîêè íàäàñòü âåòå-

ðàíàì â³éíè òà æåðòâàì íàöèñò-

ñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü ì³ñòà Êèºâà

îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëü-

íó äîïîìîãó. 6 òðàâíÿ â³äáóäåòü-

ñÿ ñâÿòêîâà çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà

ÊÌÄÀ ç ó÷àñíèêàìè áîéîâèõ ä³é

Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, ïðåä-

ñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-

çàö³é âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

ñòîëèö³. 7 òðàâíÿ íà Ìàéäàí³ Íå-

çàëåæíîñò³ Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò

íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ åêñïîíóâà-

òèìå âèñòàâêó «Óêðà¿íñüêà Äðó-

ãà ñâ³òîâà».

8 ³ 9 òðàâíÿ ç 9.00 äî 10.00 ó

Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè òðèâàòèìå óðî-

÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïîêëàäàííÿ êâ³-

ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîëäà-

òà. À â Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòî-

ð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-

í³ â³äáóäåòüñÿ çàïàëåííÿ Âîãíþ

Ñëàâè òà ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî

ñêóëüïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿ «Ôîðñó-

âàííÿ Äí³ïðà».Òàì ïðèñóòí³ çìî-

æóòü ïîáà÷èòè ï³äãîòîâëåíó äî

ñâÿòà êîíöåðòíî-òåìàòè÷íó ïðîãðà-

ìó «Ñëàâà Ãåðîÿì! Ïàì’ÿòü æèâå!».

À íà ìîòîòðåêó «Ïèðîã³â» ïðîéäå

³ñòîðè÷íèé ôåñòèâàëü «æèâî¿ ³ñ-

òîð³¿» «Ïåðåìîãà. UA».

Òàêîæ ó Äåíü Ïåðåìîãè î 10.00

çà ìàðøðóòîì ñòàíö³ÿ ìåòðî «Àð-

ñåíàëüíà» —âóë. ². Ìàçåïè —Ïàðê

Â³÷íî¿ Ñëàâè ðîçïî÷íåòüñÿ Ïàì’ÿò-

íà õîäà «Áåçñìåðòíèé ïîëê».

Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â
ðóõ àâòî ó öåíòð³ 
áóäå îáìåæåíî

²ç 7 äî 10 òðàâíÿ ðóõ àâòîòðàíñ-

ïîðòó â öåíòð³ ì³ñòà áóäå ïîâí³ñòþ

îáìåæåíî .

Çîêðåìà ³ç 10.00 7 òðàâíÿ äî

6.00 10 òðàâíÿ 2016 ðîêó ðóõ àâ-

òî íà âóëèö³ Õðåùàòèê áóäå ïîâ-

í³ñòþ îáìåæåíî íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë.

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî àëå¿

Íåáåñíî¿ Ñîòí³. Ïðî öå ³íôîðìó-

þòü ó Äåïàðòàìåíò³ òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè.

Íåîáõ³äí³ñòü ïåðåêðèòòÿ ðóõó

òðàíñïîðòó âèíèêëà ó çâ’ÿçêó ç

ïðîâåäåííÿì çàõîä³â «Ïàì’ÿòà-

ºìî — ïåðåìàãàºìî!», ïðèóðî÷å-

íèõ äî Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåí-

íÿ ³ Äíÿ Ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì

ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.

íîâèíè

Ó÷îðà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê ïðèâ³òàâ ç
Äíåì ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåííÿ ³ Äíåì Ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ âåòåðàí³â, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³-
í³÷íîìó øïèòàë³ ³íâàë³ä³â ÂÂÂ.

Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ñèâî÷îëèõ âåòåðàí³â, ÿê³ ë³êóþòüñÿ ó øïèòàë³ äëÿ ³íâàë³ä³â â³éíè â Ïóù³-Âîäèö³, â³òàëè ç³ ñâÿòîì Ïåðåìîãè



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
âèïóñê ¹46 (1585) | ï’ÿòíèöÿ | 6 òðàâíÿ 2016 ð.

íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження міської цільової програми 

на 2016 —2018 роки «Київ інформаційний»
Рішення Київської міської ради № 333/333 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, за$
твердження та виконання міських цільових програм в м. Києві», з метою забезпечення інформування грома$
дян на належному рівні про діяльність місцевих органів влади через сприяння діяльності комунальних засо$
бів масової інформації Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�місь���цільов��про�рам��на

2016-2018�ро�и�«Київ�інформаційний»�з�ідно�з

додат�ом.

2.�Визначити�Департамент�с�спільних��ом�-

ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

відповідальним�за�реалізацію�місь�ої�цільової

про�рами�на�2016-2018�ро�и�«Київ�інформацій-

ний».

3.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�на

2016-2018�ро�и�«Київ�інформаційний»���межах

обся���видат�ів,�передбачених���бюджеті�міс-

та�Києва�на�відповідні�ро�и�по��ал�зі�«Засоби

масової�інформації».

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

ди�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації)�що-

річно�подавати�Київсь�ій�місь�ій�раді�звіт�про

ви�онання� місь�ої� цільової� про�рами� на�

2016-2018�ро�и�«Київ�інформаційний».

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

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

ради�з�питань���льт�ри,�т�ризм��та�інформа-

ційної�політи�и�і�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

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

номічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.04.2016�№�333/333

Міська цільова програма 
на 2016 — 2018 роки «Київ інформаційний»

Київ —�2016

Місь�а�цільова�про�рама�на�2016 —�2018�ро�и�«Київ�інформаційний»

ПАСПОРТ

Вст
п

Головною��мовою�розвит���с�спільства�є�можливість�отримання�об’є�тивної�інформації�про

ви�онання�повноважень�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання.�Основним�зав-

данням�місь�ої�цільової�про�рами�«Київ�інформаційний»�на�2016 —�2018�ро�и�(далі —�Про�ра-

ма)�є�забезпечення�територіальної��ромади�Києва�всебічною,�об’є�тивною�та�своєчасною�ін-

формацією�через�засоби�масової�інформації�та�інші��анали��ом�ні�ацій�про�цілі�та�рез�льтати

роботи�місь�ої�влади�з�реалізації�завдань�соціально-е�ономічно�о�розвит���столиці,�Страте�ії

розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�а�та�ож�розвито���ом�нальних�засобів�масової�інформації

(КП�«Вечірній�Київ»,�КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»,�КП�КМР�«Теле�анал�«Київ»),�заснованих�Київ-

сь�ою�місь�ою�радою.

Аналіз�інформаційно�о�простор��столиці�визначає��лючових��равців�медіарин��,�до�я�их�на-

лежать�медіахолдин�и�«Се�одня-м�льтимедиа»,�медіахолдин���р�пи�«Приват»,�Inter�Media�Group,

UMH�Group,�StarLightMedia.�Вони�забезпеч�ють�прос�вання�політичних�та�бізнесових�інтересів

засновни�ів,�висвітлюють�життя�столиці�та�діяльність�місь�ої�влади�з�о�ляд��на�власні�цілі�та

пріоритети.�Слід�врах�вати,�що�серед�національних�с�спільно-політичних�засобів�масової�ін-

формації�(далі —�ЗМІ)�майже�немає�незалежних,�орієнтованих�на�інтереси�а�диторії,�а�не�влас-

ни�ів,�чи��онтролюючих�видання�осіб.

1. Ініціатор розроблення
програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 3 грудня      2015 року № 1174

3. Розробник програми Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробник програми Редакційні ради комунальних засобів масової інформації, представники
профільних громадських організацій та медіаексперти 

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
програми

Керівники КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва", КП "Вечірній
Київ", ТОВ "Журнал "Київ", структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
громадські організації, підприємства, установи, організації різних форм
власності, інформаційні агенції

7. Термін реалізації програми 2016—2018 роки

8. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми
(для комплексних програм)

Бюджет міста Києва, власні надходження комунальних засобів масової
інформації 

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми 

Всього: у тому числі за роками

2016 2017 2018

всього, у тому числі: 170286,8 49364,9 58995,4 61926,5

9.1. коштів державного бюджету A A A A

9.2. коштів бюджету міста Києва 132650,6 37681,9 46366,1 48602,6

9.3. коштів інших джерел 37636,2 11683,0 12629,3 13323,9

Рейтин��щоденних�видань�серед��иян,�а�диторія�одно�о�номера�(TNS,�2015)

Щоро���в�інформаційном��просторі�столиці�з’являються�видання,�я�і�мають�вели�і�на�лади�та

ор�анізован��мереж��для�без�оштовно�о�розповсюдження.�Всі�за�альнонаціональні�др��овані�ЗМІ

мають�власні�еле�тронні�платформи�в�мережі�Інтернет.

Іншою�важливою��р�пою�засобів�масової�інформації�та��ом�ні�ації�є�еле�тронні�ЗМІ,�до�я�их

відносять�телебачення,�радіо�та�Інтернет.�Саме�телебачення�нині�є�безперечним�лідером�за�по-

ширенням�і�впливом�на��ромадсь���д�м��.�За�даними�Державно�о��омітет��телебачення�і�ра-

діомовлення�У�раїни,�залежно�від�охопленої�території�розповсюдження�про�рам�діяльність��

сфері�радіомовлення�У�раїни�вед�ть�15�за�альнонаціональних�телерадіоор�анізацій,�я�ими�ви-

�ористов�ється�725�частотних�присвоєнь.

Рейтин��теле�аналів�серед��иян,�середньодобова�а�диторія�(TNS,�2015)

Пра�тично�всі�впливові�медіахолдин�и�мають�власні�FM-станції�та�чіт�о�визначен��інформа-

ційн��політи��.

А�диторія�радіостанцій�серед�населення�Києва,�тижнева�а�диторія�(TNS,�2015)

За�оперативністю�інформ�вання��сі�інші�різновиди�медіа�випереджають�Інтернет-видання.

Станом�на�2015�рі���іль�ість��орист�вачів-�иян,�я�і�під�лючаються�до�Інтернет��хоча�б�раз�на

тиждень,�становить�55%,�а�за�алом�67%�населення�Києва�ві�ом�від�12�до�65�ро�ів��орист�ють-

ся�Інтернетом.�Медіахолдин�и�висвітлюють�життя�столиці�на�власних�м�льтимедійних�рес�рсах.

Дослідження�TNS�називають�top-50�сайтів,��рім�то�о,�30�приватних�сайтів�позиціон�ють�себе

я��столичні�та�висвітлюють�діяльність�місь�ої�влади�з�о�ляд��на�власн��реда�ційн��політи��.
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А�диторія�Інтернет��(TNS,�2015)

Зважаючи�на��он��рентне�середовище���сфері�др��ованих�та�еле�тронних�медіа,�Про�рама

забезпеч�є�інформаційні�завдання,�визначені�в�Стат�тах�КП�«Вечірній�Київ»,�КП�«Радіостанція

«Голос�Києва»,�КП�КМР�«Теле�анал�«Київ»,�створює��мови�для�запобі�ання�маніп�ляціям,�поши-

ренню�неперевіреної�та��передженої�інформації.�Про�рама�передбачає�с�оординован��діяль-

ність�Київсь�ої�місь�ої�ради,�її�ви�онавчих�ор�анів,�посадових�осіб�та�деп�татів,�ЗМІ�та��ромад-

сь�ості�для�від�рито�о�об�оворення�с�спільно-важливих�питань,�запровадження��ом�ні�атив-

ної�взаємодії�з�територіальною��ромадою�міста,�забезпечення�прав��ромадян�на�свобод��д�м-

�и�і�слова,�вільно�о�дост�п��до�інформації.�З�цією�метою�інформаційна�спрямованість�Про�ра-

ми�поєдн�ється�з��ом�ні�ативною�с�ладовою,�створює��мови�для�інте�рованих�інформаційно-

�ом�ні�ативних��ампаній.

Важливим�завданням�Про�рами�є�форм�вання�ціннісної�платформи��иян�шляхом�підтрим�и

�ни�овидання,���раїнсь�их�авторів,�поп�ляризації�читання,�що�впливають�на�вирішення�проблем,

пов’язаних�із�роз�мінням�історії,�д�ховністю,�освітою,�вихованням,�на��ою,���льт�рою,�мораль-

ністю,�поінформованістю�с�спільства.

Розробни�ами�враховано�рез�льтати�Про�рами�на�2011 —�2015�ро�и�«Київ�інформаційний»,

забезпечені���межах�фінанс�вання,�визначено�о�Київсь�ою�місь�ою�радою.

Про�рама�розроблена�відповідно�до�Констит�ції�У�раїни,�основних�положень�державної�ін-

формаційної�політи�и,�За�онів�У�раїни�«Про�інформацію»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в

У�раїні»,�«Про�дост�п�до�п�блічної�інформації»,�«Про�др��овані�засоби�масової�інформації»,�«Про

телебачення�і�радіомовлення»,�«Про�державн��підтрим���засобів�масової�інформації�та�соці-

альний�захист�ж�рналістів»,�«Про�порядо��висвітлення�діяльності�ор�анів�державної�влади�та

ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�в�У�раїні�засобами�масової�інформації»,�«Про�інформацій-

ні�а�ентства»,�«Про�видавнич��справ�»,�«Про�реформ�вання�державних�і��ом�нальних�др��о-

ваних�засобів�масової�інформації»,�«Про�внесення�змін�до�дея�их�за�онів�У�раїни�щодо�вдос-

�оналення�системи�державно�о��правління����ни�овидавничій�сфері»,���азів�Президента�У�ра-

їни�від�09��р�дня�2000�ро���№ 1323/2000�«Про�додат�ові�заходи�щодо�безпереш�одної�ді-

яльності�засобів�масової�інформації,�дальшо�о��твердження�свободи�слова�в�У�раїні»,�від�21

березня�2006�ро���№ 243/2006�«Про�дея�і�заходи�розвит����ни�овидавничої�справи�в�У�ра-

їні»,�від�19�червня�2013�ро���№ 336/2013�«Про�дея�і�заходи�щодо�державної�підтрим�и��ни-

�овидавничої�справи�і�поп�ляризації�читання�в�У�раїні»,�від�01�травня�2014�ро���№ 449/2014

«Про�рішення�Ради�національної�безпе�и�і�оборони�У�раїни�від�28��вітня�2014�ро���«Про�за-

ходи�щодо�вдос�оналення�форм�вання�та�реалізації�державної�політи�и���сфері�інформацій-

ної�безпе�и�У�раїни»,�постанов�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�04�січня�2002�ро���№ 3�«Про�По-

рядо��оприлюднення���мережі�Інтернет�інформації�про�діяльність�ор�анів�ви�онавчої�влади»,

від�24�люто�о�2003�ро���№ 208�«Про�заходи�щодо�створення�еле�тронної�інформаційної�сис-

теми�«Еле�тронний�Уряд»,�від�02�жовтня�2003�ро���№ 1539�«Про�підтрим���діяльності�твор-

чих�спіло��та��ни�овидавничої�справи»,�від�03�листопада�2010�ро���№ 996�«Про�забезпечен-

ня��часті��ромадсь�ості���форм�ванні�та�реалізації�державної�політи�и»,�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589�«Про�Порядо��розроблення,�затверджен-

ня�та�ви�онання�місь�их�цільових�про�рам���місті�Києві»�та�врахов�є�положення�Страте�ії�роз-

вит���міста�Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15��р�дня

2011�ро���№ 824/7060.

Про�рама�с�ладається�з�чотирьох�розділів:

1.�Еле�тронні�засоби�масової�інформації�(телебачення�та�радіомовлення).

1.1.�Телебачення.

1.2.�Радіомовлення.

2.�Др��овані�засоби�масової�інформації�(періодичні�видання —��азети�та�ж�рнали).

3.�Видавнича�справа.

4.�Реалізація�заходів�та�моніторин���в��ал�зі�ЗМІ,�розвито��цифрових��ом�ні�ацій,�співпраця

з�інформаційними�а�енціями�та�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства.

Прийняття�і�ви�онання�Про�рами�спрямовані�на�реалізацію�в�м.�Києві�державної�політи�и�з

розвит���інформаційно�о�с�спільства�та�подальшо�о�вдос�оналення�інформаційної�інфрастр��-

т�ри�міста.

Оцін�а�творчо�о�та�матеріально-технічно�о�стан
��ом
нальних�ЗМІ

Ком
нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Теле�омпанія�«Київ»

Ком�нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Теле�омпанія�«Київ»�розпочало�мовлення

21.08.1995�та�здійснює�мовлення�на�підставі�ліцензій,�виданих�Національною�радою�У�раїни�з

питань�телебачення�і�радіомовлення�серія�НР�№ 1603-м�від�02.11.2011�(ба�ато�анальне�мов-

лення),�серія�НР�№ 1604-м�від�11.09.2011�(ефірне�мовлення),�серія�НР�№ 00124-м�від�18.08.2014

(с�п�тни�ове�мовлення).

КП�КМР�«ТК�«Київ»�постійно�та�ре��лярно�інформ�є��ромадсь�ість�про�діяльність�ор�анів�дер-

жавної�влади�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�об’є�тивно�та�всебічно�висвітлює�процеси

�ромадсь�о-політично�о,�с�спільно�о,�е�ономічно�о�та���льт�рно�о�життя�столиці�У�раїни,�за-

безпеч�є�право��ромадян�на�свобод��д�м�и�і�слова,�на�отримання�повної,�достовірної�та�опе-

ративної�інформації,�від�рите�і�вільне�об�оворення�с�спільних�питань,�створення��он��рентоспро-

можної�інформаційної�прод��ції.

Та�е�інформ�вання�здійснюється�через�створення�та�трансляцію�інформаційних,���льт�рно-

просвітниць�их,�спортивних�та�розважальних�про�рам,�надання���встановленом��за�онодав-

ством�поряд���ефірно�о�час��для�ведення�передвиборної�а�ітації,�розповсюдженням�офіційних

повідомлень,�о�олошень,�звернень,�роз’яснень�рішень�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о

самовряд�вання.�КП�КМР�«ТК�«Київ»�транслює�сесії,�засідання,�наради�тощо.

Протя�ом�останніх�ро�ів�на�теле�аналі�«Київ»�продовж�валась�робота�по�вдос�оналенню�тех-

нічно�о�забезпечення�за�рах�но��доходів,�отриманих�від��омерційної�діяльності.�Зо�рема,�при-

дбано�ще�один�автомобіль�для�перевезення�знімальних��р�п�теле�омпанії,�два�операторсь�их

�омпле�ти�(відео�амера,�на�амерне�світло,�штатив,�мі�рофонна�система),�станція��ер�вання�ін-

жестом�та�сервер��ер�вання�архівом.�Для�вдос�оналення�виробництва�ст�дійних�про�рам,�що�транс-

люються�в�прямом��ефірі�теле�анал��«Київ»,�б�ла�придбана�титр�вальна�машина�та�де�орації.

Відповідно�до�Стат�т��та�завдань�Про�рами�теле�анал�«Київ»�забезпеч�є�теле�лядачів�інфор-

мацією�про�діяльність�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання�шляхом�під�отов-

�и�щоденних�та�підс�м�ових�про�рам:�«СТН»,�«Рано��по-�иївсь�и»,�«Громадсь�а�приймальня»,

«У�центрі��ва�и»,�«Столиця».�Відповідно�до�с�спільно�о�запит�,�визначено�о�дослідженням�TNS,

заплановано�виробництво�та�вдос�оналення�про�рамно�о�прод��т�:�«Про��лян�и�містом»,�«Сл�ж-

ба�порят�н��»,�«Київсь�і�історії»,�«Місто�добра»,�«Життєві�історії».

Обся��власно�о�телепрод��т�

Теле�омпанія�працює�над�створенням�нових�про�рам,�зо�рема,�підс�м�ово�о�політично�о

то�-шо�,�ж�рналістсь�их�розслід�вань�та�аналіти�и�споживаць�о�о�рин��.

Для�збільшення�част�и�теле�анал��«Київ»���за�альном��обсязі�телевізійної�а�диторії,�збіль-

шення�ефе�тивності��ом�ні�ації�з�нею,�дослідження�стр��т�ри�а�диторії�теле�анал��та�телеві-

зійно�о�рин���У�раїни�за�алом,�зал�чення�додат�ових��оштів�на�підприємство�план�ється:

— направлення��оштів�на�придбання�я�існо�о�телевізійно�о�прод��т�,�а�саме:��інопрод��ції�(х�-

дожні�фільми,�телевізійні�серіали,�м�льтфільми,�до��ментальні,�просвітниць�і�фільми�тощо),

розважально�о��онтент��та�створення�на�базі�пот�жностей�власно�о�виробництва�ново�о,�а�-

т�ально�о,�я�існо�о��онтент��різних�жанрів�(соціально-політично�о,�розважально�о,�п�бліцис-

тично�о,���льт�роло�ічно�о�тощо);

— направлення��оштів�на�придбання�посл���дост�п��до�даних�дослідження�пере�ляд��теле-

�анал��(даних�ТВ�панелі,�даних�моніторин��,�про�рамно�о�забезпечення�«Markdata»);

— направлення�рес�рсів�на�збільшення�зони�по�риття�теле�омпанії,�збільшення�охоплення

а�диторії,�з�метою�зал�чення�ре�ламодавців�та�підвищення�тарифів�на��омерційні�прояви�в�ефі-

рі�(ре�лама,�спонсорсь�і�прояви�тощо).

Динамі�а�част�и�а�диторії�теле�анал��«Київ»�на�2016 —�2018�ро�и

в�за�альном��обсязі�телевізійної�а�диторії�м.�Києва�(середньодобова�а�диторія)

Ком
нальне�підприємство�«Радіостанція�«Голос�Києва»

Ком�нальне�підприємство�«Радіостанція�«Голос�Києва»�створене�рішенням�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�30.01.2003�№ 259/419.

Стат�т�КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»�визначає��оловн��мет��діяльності�підприємства —�на-

сичення�рин���У�раїни�новими�висо�оя�існими�про�рамами,�інформ�вання��иян�та��ромадян

У�раїни�про�с�спільно-політичне�та���льт�рне�життя�столиці,�всебічне�та�об’є�тивне�висвітлен-

ня�діяльності�Київсь�ої�місь�ої�ради,�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�та�задоволення�ін-

формаційних�потреб��ромадян.

З�ідно�з�ліцензією,�виданою�Національною�радою�У�раїни�з�питань�телебачення�та�радіомов-

лення,�обся��мовлення�КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»�с�ладає�14��один�власно�о�прод��т��на

доб�,�з�них —�7��один�інформаційно-аналітичних�про�рам,�3,5��одини —�на��ово-просвітниць-

�их,�2,5 —���льт�рно-мистець�их�та�30�хвили�дитячих�про�рам.

Виходячи�з�цих��оловних�до��ментів,��ерівництвом�КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»�обрана�стра-



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
6 òðàâíÿ 2016 ð.
¹48(4818)

4

те�ія�розвит���про�рамно-м�зичної�с�ладової�радіо�та�форм�вання�само�о�бренд��«Радіо�Київ

98�ФМ».

Цільова�ві�ова�а�диторія�Радіо�Київ —�35+�(дорослі�люди,�я�і�є�соціально�а�тивними�та�пе-

реймаються�долею�міста,�ці�авляться�політичним�та�соціальним�життям�столиці,�дбають�про

свою�родин�).

Основна�част�а�оперативної�інформації�забезпеч�ється�інформаційними�вип�с�ами�новин,

я�і�виходять��ожні�пів�одини.�За�доб� —�це�27�вип�с�ів�новин�та�близь�о�50�повідомлень,�з�я�их

50%�е�с�люзивних,�створених�ж�рналістами�«Радіо�Київ».

Про�рамний�прод��т�«Радіо�Київ�98�ФМ»�та��онцепція�мовлення�зорієнтовані�на�соціально

а�тивних��ромадян.�Серед�поп�лярних�інтера�тивних�про�рам:�«Моя�столиця»,�«У�місті�я��вдо-

ма»,�«Вихід�є»,�«Незалежні»,�«Молись�за�У�раїн�»,�«Слово�від�Архієпис�опа�Євстратія�Зорі»,�«Від-

�риті�серця».

КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»�працює���форматі�інформаційно-м�зичної�станції:�поєднан-

ня�м�зичних��омпозицій�та��орот�их�динамічних�про�рам.�Основою�м�зично�о��онтент��радіо

є���раїнсь�а�поп�лярна�м�зи�а,���раїнсь�а�естрада�90-х—2000-х,�народна���раїнсь�а�м�зи�а.

«Радіо�Київ�98�ФМ»�є�лідером�серед�28��омерційних�радіостанцій�по��іль�ості�ви�ористання

��раїнсь�о�о�м�зично�о��онтент��та�виробництва�новин�про�життя�столиці�та�діяльність�місь�ої

влади.

Для�підвищення�рейтин�
�«Радіо�Київ�98�ФМ»,�розширення�сл�хаць�ої�а�диторії,�зал�-

чення�додат�ових��оштів�на�підприємство�план�ється�наст�пне:

— збереження�наявної�позиції���рейтин�ах�(цифровий�по�азни� —�300�000�тижневої�а�дито-

рії,�част�а —�2.76�%);

— прос�вання���соціальних�мережах�та�підняття�інде�с��цит�вання�сайт�;

— нала�одження�ефе�тивних��ом�ні�ацій�в�медійном��просторі�з�підрозділами�КМДА�та

Київради;

— проведення�професійно�о�тест�вання�м�зичної�бази�«Радіо�Київ�98�ФМ»�для�подальшо�о

вивчення�м�зичних�вподобань�а�диторії�(за��мови�додат�ово�о�фінанс�вання);

— проведення�професійно�о�тест�вання�інформаційної�с�ладової�«Радіо�Київ�98�ФМ»�з�ме-

тою�вивчення�інформаційних�потреб��иян�(за��мови�додат�ово�о�фінанс�вання);

— проведення�масштабної�промо-�ампанії�«Радіо�Київ�98�ФМ»�з�метою�її�поп�ляризації�на

базі�соціально�важливих�прое�тів:�«Незалежні»,�«У�місті�я��вдома»,�«Київсь�ий�фестиваль»;

— оновлення�застаріло�о�обладнання�радіостанції;

— ліценз�вання�про�рамно�о�та�офісно�о�забезпечення.

Динамі�а�част�и�а�диторії�«Радіо�Київ�98�ФМ»�в�за�альном��обсязі�радіомовлення�а�диторії

міста�Києва�станом�на��інець�ро��

(недільна�а�диторія)

Ком
нальне�підприємство�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Вечірній�Київ»

З�ідно�з�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�від�18.03.2015�№ 230�«Про�затвердження�змін�до�с�ладів��омісій�з�реор-

�анізації»,�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�16��вітня�2015�ро���№ 408/1273�«Про�реор�аніза-

цію��ом�нальних�підприємств»�створено�КП�«Вечірній�Київ»�шляхом�об’єднання�КП�«Хрещати�»

і�КП�«Вечірній�Київ».�Нове�КП�забезпеч�є�видання�офіційно�о�вісни�а�Київсь�ої�місь�ої�ради

«Хрещати�»�тричі�на�тиждень�та�с�спільно-політично�о�тижневи�а�«Вечірній�Київ»�(24��ольоро-

ві�сторін�и).�Газети�виходять���раїнсь�ою�мовою.

Відповідно�до�Стат�т�,�затверджено�о�місь�ою�радою,�тижневи��«Вечірній�Київ»�створено�з

метою�поширення�об’є�тивної�інформації�про�політичне,�е�ономічне,�соціальне,���льт�рне,�д�-

ховне,�спортивне�життя�в�місті�Києві,�У�раїні�та�про�події�за��ордоном�і�отримання�приб�т��

шляхом�здійснення�виробничої,�тор�овельної�та�посередниць�ої�діяльності,�ви�онання�робіт�та

надання�посл��,�здійснення�зовнішньое�ономічної�діяльності.

Реор�анізація��ом�нальних�підприємств,�зміна�менеджмент��дали�змо�����др��ій�половині

2015�ро���збільшити�с�марний�на�лад�тижневи�а�«Вечірній�Київ»�(передплат��та�роздріб)�з

трьох�до�восьми�тисяч�примірни�ів.

Замість�сайт� http://eveningkiev.�com,�що�після�реор�анізації�належить�приватній�особі,�ство-

рено�web-портал�тижневи�а�«Вечірній�Київ»�vechirniykiev.�com.�ua з�новою�системою�адміністр�-

вання�і�набором�тематичних�мод�лів:�фото-�та�відео�алерея,�можливість�опит�вання�та��олос�-

вання.

З�метою�розширення�читаць�ої�а�диторії�та�підвищення�ефе�тивності�професійної�діяльності

реда�ції��азети�«Вечірній�Київ»,�зал�чення�додат�ових��оштів�на�підприємство�план�ється:

— оновлення�матеріально-технічної�бази,�про�рамно�о�забезпечення;

— підвищення��валіфі�ації�персонал�;

— вдос�оналення��онтент��др��овано�о�ЗМІ�та�веб-сайт�:�нові�р�бри�и,�зал�чення�поп�ляр-

них�респондентів,�аналіти�ів;

— розвито��веб-сайт���азети�з�наст�пною�йо�о��омерціалізацією;

— інте�р�вання�можливостей��арто�рафічних�рес�рсів�пош��ової�системи�google�до�систе-

ми�адміністр�вання�офіційно�о�веб-сайт���азети;

— розроб�а�спеціальних�можливостей�веб-сайт���азети�для��орист�вачів�з�вадами�зор�;

— розвито��нових�мод�лів,�зо�рема,�«Приватний��абінет»��иянина,�онлайн-передплата,�ін-

тернет-�онференції;

— адаптація�веб-сайт��до�широ�о�о�спе�тра�мобільних�пристроїв�та�планшетів;

— розширення��омерційної�діяльності�реда�ційно-видавничо�о�відділ�:�надання�полі�рафіч-

них,�реда�ційних,�дизайнерсь�их,�ре�ламних�та�ін.�посл��,�видання��раєзнавчої,�т�ристичної,

історичної,�методичної�літерат�ри�для�її�подальшої�реалізації;

— ви�ористання�непрямої�ре�лами,�зо�рема,�зап�с��прое�т��з���рсами�для�ст�дентів-ж�р-

налістів.

Динамі�а�тиражів��азет��ом�нально�о�підприємства�Київсь�ої�місь�ої�ради�«Вечірній�Київ»

на�2016—2018�ро�и���порівнянні�з�попередніми�ро�ами,�тис.�прим.

У�зв’яз���з�наб�ттям�чинності�з�1�січня�2016�ро���За�он��У�раїни�«Про�реформ�вання�держав-

них�і��ом�нальних�др��ованих�засобів�масової�інформації»,�з�ідно�з�прото�олами�зборів�тр�до-

вих��оле�тивів�др��ованих�ЗМІ�щодо�етап��та�способ��реформ�вання�та�після�прийняття�рі-

шень�Київсь�ою�місь�ою�радою,�б�д�ть�пере�лян�ті��іль�існі�та�я�існі�по�азни�и�КП�КМР�«Вечір-

ній�Київ»�в�Про�рамі.

ВИЗНАЧЕННЯ�ПРОБЛЕМ,�НА�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ЯКИХ�СПРЯМОВАНА�ПРОГРАМА

Про�рама�спрямована�на�забезпечення��онстит�ційних�прав��ромадян�на�отримання�досто-

вірної�та�об’є�тивної�інформації���процесі�вироблення�політи�и�та�ви�онання�рішень�місь�ої�вла-

ди,�підвищення�рівня�взаємодії�місь�ої�влади�зі�ЗМІ�та�інстит�тами��ромадянсь�о�о�с�спільства.

Необхідність�прийняття�цієї�Про�рами�об�мовлюють:

— недостатній�рівень�поінформованості��иян�щодо�діяльності�місь�ої�влади�з�реалізації�пріо-

ритетних�завдань�соціально-е�ономічно�о�розвит���столиці�та�а�т�альних�завдань�інформацій-

ної�політи�и;

— недостатній�рівень�інформаційно�о�партнерства�з�інстит�ціями��ромадянсь�о�о�с�спіль-

ства�для�форм�вання��ромадсь�ої�д�м�и�щодо�визначених�пріоритетів;

— недостатній�рівень�зал�чення�інформаційних�рес�рсів�місь�ої�влади�для�захист��інформа-

ційно�о�простор�,�протистояння�інформаційній�а�ресії,�маніп�ляціям��ромадсь�ою�д�м�ою;

— неналежний�стан�матеріально-технічної�бази��ом�нальних�ЗМІ;

— недостатній�рівень��валіфі�ації�фахівців�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�районних�в�місті�Києві�держав-

них�адміністрацій,�я�і�відповідають�за�зв’яз�и�зі�ЗМІ�(далі —�інформаційних�підрозділів),�ж�р-

налістсь�их��адрів��ом�нальних�ЗМІ.

ВИЗНАЧЕННЯ�МЕТИ�ПРОГРАМИ

Мета�Про�рами —�надання�повної,�достовірної,�своєчасної�інформації�про�діяльність�ор-

�анів�державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання�щодо�ви�онання�Про�рами�соціально-

е�ономічно�о�розвит���столиці�У�раїни,�забезпечення�права��ромадян�на�свобод��д�м�и�і

слова�та�п�блічні��ом�ні�ації�з�питань��ромадсь�о-політично�о�життя,�с�спільно�о�розвит��

столиці.

Основні�завдання�Про�рами:

дотримання�державної�політи�и�в�інформаційній�та�видавничій�сферах;

сприяння�діяльності�телебачення�та�радіомовлення,�др��ованих�ЗМІ,�заснованих�Київсь�ою

місь�ою�радою;

розвито��цифрових��ом�ні�ацій;

забезпечення�поінформованості��иян�щодо�планів,�заходів,�намірів,�ініціатив�місь�ої�влади

для�форм�вання�не�передженої��ромадсь�ої�д�м�и,�оцін�и�та�підтрим�и�її�діяльності;

забезпечення�системно�о�діало����иян�та�виборних�або�призначених�посадових�осіб�шляхом

�часті�в�інтера�тивних�про�рамах,�прое�тах��ом�нальних�та�інших�ЗМІ;

зал�чення��ромадсь�их�інстит�цій�до�під�отов�и�та��хвалення�рішень�місь�ої�влади���сфері�ін-

формаційної�політи�и.

ОБГРУНТУВАННЯ�ШЛЯХІВ�І�ЗАСОБІВ�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ПРОБЛЕМ,�ОБСЯГІВ�ТА�ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ,�СТРОКІВ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Шляхи�розв’язання�проблеми:

забезпечення��ромадянам�У�раїни,�юридичним�особам�і�державним�ор�анам�права�дост�п�

до�інформації�про�діяльність�ор�анів�місцевої�влади�та�місцево�о�самовряд�вання;

розвито��інформаційних�рес�рсів�місь�ої�влади;

вдос�оналення�інформаційно-�ом�ні�ативних�техноло�ій;

забезпечення�ви�онання���од,���ладених�з�еле�тронними�та�др��ованими�ЗМІ�з�метою�сис-

темно�о�інформ�вання�про�діяльність�місцевих�ор�анів�влади,�поширення�с�спільно�важливої�ін-

формації;

проведення�інформаційно-�ом�ні�ативних��ампаній�відповідно�до�страте�ічних�пріоритетів,

визначених�місь�ою�владою;

забезпечення�оперативно�о��онтент-адміністр�вання�Єдино�о�веб-портал��територіальної

�ромади�міста�Києва;

щоденний�моніторин��ЗМІ�(масштаб�та�фо��с�висвітлення�подій),�соціальних�мереж;

забезпечення�фінансової�підтрим�и�діяльності�телебачення,�радіомовлення�та�др��ованих

періодичних�видань;

зміцнення�матеріально-технічно�о�стан���ом�нальних�ЗМІ�та�послідовне�вирішення�виробни-

чих,�соціальних�та�матеріальних�проблем;
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забезпечення�підтрим�и�місцево�о��ни�овидання,�сприяння�поп�ляризації���раїнсь�ої�мови,

��льт�ри,�д�ховних�цінностей,�поп�ляризація�читання;

підвищення�професійної�під�отов�и�фахівців�інформаційних�підрозділів,��ерівни�ів��ом�-

нальни��ЗМІ,�професійно�о�рівня�ж�рналістів�шляхом�проведення�семінарів,��дос�онален-

ня�системи�під�отов�и,�перепід�отов�и�і�підвищення��валіфі�ації�ж�рналістсь�их��адрів�для

ЗМІ.

Очі�
вані�рез
льтати�та�ефе�тивність�Про�рами:

У�рез�льтаті�впровадження�Про�рами�очі��ється:

— сприяння�становленню�від�рито�о�демо�ратично�о�с�спільства,�я�е��арант�ватиме�дотри-

мання��онстит�ційних�прав��ромадян�щодо��часті�в�с�спільном��житті,�прийнятті�відповідних�рі-

шень�ор�анами�державної�влади�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання;

— підвищення�я�ості�інформ�вання�територіальної��ромади�міста�Києва�та�забезпечення�ін-

дивід�альних�інформаційних�потреб��иян�з�отримання�необхідної�інформації�стосовно�діяльно-

сті�місцевих�ор�анів�влади;

— запровадження�постійно�о�діало���місь�ої�влади�з��ромадою�міста�з�метою�зал�чення�ши-

ро�их�верств�населення�до�об�оворення�та��часті���вирішенні�питань�місцево�о�значення;

— сприяння�більш�ефе�тивній�взаємодії�деп�татів�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�виборцями;

— підвищення�рез�льтативності�ви�онання�місь�ою�владою�своїх�завдань�та�збільшення�від-

повідальності���її�представни�ів�перед��ромадою�міста;

— створення�об’є�тивної�с�спільної�д�м�и�стосовно�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання�і�під-

вищення�рівня�довіри��ромади�до�них�на�основі�отримання�повної�та�всебічної�інформації�про

їх�діяльність;

— підвищення�рівня�інформ�вання��ромади�міста�Києва�щодо�реалізації�національних�прое�-

тів�та�державної�політи�и;

— підтрим�а��ни�овидання�та�поп�ляризація�читання;

— подальше�забезпечення�від�ритості�діяльності�ор�анів�місцевої�влади,�прозорості�прий-

няття�та�ви�онання�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�висо�о�о�рівня��онтролю�за�їх�ви�онанням;

— забезпечення�дост�п���ромадян�до�п�блічної�інформації;

— забезпечення�від�ритості�процес��проведення�тор�ів�державних�за��півель;

— застос�вання�нових�с�часних�інформаційних�техноло�ій;

— підвищення�ефе�тивності�роботи��ом�нальних�підприємств�засобів�масової�інформації

(КП�КМР�«ТК�«Київ»,�КП�«Радіостанція�«Голос�Києва»,�КП�«Вечірній�Київ»).

На�ви�онання�передбачених�Про�рамою�заходів�зал�чаються��ошти�бюджет��міста�Києва,�ін-

ші�джерела�фінанс�вання,�не�заборонені�за�онодавством.

Про�нозні�обся�и�і�джерела�фінанс
вання�Про�рами:

Обся�и�фінанс�вання�Про�рами��точнюються�щоро���під�час�с�ладання�прое�т��бюджет��міс-

та�Києва�на�відповідний�рі����межах�видат�ів,�передбачених��оловном��розпорядни���бюджет-

них��оштів.

Ви�онання�Про�рами���повній�мірі�можливе�за��мови�її�фінансово�о�забезпечення���визначе-

них�обся�ах.

Стро�и�ви�онання�Про�рами

Стро��реалізації�Про�рами —�2016—2018�ро�и.

КООРДИНАЦІЯ�ТА�КОНТРОЛЬ�ЗА�ХОДОМ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Координацію�ви�онання�Про�рами�здійснює�заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів,�я�ий��оордин�є�дії�ви�онавців�Про�рами�та��онтро-

лює�її�ви�онання.

Безпосередній��онтроль�за�ви�онанням�завдань�і�заходів�Про�рами�та�за�цільовим�і�ефе�-

тивним�ви�ористанням��оштів�здійснює�відповідальний�ви�онавець —�Департамент�с�спільних

�ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції)�(далі —�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій),�я�ий�є��оловним�розпорядни�ом��оштів.

Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�забезпеч�є�моніторин��ви�онання�Про�рами,�під�отов-

���звітної�та�аналітичної�інформації.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�що�вартально�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає

за�звітним�періодом,�подає�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постійній��омісії�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит����за�альнен��інформа-

цію�про�стан�ви�онання�Про�рами.

Відповідальний�ви�онавець�Про�рами���разі�потреби�обґр�нтов�є�необхідність�запроваджен-

ня�додат�ових�заходів,�їх�продовження,�забезпеч�є��точнення�по�азни�ів,�обся�ів�і�джерел�фі-

нанс�вання,�стро�ів�ви�онання�заходів.

Після�за�інчення�термін��реалізації�Про�рами�відповідальний�ви�онавець�с�ладає�за�лючний

звіт�про�рез�льтати�її�ви�онання�та�подає�йо�о�на�роз�ляд�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�разом�із

пояснювальною�запис�ою�про��інцеві�рез�льтати�ви�онання�Про�рами.

Джерела фінансування Обсяг
фінансування, тис.

гривень

У тому числі за роками

2016 2017 2018 

Державний бюджет A A A A

Бюджет міста Києва 132650,6 37681,9 46366,1 48602,6

Власні надходження 37636,2 11683,0 12629,3 13323,9

Усього: 170286,8 49364,9 58995,4 61926,5

№ Назва напряму
діяльності (пріоритетні

завдання)

Перелік заходів Програми Строк
вико$
нання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу$

вання

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн Очікувані
результати

всього у тому числі

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1 Взаємодія з електронними
ЗМІ різних форм власності
щодо висвітлення
діяльності органів
виконавчої влади та
місцевого самоврядування
відповідно до Закону
України "Про порядок
висвітлення діяльності
органів державної влади
та органів місцевого
самоврядування в Україні
засобами масової
інформації" 

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у
місті Києві          

1.2. Підтримка електронних комунальних ЗМІ, засновниками
яких є Київська міська рада  

1.3. Створення програмного телеA і радіопродукту,
соціальних роликів, спеціальних звітів і репортажів про
важливі події, що відбуваються в столиці за участю органів
державної влади та місцевого самоврядування        

1.4. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень
Київського міського голови, проектів розпоряджень та
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), проектів рішень
та рішень Київської міської ради   

1.5. Висвітлення соціально важливих тем, заходів,
розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення
публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ
фахівців органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, створення та поширення матеріалів
роз'яснювального характеру, прямих телеA і радіотрансляцій
тощо  

1.6. Проведення інформаційноAкомунікативних кампаній за
участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення
потреб та інтересів киян;    поширення суспільноAважливої
інформації, спрямованої на захист національних цінностей,
запобігання корупції, протидії інформаційній агресії;
підтримки тимчасово переміщених осіб та киянAучасників
АТО;   популяризації української мови, історії та культурних
цінностей тощо  

1.7. Організація медіаAзаходів з метою вивчення та
формування громадської думки для просування і розвитку
патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування
зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів,
проведення міжвідомчих інформаційних кампаній,
створення інформаційного продукту в електронних ЗМІ, в
тому числі соціальних роликів, телеA та радіопрограм

2016 A2018
роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"  

Департамент суспільних комунікацій    

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"  

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"  

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"     

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"       

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва"      

Бюджет
міста
Києва  

інші
джерела  

Разом          

105072,7    

29637,4   

134710,1         

29121,0    

9200,0   

38321,0      

37111,9    

9945,2   

47057,1       

38839,8    

10492,2  

49332,0      

Забезпечення
відкритості,
прозорості та
підзвітності
Київської
міської влади;
забезпечення
належного рівня
фінансування
діяльності та
матеріальноA
технічного стану
місцевого
комунального
телебачення та
радіомовлення

ІІ. Друковані ЗМІ (періодичні видання $ газети та журнали) 

1. Взаємодія з друкованими
ЗМІ різних форм власності
щодо висвітлення
діяльності органів
виконавчої влади та
місцевого самоврядування
відповідно до Закону
України "Про порядок
висвітлення діяльності
органів державної влади
та органів місцевого
самоврядування в Україні
засобами масової
інформації" 

1.1. Забезпечення інформування про діяльність органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві     

1.2. Підтримка друкованих комунальних ЗМІ, засновниками
яких є Київська міська рада   

1.3. Оприлюднення  проектів розпоряджень та розпоряджень
Київського міського голови, проектів розпоряджень та
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), проектів рішень
та рішень Київської міської ради  

1.4. Висвітлення соціально важливих тем, заходів,
розміщення інформаційних матеріалів, забезпечення 

2016 A2018
роки 

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Вечірній Київ"  

Департамент суспільних комунікацій    

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Вечірній Київ"   

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської 

Бюджет
міста
Києва  

інші
джерела  

Разом

18859,4    

7998,8   

26858,2

6360,9    

2483,0   

8843,9

6299,4    

2684,1   

8983,5

6199,1    

2831,7   

9030,8

Дотримання
європейських
стандартів
відкритості,
прозорості та
підзвітності
Київської
міської влади;
забезпечення
належного рівня
фінансування
діяльності та
матеріальноA
технічного стану
місцевих
комунальних 

Напрями�діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової�про�рами�на�2016 —�2018�ро�и�«Київ�інформаційний»
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публікацій (виступів, інтерв'ю, звернень, коментарів) у ЗМІ
керівників або інших відповідальних працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування,
створення та поширення матеріалів роз'яснювального
характеру, в тому числі, висвітлення конференцій, семінарів,
прямих ліній, круглих столів, пресAконференцій, брифінгів,
пресAтурів, підтримки лідерів громадської думки тощо  

1.5. Проведення інформаційноAкомунікативних кампаній за
участю інститутів громадянського суспільства з метою:
роз'яснення пріоритетів Програми економічного і соціального
розвитку м. Києва та очікуваних результатів;    поширення
суспільно корисної інформації для задоволення потреб та
інтересів киян;    поширення суспільно важливої інформації,
спрямованої на захист національних цінностей, запобігання
корупції, протидії інформаційній агресії;    підтримки
тимчасово переміщених осіб та киянAучасників АТО;
популяризації української мови, історії та культурних
цінностей тощо  

1.6. Організація круглих столів з метою вивчення та
формування громадської думки для захисту, просування і
розвитку патріотичних, державотворчих цінностей,
руйнування зовнішніх антиукраїнських пропагандистських
міфів, створення тематичного інформаційного продукту

ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Вечірній Київ"                

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"                    

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП "Вечірній Київ" 

друкованих
періодичних
видань 

ІІІ. Видавнича справа та популяризація читання

1 Видання та друк
книжкової, поліграфічної
та іншої продукції

1.1. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані
з друкуванням книжкової продукції вітчизняних авторів,
поліграфічної та іншої продукції, зокрема просвітницького
компоненту на замовлення Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), його структурних
підрозділів  

1.2. Розробка та виготовлення інформаційних,
презентаційних матеріалів, просвітницької продукції,
видання бюлетенів інформаційного характеру, постерів,
флаєрів, календарів у рамках інформаційноAкомунікаційної
кампанії "Київ читає!" та "Київ україномовний"      

1.3. Замовлення розробки оригінал A макетів книжкової
продукції  

1.4. Виготовлення та розповсюдження інформаційноA
просвітницької продукції (навчальноAметодичних посібників,
буклетів, листівок, постерів, сітіAлайтів, плакатів тощо) про
героїчну боротьбу українського народу за незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, просування
національних патріотичних цінностей, зміцнення
державності, історичної пам'яті, консолідації громадянського
суспільства  

1.5. Вживання заходів щодо укомплектування вітчизняною
книжковою продукцією публічних бібліотек міста Києва,
виданих в рамках програми          

1.6. Безкоштовне розповсюдження надрукованої книжкової
та поліграфічної продукції

2016 A2018
роки

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)        

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
КП КМР "ТК "Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва",
КП "Вечірній Київ", ТОВ "Журнал "Київ"  

Департамент суспільних комунікацій   

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)        

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації),
установи, організації різних форм власності  

Департамент суспільних комунікацій

Бюджет
міста
Києва 

2577,1 800,0 864,8 912,3 Підтримка
вітчизняного
книговидання
та
популяризація
читання

1.7. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги,
пов'язані з друкуванням поетичної та прозової збірки
авторів профільних творчих спілок та громадських
організацій м. Києва 

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Бюджет
міста
Києва 

644,3 200,0 216,2 228,1

ІV. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

1.   

2. 

3. 

Адміністрування контенту
Єдиного вебAпорталу
територіальної громади
міста Києва та моніторинг
ЗМІ, інтернетAресурсів та
соціальних мереж    

Забезпечення участі
інститутів громадянського
суспільства у процесах
формування і реалізації
державної та регіональної
політики та налагодження
ефективної взаємодії з
органами виконавчої
влади та органами
місцевого
самоврядування,
просування іміджу столиці     

Забезпечення розвитку
цифрових комунікацій

1.1. Адміністрування контенту Єдиного вебAпорталу
територіальної громади міста Києва   

1.2. Забезпечення проведення та замовлення моніторингу
ЗМІ, інтернетAресурсів та соціальних мереж  

2.1. Проведення брифінгів, пресAконференцій, пресAтурів,
круглих столів, навчальних семінарів з обміну досвідом для
працівників ЗМІ, в тому числі і міжнародних, тренінгів, для
інформаційних підрозділів, журналістів комунальних ЗМІ,
участь у виставкових заходах  

2.2. Забезпечення співпраці з інформаційними агенціями,
інтернетAресурсами та робота у соціальних мережах         

2.3. Висвітлення офіційних заходів, соціально важливих  тем,
громадських обговорень, проведення конференцій,
семінарів, круглих столів, пресAконференцій, брифінгів,
пресAтурів тощо   

2.4. Проведення щорічних тематичних конкурсів
національноAпатріотичного, краєзнавчого спрямування: для
ЗМІ, журналістів, письменників, блогерів, молодих авторів  

2.4.1. У рамках інформаційноAпросвітницької кампанії "Київ
європейський"   для журналістів електронних та друкованих
ЗМІ   

2.4.2. Для журналістівAрозслідувачів та громадських
експертів на краще журналістське розслідування у сферах
управління із високими корупційними ризиками  

2.4.3. Літературного конкурсу серед письменників, молодих
авторів, спрямованого на популяризацію столиці України     

2.5. Організація тематичних фотовиставок            

3.1. Забезпечення підтримки, хостінгу (розміщення та
техобслуговування), модернізації, забезпечення розробки
додаткових розділів (сторінок), проведення опитувань
офіційного ІнтернетAсайту газети "Вечірній Київ"
(vechirniykiev.com.ua)

2016 A2018
роки

Департамент суспільних комунікацій    

Департамент суспільних комунікацій     

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)     

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)  

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)  

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)        

Департамент суспільних комунікацій, ТОВ "Журнал
"Київ"       

Департамент суспільних комунікацій, структурні
підрозділи виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)  

Департамент суспільних комунікацій, КП КМР
"Вечірній Київ"

Бюджет
міста
Києва           

Бюджет
міста
Києва  

1288,5

4208,6

400,0          

800,0

432,4             

1441,4

456,1            

1967,2

Дотримання
європейських
стандартів
відкритості,
прозорості та
підзвітності
Київської
міської влади;
врахування
громадської
думки у
виробленні
політики
Київської
міської ради та
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
контент
адмініструванA
ня Єдиного
вебAпорталу
територіальної
громади міста
Києва      

Активізація
участі
інститутів
громадянськоA
го суспільства
у формуванні
та реалізації
державної
регіональної
політики,
громадська
оцінка
діяльності
органів влади,
налагодження
конструктивної
співпраці та
підвищення
рівня
комунікації та
обміну
досвідом між
громадськими
та державними
інституціями 

Всього: 170286,8 49364,9 58995,4 61926,5
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Показники 2016 2017 2018

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.1. Телебачення

Показники затрат

Кількість телекомпаній (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 215 215 215

Кількість ставок, керівників (од.) 20 20 20

Кількість ставок, журналістів (од.) 65 65 65

Кількість ставок, інших (од.) 130 130 130

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади телекомпаніями (од.)

1 1 1

Показники продукту

Обсяг валового доходу телекомпаній (тис. грн) 31714,0 40282,8 42168,3

Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів
місцевих бюджетів (тис. грн)

23414,0 31310,5 32702,5

Обсяг доходів телекомпаній (тис. грн) 8300,0 8972,3 9465,8

Обсяг телепродукту (год) 8706 8682 8682

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (тис. грн)

500,0 540,5 570,2

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю телепродукту (грн/год) 3642,77 4639,80 4856,98

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади телекомпаніями (грн)

500000,00 540500,00 570200,00

Частка аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі
телевізійної аудиторії  м. Києва (середньодобова аудиторія) на
кінець року, shr %

0,5 0,7 1,0

Показники якості

Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім 
періодом, %

100 100 100

Динаміка обсягу доходів телекомпанії в порівнянні з попереднім
періодом, % 

100 108 105

Динаміка частки аудиторії телеканалу "Київ" в загальному обсязі
телевізійної аудиторії м. Києва (середньодобова аудиторія), %

111 140 143

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади телекомпаніями,  %

100 100 100

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1.2. Радіомовлення

Показники затрат

Кількість радіостанцій (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 54 54 54

Кількість ставок, керівників (од.) 10 10 10

Кількість ставок, журналістів (од.) 27 27 27

Кількість ставок, інших (од.) 17 17 17

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади засобами радіо (од.)

1 1 1

Показники продукту

Обсяг валового доходу радіостанцій (тис. грн) 6007,0 6125,7 6462,6

Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих
бюджетів (тис. грн)

5107,0 5152,8 5436,2

Обсяг доходів радіостанцій, (тис. грн) 900,0 972,9 1026,4

Обсяг радіомовлення (год) 8784 8760 8760

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади засобами радіо (тис. грн)

100,0 108,1 130,9

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю радіомовлення (грн/год) 683,85 699,28 737,74

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади засобами радіо (грн)

100000,00 108100,00 130900,00

Частка аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі радіоаудиторії  м.
Києва (недільна аудиторія) на кінець року,  shr %

2,96 3,2 3,7

Показники якості

Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім 
періодом, %

100 100 100

Динаміка обсягу доходів радіостанцій в порівнянні з попереднім
періодом, %

100 108 105

Динаміка частки аудиторії радіо "Київ" в загальному обсязі
радіоаудиторії  м. Києва (недільна аудиторія), %

100 108 115

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади засобами радіо,  %

100 100 100

2. Друковані ЗМІ (періодичні видання — газети та журнали)

Показники затрат

Кількість періодичних друкованих видань, всього (од.) 3 3 3

Кількість періодичних друкованих видань, газет (од.) 2 2 2

Кількість періодичних друкованих видань, журналів (од.) 1 1 1

Кількість ставок, всього (од.) 95 95 95

Кількість ставок, редакційний персонал (од.) 62 62 62

Кількість ставок, інші (од.) 33 33 33

Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих
органів влади друкованими ЗМІ (од.)

1 1 1

Показники продукту

Обсяг валового доходу, всього (тис. грн) 8643,9 8767,3 8802,8

Обсяг валового доходу, газет (тис. грн) 8187,3 8273,8 8282,3

Обсяг валового доходу, журналів (тис. грн) 456,6 493,5 520,5

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
всього (тис. грн)

6160,9 6083,2 5971,1

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
газет (тис. грн)

5794,3 5687,0 5553,2

Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів,
журналів (тис. грн)

366,6 396,2 417,9

Обсяг доходів, всього (тис. грн) 2483,0 2684,1 2831,7

Обсяг доходів, газет (тис. грн) 2393,0 2586,8 2729,1

Обсяг доходів, журналів (тис. грн) 90,0 97,3 102,6

Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про
діяльність місцевих органів влади  друкованими ЗМІ (тис. грн)

200,0 216,2 228,0

Кількість номерів, всього (од.) 217 217 217

Кількість номерів, газет (од.) 207 207 207

Кількість номерів, журналів (од.) 10 10 10

Тираж річний, всього (од.) 672400 672400 672400

Тираж річний, газет (од.) 666400 666400 666400

Тираж річний, журналів (од.) 6000 6000 6000

Тираж разовий, всього (од.) 11600 11600 11600

Тираж разовий, газет (од.) 11000 11000 11000

Тираж разовий, журналів (од.) 600 600 600

Показники ефективності

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 12,86 13,04 13,09

Середні видатки на одиницю тиражу, газет (грн) 12,28 12,42 12,43

Середні видатки на одиницю тиражу, журналів (грн) 76,10 82,25 86,75

Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації
про діяльність місцевих органів влади  друкованими ЗМІ (грн)

200000,00 216200,00 228000,00

Кількість реалізованих примірників, всього (од.) 672400 672400 672400

Кількість реалізованих примірників, газет (од.) 666400 666400 666400

Кількість реалізованих примірників, журналів (од.) 6000 6000 6000

Кількість передплатників газети "Вечірній Київ" (од.) 3000 6000 6000

Рейтинг газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва (аудиторія
одного номеру), %

4,5 4,5 4,5

Показники якості

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком A 
всього, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком A
газет, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком A
журналів, %

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком A всього, %

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком A газет, %

100 100 100

Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з
попереднім роком A журналів, %

100 100 100

Динаміка обсягу доходів КП КМР "Вечірній Київ" в порівнянні з
попереднім періодом, %

100 108 106

Динаміка кількості передплатників газети "Вечірній Київ", % 100 200 100

Динаміка рейтингу газети "Вечірній Київ" серед населення м. Києва
(аудиторія одного номеру), %

100 100 100

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність
місцевих органів влади  друкованими ЗМІ, %

100 100 100

3. Видавнича справа

Показники затрат

Кількість угод з видавництвами (од.) 3 3 3

Обсяг видатків на книговидання (тис. грн) 700,0 756,7 798,3

Обсяг видатків на поліграфічну продукцію (тис. грн) 300,0 324,3 342,1

Показники продукту

Кількість книговидань, всього (од.) 28 28 28

Кількість книговидань, поліграфічної продукції (од.) 6 6 6

Тираж книговидань, всього (од.) 28000 28000 28000

Тираж книговидань, поліграфічної продукції (од.) 300000 300000 300000

Показники ефективності

Середні видатки на одне видання, всього (грн) 25000,00 27025,00 28510,71

Середні видатки на одне видання, поліграфічної продукції (грн) 50000,00 54050,00 57022,75

Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 25,00 27,03 28,51

Середні видатки на одиницю тиражу, поліграфічної продукції (грн) 1,00 1,08 1,14

Показники якості

Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом A
всього, %

100 100 100

Динамі�а�основних�по�азни�ів�для�м.�Києва�
��ал
зі�"Засоби�масової�інформації"
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Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом A
поліграфічної продукції, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом A
всього, %

100 100 100

Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом A
поліграфічної продукції, %

100 100 100

4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з
інформаційними агенціями та інститутами громадянського суспільства

Показники затрат

Обсяги видатків на проведення заходів (тис. грн) 100,0 108,1 114,0

Обсяги видатків на проведення моніторингу (тис. грн) 200,0 216,2 228,1

Обсяги видатків на співпрацю з інформаційними агентствами 
(тис. грн)

100,0 108,1 114,0

Обсяги видатків на офіційний Інтернет A сайт газети "Вечірній Київ"
(vechirniykiev.com.ua) (тис. грн)

800,0 1441,4 1967,2

Показники продукту

Кількість заходів (од.) 5 5 5

Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу (од.) 125 125 125

Кількість пресAконференцій, брифінгів, круглих столів (од.) 25 25 25

Кількість переглядів сторінок офіційного Інтернет A сайту газети
"Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua) (тис. од.)

4800 5400 6200

Показники ефективності

Середні видатки на проведення одного заходу (грн) 20000,00 21620,00 22800,00

Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ (грн) 833,33 900,83 950,42

Середні видатки на проведення однієї пресAконференції, брифінгу,
круглого столу (грн)

4000,00 4324,00 4561,82

Середні видатки перегляду сторінок офіційного Інтернет A сайту
газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua) (грн)

0,17 0,27 0,32

Показники якості

Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 100

Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з
попереднім періодом, %

100 100 100

Динаміка кількості пресAконференцій, брифінгів, круглих столів у
порівнянні з попереднім періодом, %

100 100 100

Динаміка кількості переглядів сторінок офіційного Інтернет A сайту
газети "Вечірній Київ" (vechirniykiev.com.ua), %

105 113 115

Київський міський голова  В. Кличко

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін 

до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий 

розподіл обов’язків між Київським міським головою, 
першим заступником голови 

Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської державної адміністрації

та керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
Розпорядження № 258 від 25 квітня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто$герой
Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1.�Затвердити�зміни�до�Тимчасово�о�розпо-

діл��обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оло-

вою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації),�затверджено�о�розпоря-

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

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

ції)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979,�що�до-

даються.

2.�Затвердити�зміни�до�розпорядження�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�03�ве-

ресня�2014�ро���№ 979�«Про�Тимчасовий�роз-

поділ�обов’яз�ів�між�Київсь�им�місь�им��оло-

вою,�першим�заст�пни�ом��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації,�заст�пни�ами

�олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції�та��ерівни�ом�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)»,�що�додаються.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.04.2016�р.�№�258

Зміни 
до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським головою, 

першим заступником голови Київської міської державної адміністрації,
заступниками голови Київської міської державної адміністрації 

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

(Київської міської державної адміністрації) 
від 03 вересня 2014 року № 979

1.�Розділ�2�Розподіл��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�2

ПЛІС�Г.�В.

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

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни�–�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�щодо�реалізації�державної�політи�и�У�раїни�з�питань�еле�трон-

но�о��ряд�вання�та�захист��інформації;�з�питань�ви�онання�державних�і�ре�іональних�про�рам

соціально-е�ономічно�о�та���льт�рно�о�розвит��,����ал�зі��омпле�сно�о�соціально-е�ономічно-

�о�розвит���території,��дос�оналення�розміщення�на�території�міста�прод��тивних�сил,�розвит-

���міжре�іональних�зв’яз�ів,�здійснення�стр��т�рної�переб�дови�е�ономі�и�міста,�ефе�тивно�о

Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку м. Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60
Рішення Київської міської ради № 324/324 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра$
їні», частини вісімнадцятої статті 36 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 12 листопада 2014 року № 351/351, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Про�рами�е�ономічно�о

і�соціально�о�розвит���м.�Києва�на�2016�рі�,

затвердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60,�а�саме:

додато��3�«Зведена�Про�рама��апітальних

в�ладень�та��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти��

новій�реда�ції,�що�додається;

додато��4�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітальних�в�ладень»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається;

додато��5�«Розподіл�аси�н�вань�на�фінанс�-

вання��апітально�о�ремонт�»�ви�ласти���новій

реда�ції,�що�додається.

2.�Встановити,�що�рівень�заробітної�плати

при�визначенні�вартості�б�дівництва�в�разі�фі-

нанс�вання�об’є�тів�б�дівництва�за�рах�но�

�оштів�бюджет��міста�Києва,��оштів��ом�наль-

них�підприємств�визначається,�виходячи�з�се-

редньомісячної�заробітної�плати�одно�о�пра-

цівни�а�в�е�віваленті�повної�зайнятості�в�ціло-

м��по�б�дівництв��міста�Києва�на�підставі�да-

них�Головно�о��правління�статисти�и�в�місті

Києві�на�II�півріччя�2015�ро��.

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

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

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

но�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��не�др���ється.�Ознайомитися�
з�ним�можна�в�се�ретаріаті�Київради,

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»

Про створення комунального дошкільного навчального закладу
(ясла$садок) № 423 Шевченківського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 341/341 від 21 квітня 2016 року
Відповідно до пункту 30  частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван$

ня в Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ», статей 12, 16 Закону 

1.�Створити��ом�нальний�дош�ільний�на-

вчальний�за�лад�(ясла-садо�)�№ 423�Шевчен-

�івсь�о�о�район��м.�Києва�за�адресою:�04113,

місто�Київ,�в�л.�Де�тярівсь�а,�б�д.�43-а�та�від-

нести�йо�о�до�сфери��правління�Шевчен�ів-

сь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адмініс-

трації.

2.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації:

2.1.�Здійснити�ор�анізаційно-правові�захо-

ди�щодо�ви�онання�п�н�т��1�цьо�о�рішення.

2.2.�Забезпечити�ф�н�ціон�вання��ом�наль-

но�о�дош�ільно�о�навчально�о�за�лад��(ясел-

сад�а)�№ 423�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Ки-

єва�в�межах�видат�ів�по��ал�зі�«Освіта»,�перед-

бачених�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації�на�відповідний�рі�.

3.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�в�лючити�до�мережі�навчальних�за�ладів

Шевчен�івсь�о�о�район��міста�Києва��ом�наль-

ний�дош�ільний�навчальний�за�лад�(ясла-са-

до�)�№ 423�Шевчен�івсь�о�о�район��м.�Києва.

4.�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�.
Київський міський голова 

В. Кличко

України «Про дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про
делегування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмі$
ністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення потреб
мешканців Шевченківського району м. Києва в дошкільній освіті Київська міська рада
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проведення�е�ономічних�реформ,�спрямованих�на�створення�рин�ової�е�ономі�и;����ал�зі�бю-

джет��та�фінансів,�план�вання�і�облі��,�подат�ової�політи�и,�бан�івсь�ої�діяльності,�ор�анізації

вистав�ової�діяльності.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,

бере��часть���розробленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��міста�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

бере��часть���розробці�о�ремих�розділів�відповідних��ал�зевих�про�рам,�місцевих�про�рам,

ор�анізов�є�і��онтролює�їх�ви�онання;

ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��стан��розвит����ал�зей��осподарства�міста�і�забез-

печ�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�їхньо�о�розвит��;

забезпеч�є�с�ладання�балансів�тр�дових�рес�рсів;

забезпеч�є�форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�інформатизації�міста�Києва.

Ор�анізов�є�впровадження��омпле�сної�системи�захист��інформації�та��онтролює�її�стан.

Сприяє�форм�ванню�системи�фінансово-�редитної,��онс�льтативної�та�інформаційної�під-

трим�и�підприємництва.

Сприяє�зал�ченню�іноземних�інвестицій�для�розвит���е�ономічно�о�потенціал��міста�Києва.

Сприяє�розвит���зовнішньое�ономічних�зв’яз�ів�та�виход��на�зовнішній�рино��підприємств,

�станов�та�ор�анізацій,�розташованих�на�території�міста�Києва.

По�одж�є�зовнішньое�ономічні�до�овори,�що���ладаються�стр��т�рними�підрозділами�ви�о-

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

Координ�є�робот��щодо�здійснення�державної�реєстрації�іноземних�інвестицій�в�місті�Києві,

до�оворів�про�спільн��інвестиційн��діяльність�за��частю�інвесторів,�видачі�ліцензій�на�е�спорт

та�імпорт�товарів,�разових�індивід�альних�ліцензій�в�межах,�визначених�Міністерством�е�оно-

мічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�раїни.

Сприяє�ефе�тивном��ви�ористанню�природних,�тр�дових�і�фінансових�рес�рсів�м.�Києва�та

зал�ченню�інвестицій.�Здійснює��оординацію�діяльності��правлінь�е�ономі�и�та�фінансових

�правлінь�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

Забезпеч�є�під�отов���та�подання�в��становленом��поряд���до�Міністерства�е�ономічно�о

розвит���і�тор�івлі�У�раїни�пропозицій,�спрямованих�на�забезпечення�збалансовано�о�розвит-

���прод��тивних�сил�та�підвищення�рівня�життя�населення�міста�Києва.

Ор�анізов�є�робот��з�проведення�аналіз��соціально-е�ономічної�сит�ації�та�розроблен-

ня�про�нозів�динамі�и�споживання�населенням�міста�товарів�народно�о�споживання�та�по-

сл��.

Забезпеч�є�розроб���та�подання�на�затвердження�Київсь�ої�місь�ої�ради�прое�т��бюджет��міс-

та�Києва,�ор�анізов�є�ви�онання�бюджет��міста�Києва.

Ор�анізов�є�робот��по�під�отовці�та�подає�в��становленом��поряд���до�ор�анів�ви�онав-

чої�влади�вищо�о�рівня�пропозиції�до�прое�т��Державно�о�бюджет��У�раїни,�пропозиції�що-

до�обся����оштів�Державно�о�бюджет��У�раїни�для�їх�розподіл��між�місцевими�бюджетами,

розмірів�дотацій�і�с�бсидій,�дані�про�змін��с�лад��об’є�тів,�що�підля�ають�бюджетном��фі-

нанс�ванню,�баланс�фінансових�рес�рсів�для�врах�вання�їх�при�визначенні�розмірів�с�бвен-

цій,�а�та�ож�для�бюджетно�о�вирівнювання,�виходячи�із�забезпеченості�мінімальних�соціаль-

них�потреб.

По�одж�є�пропозиції�щодо�розміщення�на�території�міста�Києва�нових�підприємств�та�інших

об’є�тів�незалежно�від�форм�власності.

Забезпеч�є�ор�анізаційно-методичне��ерівництво,��оордин�є�діяльність�стр��т�рних�підроз-

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�з�питань�розроблення�про�нозів�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���міста�та�районів�на�середньостро�овий�період,�про�рам�е�ономічно�о�і�соці-

ально�о�розвит���районів�міста�Києва�на��орот�остро�овий�період,�забезпеч�є�взаємодію�з

районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�під�час�розроблення�відповідних�держав-

них,�місцевих,��ал�зевих�про�рам,�а�та�ож�під�час�розв’язання�інших�проблем��омпле�сно�о

розвит���прод��тивних�сил�території.�Здійснює��онтроль�за�ви�онанням�всіх�місцевих�цільових

про�рам.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�дов�остро�ових�та�середньостро�ових�про�нозних�по�азни�ів�балансів�фінан-

сових�і��рошових�доходів�та�витрат�населення;

проведення��омпле�сно�о�аналіз��розвит���е�ономі�и�міста,�визначення�шляхів�стр��т�рно-

інвестиційної�політи�и�та�пріоритетів�соціально-е�ономічно�о�розвит���території;

розроблення�про�рам�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста�Києва,�відповідних��ал�зевих�про-

�рам,��часті���розробці�о�ремих�розділів�інших�про�рам.

Забезпеч�є�реалізацію�державної�політи�и�ціно�творення�в�поряд���і�межах,�визначених�за-

�онодавством.

Здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н�ції�щодо�форм�вання�та�ви�онання�місь�их�цільо-

вих�про�рам�з�розвит���еле�тронно�о��ряд�вання�та�захист��інформації.

Забезпеч�є��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�охорони��ромадсь�ої�безпе�и,��ромад-

сь�о�о�поряд��,�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іо-

нальних�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�е�ономічно�о�розвит���і�тор�івлі�У�ра-

їни,�Міністерством�фінансів�У�раїни,�Державною�сл�жбою�статисти�и�У�раїни,�Державною�сл�ж-

бою�е�спортно�о��онтролю�У�раїни�та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�по-

стійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраці-

ями.

Координ�є�та��онтролює�діяльність�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій�та��от�є

пропозиції�з�питань�ор�анізації��правління�районами�в�місті�Києві.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією)�і�матеріалів�з�о�ремих�пи-

тань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�У�разі�відс�тності�Київсь�о�о�місь�о�о��олови�ви�он�є�йо�о�обов’яз�и�я���ерівни�а�ви�о-

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

4.�Координ�є�діяльність�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерів-

ни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації),��олів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,�а�та�ож�територі-

альних�підрозділів�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�з�питань,�що�

віднесені�за�онодавством�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Дор�чення�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�є�обов’яз-

�овими�для�ви�онання�заст�пни�ами��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,�стр��-

т�рними�підрозділами�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації),�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями�незалежно�від�їх�підпоряд-

��вання,�а�та�ож�територіальними�підрозділами�міністерств�та�інших�центральних�ор�анів�ви-

�онавчої�влади�з�питань,�що�віднесені�за�онодавством�до��омпетенції�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

6.�За�дор�ченнями�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�без-

посередньо�працює:

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�першо�о�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

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

місь�ої�державної�адміністрації).

7.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних

підрозділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —��рім�т�ризм�;

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

ної�адміністрації);

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

ції).

8.�Координ�є�діяльність:�

ТОВ�«Інтерсервіс�–�Каштан»;�

СП�«Мрія�Даві�Дан»;

ТОВ�«Кан�ом»;

9.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень».

2.�Розділ�3�Розподіл��ви�ласти���та�ій�реда�ції:

«РОЗДІЛ�3�ПАНТЕЛЕЄВ�П.�О.

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

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�За�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�«Про�місцеві�державні�адмі-

ністрації»,�інших�за�онів�У�раїни,�Постанов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,

Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Київсь�ої�місь�ої�ради,�розпоряджень�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��оло-

ви.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�державної�політи�и�забезпечення��онтро-

лю�за�станом�бла�о�строю�в�місті�Києві;�щодо�забезпечення�стало�о�ф�н�ціон�вання�терито-

ріальної�підсистеми�єдиної�державної�системи�запобі�ання�і�реа��вання�на�надзвичайні�сит�-

ації�техно�енно�о�та�природно�о�хара�тер����місті�Києві;�реалізації�державної�політи�и���сфе-

рі�охорони�дов�ілля,�охорони�та�ви�ористання�заповідних�територій,�охорони�праці�та�безпе-

�и�життєдіяльності�населення;���сфері�я�існо�о�обсл��ов�вання�населення�підприємствами,

�становами�та�ор�анізаціями�житлово�о��осподарства,�ви�ористання,��тримання�і�забезпечен-

ня�належно�о�технічно�о�стан��житлово�о�фонд��незалежно�від�форм�власності,�співпраці�з

об’єднаннями�співвласни�ів�ба�ато�вартирних�б�дин�ів,�здійснює��онтроль�за�ходом�привати-

зації�житла;�реалізації�політи�и�щодо�я�існо�о�обсл��ов�вання�населення�підприємствами,��с-

тановами�та�ор�анізаціями,�що�зайняті�вивезенням�твердих�поб�тових�відходів;�паливно-енер-

�етично�о��омпле�с�,�енер�озбереження,�здійснення��онтролю�за�забезпеченням�об’є�тів�жит-

лово�о�і�соціально-��льт�рно�о�призначення�енер�етичними�рес�рсами;�надання�рит�альних

посл��.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,

бере��часть���розробленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��міста�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

ор�анізов�є�проведення�аналіз��стан��розвит���житлово-�ом�нально�о��осподарства�і�забез-

печ�є�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�йо�о�розвит��.

Сприяє:

на��ово-технічном�,�на��ово-інформаційном��забезпеченню�ви�ористання�новітніх�е�оло�іч-

но�безпечних�техноло�ій;

реалізації�про�рам�бла�о�строю,�озеленення�столиці;

ви�онанню�за�онів�У�раїни�та�реалізації�державної�політи�и�в��ал�зі�охорони�праці���місті�Ки-

єві;

розробленню�та�здійсненню�заходів�щодо�реалізації�е�оло�ічної�політи�и;

здійсненню��онтролю�за�дотриманням�природоохоронно�о�за�онодавства,�ви�ористанням�і

охороною�природних�рес�рсів�за�альнодержавно�о�та�місцево�о�значення�на�території�міста

Києва.

Інформ�є�населення�про�заходи,�що�вживаються�для�поліпшення�стан��дов�ілля.

Ор�анізов�є�робот��з:

розроблення�місцевих�е�оло�ічних�про�рам�та�здійснює��онтроль�за�їх�ви�онанням,�вносить

до�відповідних�ор�анів�пропозиції�щодо�державних�е�оло�ічних�про�рам;

проведення�аналіз��стан��нав�олишньо�о�природно�о�середовища�міста�Києва�та�сприяє�йо-

�о�підтриманню�на�належном��рівні.�Здійснює��оординацію�діяльності�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій,�а�та�ож�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�розташованих�на�тери-

торії�міста�Києва,�незалежно�від�форм�власності�та�підпоряд��вання����ал�зі�охорони�дов�ілля

та�ви�ористання�природних�рес�рсів.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іо-

нальних�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівниц-

тва�та�житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни,�Міністерством�енер�ети�и�та�в��ільної

промисловості�У�раїни,�Міністерством�е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�У�раїни,�Державною

сл�жбою�У�раїни�з�надзвичайних�сит�ацій�та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�вла-

ди,�постійними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адмі-

ністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень�
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Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих

питань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�житлово-�ом�нально�о��осподарства�та�бла�о�строю

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних

підрозділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:

Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та�збереження�природно�о�середовища�ви�онавчо�о

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

Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Управління�(інспе�ції)�самоврядно�о��онтролю�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

6.�Координ�є�діяльність:�

ПАТ�«Київенер�о»;

ТОВ�«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»�(Дарниць�а�ТЕЦ);�

ПАТ�«Київ�аз»;

ПАТ�«А�ціонерна��омпанія�«Київводо�анал»;�

ПРАТ�«Фірма�«Київспецтранс».

3.�Доповнити�Розподіл�після�Розділ��6�новими�Розділами�7,�8�та�о�о�зміст�:

«�РОЗДІЛ�7

САГАЙДАК�І.�В.

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

з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�За�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�інших�за�онів�У�раїни,�По-

станов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень

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

місь�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�державної�політи�и���сфері�ор�анізації�ефе�-

тивно�о�ф�н�ціон�вання�інфрастр��т�ри�дорожньо-транспортно�о��омпле�с��міста,�проведен-

ня�єдиної�транспортної�політи�и�в�питаннях�розвит���підприємств�транспорт��різних�форм�влас-

ності;�в��ал�зі�промисловості,�на��ової,�на��ово-технічної�та�інноваційної�діяльності,�захист��ін-

теле�т�альної�власності,�нала�одження�е�ономічних�та�виробничих�взаємовідносин�між�підпри-

ємствами�міста�з�розроблення�та�реалізації�за�альномісь�их�і��ал�зевих�на��ово-технічних�про-

�рам�та�інноваційних�прое�тів�з�пріоритетних�напрямів�соціально-е�ономічно�о�розвит���міста;

реалізації�державної�ре��ляторної�політи�и,�державної�політи�и���сфері�підприємництва,�ліцен-

з�вання�підприємниць�ої�діяльності;�в��ал�зі�поб�тово�о,�тор�овельно�о�обсл��ов�вання�насе-

лення,�з�питань�діяльності�рин�ів;���сферах�теле�ом�ні�ацій,�інформатизації,�теле-�та�радіомов-

лення,�поштово�о�зв’яз���на�території�міста�Києва.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,

бере��часть���розробленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��міста�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

ор�анізов�є�ефе�тивне�ф�н�ціон�вання�інфрастр��т�ри�дорожньо-транспортно�о��омпле�с�

міста;

проведення�єдиної�транспортної�політи�и�в�питаннях�розвит���підприємств�транспорт��різ-

них�форм�власності;

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

ор�анізов�є�співпрацю�з�с�б’є�тами��осподарювання���відповідних��ал�зях,�забезпеч�є�с�ла-

дення��рафі�ів�та�план��дій�з�ними;

забезпеч�є�розроблення�та�здійснення�заходів�щодо�реалізації�промислово-інноваційної�по-

літи�и.

Сприяє:

реалізації�на��ово-технічних�про�рам�в�промисловом��се�торі�е�ономі�и�міста,�роботі�на��о-

во-е�ономічної�ради�міста�з�питань��оординації�на��ово-дослідних,�дослідно-�онстр��торсь�их

і�прое�тних�робіт�міста,�роботі�місь�их�ор�анізацій�роботодавців,�ради�дире�торів�підприємств,

�станов�та�ор�анізацій�міста�Києва�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій

місь�ій�державній�адміністрації),�на��ово-технічних�товариств,�спіло��та��ромадсь�их�об’єднань

У�раїни�з�реалізації�державної�на��ово-технічної�та�інноваційної�політи�и���місті�Києві;

зовнішньое�ономічним�зв’яз�ам�промислових�підприємств,��станов�та�ор�анізацій,�розташо-

ваних�на�території�міста,�незалежно�від�форм�власності�та�відомчої�підпоряд�ованості,�розвит-

���їхньої�е�спортної�бази�і�збільшенню�виробництва�прод��ції�на�е�спорт;

роботі�відповідних�на��ово-технічних�товариств�та��ромадсь�их�ор�анізацій;

форм�вання�та�ви�онання�Про�рами�інформатизації�міста�Києва.

Ор�анізов�є�впровадження��омпле�сної�системи�захист��інформації�та��онтролює�її�стан.

Ор�анізов�є�робот��з�розроблення�та�здійснення�заходів�щодо�подальшо�о�розвит���на��и�і

техні�и,�впровадження�нових�техноло�ій�та�підвищення�технічно�о�рівня�виробництва�і�я�ості

прод��ції,�створення�територіальних�інноваційних�центрів�і�технопар�ів.

Забезпеч�є�діяльність�се�ції�з�питань�на��ово-технічних�досліджень�На��ово-е�ономічної�ра-

ди�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації).

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іо-

нальних�і�міжре�іональних�про�рам.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Міністерством�промислової�політи�и�У�раїни,�Мініс-

терством�інфрастр��т�ри�У�раїни�та�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�постій-

ними��омісіями�Київсь�ої�місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих

питань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Са�айда�а�І.�В.

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних

підрозділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:

Департамент��промисловості�та�розвит���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Ки-

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

5.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.

6.�Спрямов�є�і��оордин�є�діяльність:

державно�о�підприємства�«Прое�тний�інстит�т�«У�рметрот�нельпрое�т»;

державно�о�виробничо�о�підприємства�«С�іф»;

державно�о�на��ово-дослідно�о�центр��надпровідни�ової�радіоеле�троні�и�«Айсбер�»;

державно�о�на��ово-виробничо�о�підприємства�«Термохолод»;�мало�о�державно�о�підприєм-

ства�«Квант-опти�а»;

державно�о�підприємства�Київсь�о�о�державно�о�на��ово-дослідно�о�інстит�т��«Комета»;

державно�о�підприємства�«Центр�обсл��ов�вання�на��ової�та�інженерної�праці»;

державно�о�на��ово-виробничо�о�підприємства�«Захід»;

державно�о�підприємства�Київсь�е�спеціалізоване�підприємство�обчислювальної�техні�и�та

інформації.

державно�о�територіально-�ал�зево�о�об’єднання�«Південно-Західна�залізниця»;

підприємств,��станов�і�ор�анізацій�річ�ово�о,�автомобільно�о�та�вантажно�о�транспорт��не-

залежно�від�форм�власності;

підприємств,��станов�і�ор�анізацій�зв’яз��,��абельно�о�телебачення�та�поштово�о�зв’яз���не-

залежно�від�форм�власності.

7.�Взаємодіє�з�Київсь�ою�тор�ово-промисловою�палатою.

РОЗДІЛ�8�

РЕЗНІКОВ�О.�Ю.

заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних

повноважень

1.�Забезпеч�є�ви�онання�положень�Констит�ції�У�раїни,�За�онів�У�раїни�«Про�столицю�У�ра-

їни —�місто-�ерой�Київ»,�«Про�місцеве�самовряд�вання�в�У�раїні»,�інших�за�онів�У�раїни,�Поста-

нов�Верховної�Ради�У�раїни,�а�тів�Президента�У�раїни,�Кабінет��Міністрів�У�раїни,�рішень�Ки-

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

�ої�державної�адміністрації)�та�Київсь�о�о�місь�о�о��олови.

2.�Забезпеч�є�здійснення�повноважень�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�з�питань�реалізації�державної�політи�и���сферах�розвит���міс-

цево�о�самовряд�вання;����ал�зі�вн�трішньої�політи�и;�міжнародних�відносин;�т�ризм��і���рор-

тів;�ре�лами;�в�інформаційній�та�видавничій�сферах;�проведення�реформ���сферах�децентра-

лізації,�місцево�о�самовряд�вання�та�інших�сферах�життєдіяльності�міста�Києва;�аналіз��і�про�-

ноз�вання�с�спільно-політичних�процесів���місті�Києві;�проведення��онс�льтацій�з��ромадсь�і-

стю�з�питань�форм�вання�та�реалізації�державної�політи�и.

Ор�анізов�є�діяльність�підпоряд�ованих�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��станов�та�ор�анізацій��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Києва���сфері�охорони�державної�таємниці,

бере��часть���розробленні�(�точненні)�мобілізаційно�о�план��міста�Києва.

У�межах�своїх�повноважень�з�ідно�з�ф�н�ціями,�що�випливають�з�по�ладених�на�ньо�о�зав-

дань�і�визначено�о��ола�питань:

забезпеч�є�розроблення�та��онтроль�за�ви�онанням�заходів�щодо�реалізації�дор�чень�Пре-

зидента�У�раїни,�Про�рами�діяльності�Кабінет��Міністрів�У�раїни;

�оордин�є�заходи�щодо�впоряд��вання�діяльності�в��ал�зі�ре�лами;

забезпеч�є�форм�вання�єдино�о�місь�о�о�ре�ламно-інформаційно�о�простор�;

забезпеч�є�реалізацію�іміджевої�політи�и�міста�Києва�я��т�ристично�о�центр��на�національ-

ном��та�міжнародном��рівнях;

забезпеч�є�створення�ефе�тивної�системи��правління�розвит�ом�міста�Києва;

забезпеч�є�здійснення�заходів�щодо�розвит���інформаційно�о�простор��та�інформаційної�ін-

фрастр��т�ри���місті�Києві;

забезпеч�є�аналіз�с�спільно-політичних�процесів���місті�Києві;

�оордин�є�діяльність�з�під�отов�и�пропозицій�щодо�реформ�вання��ал�зей��осподарства�міс-

та�Києва;

вносить�пропозиції�щодо�оптимально�о�розподіл��повноважень�між�ор�анами�місцево�о�са-

мовряд�вання�та�ор�анами�ви�онавчої�влади;

здійснює�ініціювання�передачі�повноважень�на�місцевий�рівень;

забезпеч�є�здійснення���місті�Києві�місцево�о�самовряд�вання�та�вносить�пропозиції�щодо

�дос�оналення�за�онодавства���сфері�децентралізації;

вносить�пропозиції�щодо�створення��мов�для�стим�лювання�місцево�о�розвит��.

Сприяє:

створенню�сприятливих��мов�для�розвит���інд�стрії�т�ризм�,�підтрим�и�пріоритетних�напря-

мів�т�ристичної�діяльності,�розвит���т�ристичної�інфрастр��т�ри�та�діяльності���рортів;

розширенню�міжнародно�о�співробітництва���сфері�т�ризм�;

розробці�і�впровадженню�заходів�для�захист��місцевих�т�ристичних�рес�рсів.

Ор�анізов�є�робот��з�визначення�пріоритетних�напрямів�розвит���т�ризм��та�діяльності���-

рортів,�розроблення�та�реалізації�відповідних�місцевих�про�рам.

Сприяє�взаємодії�із�спіл�ами,�товариствами,�асоціаціями,��ромадсь�ими�об’єднаннями,�я�і�ді-

ють���сфері�т�ризм�.

Бере��часть���розробленні�прое�тів�відповідних�державних,�між�ал�зевих,��ал�зевих,�ре�іо-

нальних�і�міжре�іональних�про�рам.

Здійснює�в�межах�своїх�повноважень�ф�н�ції�щодо�ви�онання�(здійснення)�місцевих�інфор-

маційно-видавничих�про�рам,�розвит���інформаційної�інфрастр��т�ри.

Здійснює��оординацію�роботи�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації)�щодо�децентралізації,�за�онопрое�тної�діяльності.

Співпрацює�та�забезпеч�є�взаємодію�з�політичними�партіями,��ромадсь�ими�ор�анізаціями,�про-

фесійними�спіл�ами�та�їх�об’єднаннями�для�забезпечення�прав�і�свобод��ромадян,�задоволен-

ня�їх�політичних,�е�оло�ічних,�соціальних,���льт�рних�та�інших�інтересів�з��рах�ванням�за�ально-
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державних�і�місцевих�інтересів,�ор�анізов�є�робот��по�забезпеченню�додержання�за�онних�прав

цих�об’єднань��ромадян.

У�межах�своїх�повноважень�взаємодіє�з�Державним��омітетом�телебачення�та�радіомовлен-

ня�У�раїни,�іншими�центральними�ор�анами�ви�онавчої�влади,�постійними��омісіями�Київсь�ої

місь�ої�ради,�районними�в�місті�Києві�державними�адміністраціями.

Відповідно�до�своїх�повноважень�ор�анізов�є�під�отов���прое�тів�розпоряджень�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�прое�тів�рішень

Київсь�ої�місь�ої�ради,�що�подаються�на�роз�ляд�Київсь�ої�місь�ої�ради�ви�онавчим�ор�аном

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь�ою�державною�адміністрацією),�і�матеріалів�з�о�ремих

питань�для�роз�ляд��на�засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації).

3.�За�дор�ченнями�заст�пни�а��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�безпосеред-

ньо�працює�відділ�ор�анізаційно-до��ментально�о�забезпечення�заст�пни�а��олови�Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації�з�питань�здійснення�самоврядних�повноважень�Резні�ова�О.�Ю.

�правління�ор�анізаційно�о�забезпечення�діяльності�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�дер-

жавної�адміністрації).

4.�В�межах�своїх�повноважень�спрямов�є,��оордин�є�та��онтролює�діяльність�стр��т�рних

підрозділів�безпосередньо�о�підпоряд��вання:

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

місь�ої�державної�адміністрації);

Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації) —���частині�т�ризм�.

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації) —���частині�ре�лами.

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

ції) —���частині�міжнародних�відносин.

5.�Координ�є�діяльність:

СП�ТОВ�«Міжнародний�офісно-�отельний�центр».

6.�Сприяє�взаємодії�з�територіальними�підрозділами�міністерств,�інших�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади�з�ідно�з�визначеним��олом�повноважень.»

У�зв’яз���з�цим�Розділ�7�вважати�Розділом�9.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.04.2016�р.�№�258

Зміни 
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 03 вересня 2014 року № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків 
між Київським міським головою, першим заступником голови 

Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської державної адміністрації 

та керівником апарату виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)»
1.�Доповнити�Додато��1�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979�(в�реда�ції�роз-

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

трації)�від�09�березня�2016�ро���№ 127),�новими�позиціями�та�о�о�зміст�:

«

Са�айда��І.�В. Резні�ов�О.�Ю.

Резні�ов�О.�Ю. Са�айда��І.�В.

»

2.�У�додат���3�до�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації)�від�03�вересня�2014�ро���№ 979�(в�реда�ції�розпорядження�ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації»)�від�12�листо-

пада�2015ро���№ 1104):

2.1.�У�позиції�«Пліс�Г.�В.»:

позиції�«Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри»�та�«Департамент�с�спільних��ом�ні�а-

цій»�ви�лючити.

��позиції�«Департамент�е�ономі�и�та�інвестицій»�слова�«Ком�нальне�підприємство�«Київсь�ий

місь�ий�т�ристично-інформаційний�центр»�та�«Ком�нальне�підприємство�«Київсистемомене-

джмент»�ви�лючити.

2.2.�У�позиції�«Пантелеєв�П.�О.»�позицію�«Департамент�промисловості�та�розвит���підприєм-

ництва»�ви�лючити.

2.3.�У�позиції�«Департамент�містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�позиції�«Спасиб�о�О.В.»�слова

«Ком�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради�«Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)

«Київре�лама»�ви�лючити.

2.4.�Доповнити�додато��3�після�позиції�«Старостен�о�Г.В.»�новими�позиціями�та�о�о�зміст�:
«

Сагайдак І.В. Департамент
транспортної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київінформатика"

Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

Комунальне підприємство "Київдорсервіс"

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"

Комунальна судноплавна компанія "Київ"

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Голосіївського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дарницького району"

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дніпровського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Святошинського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району м. Києва"

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району" м. Києва

Комунальне підприємство "ШляховоAексплуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
"Магістраль"

Комунальне підприємство "Комунальне підрядне спеціалізоване
підприємство будівельноAелектромонтажних робіт"

Комунальне автотранспортне підприємство N273901

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів 
м. Києва " Київавтошляхміст"

Комунальне підприємство "УчбовоAкурсовий комбінат"

Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтноA
будівельне управління"

Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 КАТПA273904

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва
"Київміськсвітло"

Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"

Комунальне підприємство "Автодорсервіс"

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Комунальне підприємство "Київський міський бізнесAцентр"

Київське комунальне науковоAвиробниче підприємство "Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих будівельних
конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"

Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "ПоділAНерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації")

Резніков О.Ю. Департамент
економіки       та
інвестицій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації") "Київський міський
туристичноAінформаційний центр"

Департамент
містобудування та
архітектури

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) "Київреклама"

Департамент
суспільних
комунікацій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія "Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція "Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети
"Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

2.5.�Граф��З�позиції�«Бондарен�о�В.�В.»�доповнити�словами�«Ком�нальна�бюджетна��стано-

ва�«Конта�тний�центр�міста�Києва».

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про заходи щодо підготовки та проведення поминальних днів
на міських кладовищах у 2016 році

Розпорядження № 256 від 25 квітня 2016 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної під$

готовки і забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминальних
днів з 08 по 11 травня 2016 року:

1.�Затвердити�заходи�Департамент��житло-

во-�ом�нальної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�шодо�під�отов�и

та�проведення�поминальних�днів�на�місь�их

�ладовищах���2016�році,�що�додаються.

2.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�забезпечити�ви�онання�заходів�що-

до�під�отов�и�та�проведення�поминальних�днів

на�місь�их��ладовищах�відповідно�до�п�н�т��1

цьо�о�розпорядження.

3.�Департамент��житлово-�ом�нальної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�забезпечити�пожежн��безпе���на

місь�их��ладовищах�під�час�проведення�захо-

дів�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

25.04.2016�р.�№�256

Заходи
Департаменту житлово$комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах у 2016 році

Район Назва кладовища Вид робіт

Очищення
від сміття, га

Вивезення
сміття, куб.м

Зняття аварійних
дерев,
кронування та
зняття омели,
шт.

Благоустрій
військових
поховань та
меморіалів,
шт.

Підготовка та
пуск
поливальних
водопроводів,
км

Ремонт та
фарбування огорож,
воріт, хвірток, арок,
фасадів, бордюрів,
громадських
вбиралень та інше,
кв.м

Ремонт та
фарбування
контейнерів
для сміття,
шт.

Дача проведення
поминальних
днів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голосіївський Байкове 72,47 350 35 36 7 2690 54 10.05.2016

Пирогівське 4,95 80 15 1 0 400 10 08.05.2016

Корчуватське 1,482 50 0 1 0,035 270 2 08.05.2016

Мишоловське 0,348 10 0 0 0 0 0 08.05.2016

Чапаєвське 1,2 60 6 0 0 200 2 08.05.2016

PC СКП "Київський крематорій" 12,3 200 3 0 2,7 1400 30 10.05.2016

Дарницький Дарницьке 9,05 200 20 2 2,8 649 20 09.05.2016

Позняківське 2,7 10 5 0 0 4 0 09.05.2016

Бортничанське 8,82 50 0 1 0,6 365 12 09.05.2016

Броварський Північне 77,8 150 30 0 3 490 120 08.05.2016

Деснянський Биківнянське 3,22 20 4 2 0,12 127,8 11 10.05.2016

Лісове 119,88 800 12 0 23,4 3025 114 08.05.2016

Вигурівське 1,08 18 5 1 0,02 585 4 09.05.2016

Троєщинське 1,36 10 0 3 0 396 2 09.05.2016

Оболонський ПущаAВодицьке 2,799 20 10 1 1,5 329,28 9 08.05.2016

Печорський Звіринецьке 9,6 350 6 2 1,982 496 24 09.05.2016

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави 0,55 45 0 0 0 45 20 09.05.2016

КиєвоAСвятош. Південне 37,5 310 36 0 3,7 4490 0 08.05.2016

Подільський Міське 130 950 60 0 12,7 1400 53 11.05.2016

Куренівське 13,368 160 90 1 2,2 825 16 09.05.2016

Святошинський Святошинське 2,642 80 14 5 0,717 70 10 08.05.2016

Біличанське 2,3 15 7 0 0,3 100 5 09.05.2016

Братське 2,156 90 4 1 0 70 13 08.05.2016

Михайлівське 1,56 60 7 1 3 50 6 08.05.2016

Солом'янський Солом'янське 12 150 7 1 1,5 35 12 08.05.2016

Совське 10,832 140 12 0 2 690 27 08.05.2016

Шулявське 2,2 100 30 1 0,025 337 4 08.05.2016

Жулянське 3,85 20 4 1 0,25 60 2 09.05.2016

Шевченківський Військове 5 65 3 35 1,2 700 16 09.05.2016

Старообрядне 2,442 10 36 2 0 8 2 08.05.2016

Державний історикоAмеморіальний Лук'янівський заповідник 20,45 230 48 104 1,8 2108 60 08.05.2016

Всього: 575,909 4803 509 202 72,549 22415,1 660

4.�Департамент��місь�о�о�бла�о�строю�та

збереження�природно�о�середовища�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�вжити�заходи

щодо�попередження,�запобі�ання�вини�ненню

надзвичайних�сит�ацій,�проведення�в�разі�не-

обхідності�першочер�ових�заходів�щодо�лі�ві-

дації�їх�наслід�ів�на�територіях�приле�лих�до

місь�их��ладовищ.

5.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

в�поминальні�дні�постійне�чер��вання�бри�ад�е�с-

треної�(швид�ої)�медичної�допомо�и�на�Півден-

ном�,�Північном�,�Лісовом�,�Бай�овом��та�Місь-

�ом���ладовищах.

6.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�разом�з�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями�забезпе-

чити��ромадсь�ий�порядо��поблиз��місь�их

�ладовищ.

7.�Рит�альній�сл�жбі�спеціалізовано�о��ом�-

нально�о�підприємства�«Спеціалізований��ом-

бінат�підприємств��ом�нально-поб�тово�о�об-

сл��ов�вання»�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�надати�необхідні�приміщення�для

розміщення�бри�ад�е�стреної�(швид�ої)�ме-

дичної�допомо�и�на��ладовищах,�зазначених��

п�н�ті�5�цьо�о�розпорядження.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Керівник апарату  В. Бондаренко

Про надання 
одноразової адресної соціальної матеріальної 

допомоги окремим категоріям 
соціально незахищених верств населення міста Києва з нагоди

святкування Великодня 
у 2016 році

Розпорядження № 257 від 25 квітня 2016 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь$

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о�ремим��ате�оріям�со-

ціально�незахищених�верств�населення�міс-

та�Києва,���том��числі�вн�трішньо�перемі-

щеним�особам,�я�і�переб�вають�на�облі��

та�фа�тично�проживають�в�місті�Києві,�з�на-

�оди�свят��вання�Вели�одня���2016�році,�а

саме:

��розмірі�350��рн:

�иянам�—�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин�ли

або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��он-

т�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержа-

кої ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу$
стріч киянам» на 2016—2018 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди святкування Великодня у 2016 році:
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них�під�час��часті���масових�а�ціях��ромад-

сь�о�о�протест��в�У�раїні�з�21�листопада�2013

ро���по�21�люто�о�2014�ро���за�євроінте�-

рацію�та�проти�режим��Ян��овича,�я�им�по-

смертно�присвоєно�звання�Герой�У�раїни�за

�ромадянсь���м�жність,�патріотизм,��ероїч-

не�відстоювання��онстит�ційних�засад�демо-

�ратії,�прав�і�свобод�людини,�самовіддане

сл�жіння���раїнсь�ом��народові,�виявлені�під

час�Революції��ідності;

�иянам,�я�і�отримали�тяж�і�тілесні��ш�о-

дження�під�час��часті���масових�а�ціях��ро-

мадсь�о�о�протест�,�що�відб�лися���період

з�21�листопада�2013�ро���по�21�люто�о�2014

ро��;�

�иянам —��часни�ам�АТО;

�иянам —�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин�ли

або�померли�внаслідо��поранення,��онт�зії

чи��аліцтва,�одержаних�під�час��часті�в�ан-

титерористичній�операції�та�членам�сімей,

�иян,�я�і�за�ин�ли�або�померли�внаслідо��по-

ранення,��онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під

час��часті�в�антитерористичній�операції;

�иянам —�членам�сімей�волонтерів�та�чле-

нам�сімей�волонтерів —��иян,�я�і�добровіль-

но�забезпеч�вали�(або�добровільно�зал�ча-

лися�до�забезпечення)�проведення�антитеро-

ристичної�операції�(��том��числі�здійснюва-

ли�волонтерсь���діяльність)�та�за�ин�ли�(про-

пали�безвісти),�померли�внаслідо��поранен-

ня,��онт�зії�або��аліцтва,�одержаних�під�час

забезпечення�проведення�антитерористич-

ної�операції�(��том��числі�волонтерсь�ої�діяль-

ності),�переб�ваючи�безпосередньо�в�райо-

нах�антитерористичної�операції���період�її

проведення;

��розмірі�300��рн:

Праведни�ам�Бабино�о�яр�;

жертвам�політичних�репресій�та�членам�їх

сімей,�я�і�отрим�ють�підвищення�відповідно

до�п�н�т��«�»�статті�77�За�он��У�раїни�«Про

пенсійне�забезпечення»;

особам,�я�і���с�ладі�форм�вань�народно-

�о�ополчення�брали��часть����ероїчній�обо-

роні�міста�Києва;

��розмірі�250��рн:

одерж�вачам�пенсійної�виплати���зв’яз��

з�втратою��од�вальни�а�на�дітей-сиріт,�в�я�их

померли�або�за�ин�ли�обоє�бать�ів;

��розмірі�180��рн:

інвалідам�І��р�пи,�розмір�пенсійної�випла-

ти�я�их�не�перевищ�є�розмір��двох�прожит-

�ових�мінім�мів�для�осіб,�я�і�втратили�пра-

цездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�інвалідам�з�дитинства�та�дітям-інвалідам

відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�держав-

н��соціальн��допомо���інвалідам�з�дитинства

та�дітям-інвалідам»;

одерж�вачам�соціальної�пенсії�інвалідам�з

дитинства�та�дітям-інвалідам�відповідно�до�За-

�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечення»;

��розмірі�130��рн:

непрацюючим�пенсіонерам,�розмір�пен-

сійної�виплати�я�их�не�перевищ�є�розмір�

двох�прожит�ових�мінім�мів�для�осіб,�я�і�втра-

тили�працездатність;

одерж�вачам�державної�соціальної�допомо-

�и�відповідно�до�За�он��У�раїни�«Про�дер-

жавн��соціальн��допомо���особам,�я�і�не�ма-

ють�права�на�пенсію,�та�інвалідам»;

малозабезпеченим�сім’ям,�я�і�переб�ва-

ють�на�облі���в�ор�анах�праці�та�соціально-

�о�захист��населення�я��одерж�вачі�держав-

ної�соціальної�допомо�и,�відповідно�до�За-

�он��У�раїни�«Про�державн��соціальн��допо-

мо���малозабезпеченим�сім’ям»;

��розмірі�100��рн:

одерж�вачам��омпенсації�за�надання�со-

ціальних�посл���відповідно�до�постанови�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�від�29��вітня�2004

ро���№ 558�«Про�затвердження�Поряд���при-

значення�та�виплати��омпенсації�фізичним

особам,�я�і�надають�соціальні�посл��и»;

одерж�вачам��омпенсації�по�до�ляд��за�ін-

валідом�І��р�пи�або�престарілим,�я�ий�дося�

80-річно�о�ві��,�відповідно�до�постанови�Ка-

бінет��Міністрів�У�раїни�від�26�липня�1996

ро���№ 832�«Про�підвищення�розмірів�дер-

жавної�допомо�и�о�ремим��ате�оріям��ро-

мадян».

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви-

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити,�за�рах�но���оштів,�пе-

редбачених���бюджеті�міста�Києва�на�2016

рі��на�ви�онання�рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�03�березня�2016�ро���№ 116/116

«Про�затвердження�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Т�рбота.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—

2018�ро�и»,�надання�одноразової�адресної

соціальної�матеріальної�допомо�и,�в�межах

видат�ів,�о�ремим��ате�оріям�соціально�не-

захищених�верств�населення�міста�Києва,

зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��допомо�и�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор-

�анах�праці�та�соціально�о�захист��населен-

ня�та�Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�відповідно

до�Поряд���виплати�пенсій�та��рошової�до-

помо�и�за�з�одою�пенсіонерів�та�одерж�ва-

чів�допомо�и�через�їх�поточні�рах�н�и���бан-

�ах,�затверджено�о�постановою�Кабінет��Мі-

ністрів�У�раїни�від�30�серпня�1999�ро��

№ 1596,�та�Інстр��ції�про�виплат��та�достав-

���пенсій,�соціальних�допомо��національним

оператором�поштово�о�зв’яз��,�затвердже-

ної�на�азом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз-

���У�раїни,�Міністерства�праці�та�соціальної

політи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009�ро��

№ 464/156,�постановою�правління�Пенсій-

но�о�фонд��У�раїни�від�28��вітня�2009�ро��

№ 14-1,�зареєстрованою�в�Міністерстві�юс-

тиції� У�раїни� 02� липня� 2009� ро��� за

№ 592/16608;

особам,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження,�при�зверненні�до��інця�бюджет-

но�о�ро��,�за��мови�наб�ття�права�на�випла-

т��одноразової�адресної�соціальної�матері-

альної�допомо�и,�на�момент�прийняття�цьо-

�о�розпорядження;

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�Го-

ловном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни�в�м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відпо-

відно�до�За�он��У�раїни�«Про�пенсійне�за-

безпечення�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�ж-

би,�та�дея�их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис�а-

ми,�наданими�Головним��правлінням�Пен-

сійно�о�фонд��У�раїни�в�м.�Києві.

3.�Взяти�до��ва�и,�що�до�членів�сімей�осіб,

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

належать�особи,�визначені���Поряд���надан-

ня�щомісячної�адресної�матеріальної�допо-

мо�и��иянам-�часни�ам�антитерористичної

операції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за-

�иблих�(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�про-

веденні�антитерористичної�операції,�для�по-

�риття�витрат�на�оплат��ними�житлово-�о-

м�нальних�посл��,�затверджено�о�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро-

���№ 271/271�(��реда�ції�рішення�Київради

від�08�жовтня�2015�ро���№ 112/2015).

4.�Під�час�надання�допомо�и�врахов�вати,

що�розмір�пенсійної�виплати�в�лючає:�роз-

мір�основної�пенсії,�пенсію�за�особливі�за-

сл��и�перед�У�раїною,�а�та�ож�інші�надбав-

�и,�доплати,�в�том��числі�доплати�інде�са-

ції,�та�підвищення�з�ідно�із�за�онодавством

У�раїни.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо�а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�випла-

чена��ромадянин��через�незалежні�від�ньо-

�о�причини,���разі�смерті�цих��ромадян,�ви-

плач�ється�членам�сім’ї�померло�о���поряд-

��,�передбаченом��для�виплати�пенсій���зв’яз-

���зі�смертю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно

належать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається

одна�виплата���більшом��розмірі.

Одноразова�адресна�соціальна�матеріаль-

на�допомо�а�не�виплач�ється�особам,�я�і�пе-

реб�вають�на�повном��державном���триман-

ні.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

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

забезпечити�висвітлення�в�засобах�масової

інформації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пово-

розни�а�М.�Ю.

Голова В. Кличко

Про надання одноразової адресної соціальної 
матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахи$

щених верств населення, ветеранам війни міста Києва 
з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій

війні та Дня пам’яті та примирення у 2016 році
Розпорядження № 259 від 25 квітня 2016 року

Відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань», рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвер$
дження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016$2018 роки», з метою подальшого со$
ціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення, ветеранів війни міста Києва
та з нагоди відзначення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення у 2016
році:

1.�Надати�одноразов��адресн��соціальн��ма-

теріальн��допомо���о�ремим��ате�оріям�соці-

ально�незахищених�верств�населення,�ветера-

нам�війни�міста�Києва,���том��числі�вн�тріш-

ньо�переміщеним�особам,�я�і�переб�вають�на

облі���та�фа�тично�проживають�в�місті�Києві,�з

на�оди�відзначення�перемо�и�над�нацизмом��

Др��ій�світовій�війні�та�Дня�пам’яті�та�прими-

рення���2016�році,�а�саме:

��розмірі�500��рн:

особам,�я�і�мають�особливі�засл��и�перед

Бать�івщиною;

особам,�я�і���с�ладі�форм�вань�народно�о

ополчення�брали��часть����ероїчній�обороні

міста�Києва;

інвалідам�І��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та��о-

лишніх�малолітніх�(я�им�на�момент��в’язнення

не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язнів��онцентра-

ційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�со-

во�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслідо�

поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворювання,

одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,�ви�о-

нання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбо-

вих�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

ветеранам�підпільно-партизансь�о�о�р�х�;

Праведни�ам�Бабино�о�яр�;

��розмірі�450��рн:

інвалідам�II��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та

�олишніх�малолітніх�(я�им�на�момент��в’язнен-

ня�не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язнів��онцентра-

ційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�со-

во�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслідо�

поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворювання,

одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,�ви�о-

нання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбо-

вих�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

��розмірі�400��рн:

інвалідам�III��р�пи�із�числа�інвалідів�війни�та

�олишніх�малолітніх�(я�им�на�момент��в’язнен-

ня�не�виповнилося�14�ро�ів)�в’язнів��онцентра-

ційних�таборів,��етто�та�інших�місць�прим�со-

во�о�тримання,�визнаних�інвалідами�внаслідо�

поранення,��онт�зії,��аліцтва,�захворювання,

одержаних�під�час�захист��Бать�івщини,�ви�о-

нання�обов’яз�ів�війсь�ової�сл�жби�(сл�жбо-

вих�обов’яз�ів)�та�з�інших�причин;

��розмірі�350��рн:

�часни�ам�бойових�дій�та��олишнім�неповно-

літнім�(я�им�на�момент��в’язнення�не�випов-

нилося�18�ро�ів)�в’язням��онцентраційних�та-

борів,��етто,�інших�місць�прим�сово�о�триман-

ня,�дітям,�я�і�народилися���зазначених�місцях

прим�сово�о�тримання�їх�бать�ів,�а�та�ож�осо-

бам,�я�і�брали��часть���ви�онанні�бойових�зав-

дань�по�захист��Бать�івщини���с�ладі�війсь�о-

вих�підрозділів,�з’єднань,�об’єднань�всіх�видів

і�родів�війсь��Збройних�Сил�діючої�армії�(фло-

т�),���партизансь�их�за�онах�і�підпіллі�та�інших

форм�ваннях�я����воєнний,�та��і���мирний�час;

�иянам —�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин�ли

або�померли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��он-

т�зії�чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних

під�час��часті���масових�а�ціях��ромадсь�о�о

протест��в�У�раїні�з�21�листопада�2013�ро��

по�21�люто�о�2014�ро���за�євроінте�рацію�та�про-

ти�режим��Ян��овича,�я�им�посмертно�при-

своєно�звання�Герой�У�раїни�за��ромадянсь��

м�жність,�патріотизм,��ероїчне�відстоювання

�онстит�ційних�засад�демо�ратії,�прав�і�сво-

бод�людини,�самовіддане�сл�жіння���раїнсь�о-

м��народові,�виявлені�під�час�Революції��ідно-

сті;

�иянам,�я�і�отримали�тяж�і�тілесні��ш�оджен-

ня�під�час��часті���масових�а�ціях��ромадсь�о-

�о�протест�,�що�відб�лися���період�з�21�листо-

пада�2013�ро���по�21�люто�о�2014�ро��;

�иянам —��часни�ам�АТО;

�иянам —�членам�сімей�осіб,�я�і�за�ин�ли

або�померли�внаслідо��поранення,��онт�зії�чи

�аліцтва,�одержаних�під�час��часті�в�антитеро-

ристичній�операції�та�членам�сімей,��иян,�я�і

за�ин�ли�або�померли�внаслідо��поранення,

�онт�зії�чи��аліцтва,�одержаних�під�час��часті

в�антитерористичній�операції;

�иянам —�членам�сімей�волонтерів�та�членам

сімей�волонтерів —��иян,�я�і�добровільно�за-

безпеч�вали�(або�добровільно�зал�чалися�до

забезпечення)�проведення�антитерористичної

операції�(��том��числі�здійснювали�волонтер-

сь���діяльність)�та�за�ин�ли�(пропали�безвісти),

померли�внаслідо��поранення,��онт�зії�або��а-

ліцтва,�одержаних�під�час�забезпечення�прове-

дення�антитерористичної�операції�(��том��чис-

лі�волонтерсь�ої�діяльності),�переб�ваючи�без-

посередньо�в�районах�антитерористичної�опе-

рації���період�її�проведення;

��розмірі�200��рн:

вдовам�Героїв�Радянсь�о�о�Союз�;

�часни�ам�Вели�ої�Вітчизняної�війни�та��олиш-

нім�в’язням��онцентраційних�таборів,��етто,�ін-

ших�місць�прим�сово�о�тримання,�особам�я�і

б�ли�насильно�вивезені�на�прим�сові�роботи,

дітям�партизанів,�підпільни�ів,�інших��часни�ів

боротьби�з�націонал-соціалістсь�им�режимом

в�тил��воро�а;

членам�сімей�за�иблих�та�др�жинам�(чоло-

ві�ам)�померлих�інвалідів�Вели�ої�Вітчизняної

війни,�др�жинам�(чолові�ам)�померлих��час-

ни�ів�війни,��часни�ів�бойових�дій�і�жертв�на-

цистсь�их�переслід�вань,�визнаних�за�життя

інвалідами�від�за�ально�о�захворювання,�тр�-

дово�о��аліцтва�та�з�інших�причин,�я�і�не�одр�-

жилися�вдр��е.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації):

2.1.�Забезпечити,�за�рах�но���оштів,�перед-

бачених���бюджеті�міста�Києва�на�2016�рі��на

ви�онання�місь�ої�цільової�про�рами�«Т�рбо-

та.�Наз�стріч��иянам»�на�2016—2018�ро�и,�за-

твердженої�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від

03�березня�2016�ро���№ 116/116,�надання�од-

норазової�адресної�соціальної�матеріальної�до-

помо�и,�в�межах�видат�ів,�о�ремим��ате�оріям

соціально�незахищених�верств�населення,�ве-

теранам�війни�міста�Києва,�зазначеним���п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Виплат��одноразової�адресної�соціаль-

ної�матеріальної�допомо�и�о�ремим��ате�орі-

ям�соціально�незахищених�верств�населення,

ветеранам�війни�міста�Києва�з�на�оди�відзна-

чення�перемо�и�над�нацизмом���Др��ій�світо-

вій�війні�та�Дня�пам’яті�та�примирення���2016

році�проводити:

особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�ор�а-

нах�праці�та�соціально�о�захист��населення�та

Пенсійно�о�фонд��У�раїни,�відповідно�до�Поряд-

���виплати�пенсій�та��рошової�допомо�и�за�з�о-

дою�пенсіонерів�та�одерж�вачів�допомо�и�че-

рез�їх�поточні�рах�н�и���бан�ах,�затверджено-

�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

30�серпня�1999�ро���№ 1596,�та�Інстр��ції�про

виплат��та�достав���пенсій,�соціальних�допо-

мо��національним�оператором�поштово�о�зв’яз-

��,�затвердженої�на�азом�Міністерства�транс-

порт��та�зв’яз���У�раїни,�Міністерства�праці�та

соціальної�політи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009

ро���№ 464/156,�постановою�правління�Пен-

сійно�о�фонд��У�раїни�від�28��вітня�2009�ро��

№ 14-1,�зареєстрованою�в�Міністерстві�юсти-

ції�У�раїни�2�липня�2009�ро���№ 592/16608;

особам,�зазначеним���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження,�при�зверненні�до��інця�бюджетно�о�ро-

��,�за��мови�наб�ття�права�на�виплат��одноразо-

вої�адресної�соціальної�матеріальної�допомо�и,

на�момент�прийняття�цьо�о�розпорядження;
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особам,�я�і�переб�вають�на�облі���в�Голов-

ном���правлінні�Пенсійно�о�фонд��У�раїни�в

м.�Києві,�пенсія�я�им�призначена�відповідно

до�За�он��У�раїни�«Про�пенсійне�забезпечен-

ня�осіб,�звільнених�з�війсь�ової�сл�жби,�та�де-

я�их�інших�осіб»�з�ідно�зі�спис�ами,�наданими

Головним��правлінням�Пенсійно�о�фонд��У�ра-

їни�в�м.�Києві.

3.�Взяти�до��ва�и,�що�до�членів�сімей�осіб,

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

належать�особи,�визначені���Поряд���надання

щомісячної�адресної�матеріальної�допомо�и

�иянам-�часни�ам�антитерористичної�опера-

ції,�членам�їх�сімей�та�членам�сімей�за�иблих

(померлих)��иян,�я�і�брали��часть�в�проведен-

ні�антитерористичної�операції,�для�по�риття

витрат�на�оплат��ними�житлово-�ом�нальних�по-

сл��,�затверджено�о�рішенням�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�від�09�жовтня�2014�ро���№ 271/271

(��реда�ції�рішення�Київради�від�08�жовтня�2015

ро���№ 112/2015).

4.�Одноразова�адресна�соціальна�матері-

альна�допомо�а,�я�а�не�б�ла�своєчасно�випла-

чена��ромадянин��через�незалежні�від�ньо�о

причини,���разі�смерті�цих��ромадян�виплач�є-

ться�членам�сім�і�померло�о���поряд��,�перед-

баченом��для�виплати�пенсій���зв’яз���зі�смер-

тю�пенсіонера.

Врах�вати�те,�що�особам,�я�і�одночасно�на-

лежать�до�де�іль�ох��ате�орій,�надається�од-

на�допомо�а���більшом��розмірі.

5.�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій�ви-

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

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

печити�оприлюднення�цьо�о�розпорядження�в

засобах�масової�інформації.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Повороз-

ни�а�М.�Ю.

Голова В. Кличко

Про проведення фестивалю дитячого розвитку 
та дозвілля «Прекрасний світ дитинства» в Сирецькому парку 

(вул. Тимофія Шамрила)
Розпорядження № 266 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 2 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто$герой Київ», підпункту 7 пунк$
ту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоуст$
рою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, По$
рядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійно$
го, культурно$просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення органу самоорганізації на$
селення «Комітет мікрорайону «Сирець$1» від 25 лютого 2016 року № 14, з метою забезпечення культурного
дозвілля для дітей та молоді міста Києва:

1.�Підтримати�ініціатив��ор�ан��самоор�ані-

зації�населення�«Комітет�мі�рорайон��«Си-

рець-1»�щодо�проведення�з�30��вітня�до�24

липня�2016�ро�����вихідні�дні�з�10.00�до�19.00

фестивалю�дитячо�о�розвит���та�дозвілля

«Пре�расний�світ�дитинства»�в�Сирець�ом�

пар���(в�л.�Тимофія�Шамрила)�(далі —�фес-

тиваль).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�фестивалю�взяв�на

себе�ор�ан�самоор�анізації�населення�«Комі-

тет�мі�рорайон��«Сирець-1».

3.�Ор�ан��самоор�анізації�населення�«Комі-

тет�мі�рорайон��«Сирець-1».

3.1.�Розробити�спільно�з�Департаментом�про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�схем��розмі-

щення�об’є�тів�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�-

вання,�наметів�з�майстер-�ласами�та�місць�про-

ведення�дитячих�розва��під�час�фестивалю.

3.2.�Розробити�про�рам����льт�рних�заходів

під�час�проведення�фестивалю�та�по�одити�її

з�Шевчен�івсь�ою�районною�в�місті�Києві�дер-

жавною�адміністрацією.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�забезпечити

за�зверненням�ор�анізатора�фестивалю�чер-

��вання�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�медичної

допомо�и�під�час�проведення�фестивалю.

5.�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�сприяти�в�ор�анізації�спортивних�а�цій�та�за-

ходів�під�час�проведення�фестивалю.

6.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�забезпечити�дотримання

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и

та�проведення�фестивалю�та�відновлення�по-

Про затвердження граничного розміру допомоги окремим
категоріям осіб на 2016 рік

Розпорядження № 215 від 13 квітня 2016 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Київської

міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам анти$
терористичної операції та членам їх сімей», рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 118/118
«Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», в межах видатків, передбачених
в бюджеті міста Києва на 2016 рік, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61,
з метою реалізації окремих завдань, передбачених міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч ки$
янам» на 2016 — 2018 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116:

1.�Затвердити�на�2016�рі���раничний�розмір:

1.1.�Щорічної�матеріальної�допомо�и�в�роз-

мірі�2500,0��рн:

�иянам —��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і

брали��часть�в�проведенні�антитерористичної

операції;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��часни�ів

антитерористичної�операції,�я�і�б�ли�зареєс-

тровані�в�місті�Києві�на�момент�за�ибелі�(смер-

ті)��часни�а�антитерористичної�операції,�не�за-

реєстровано�о�на�момент�за�ибелі�(смерті)�в

місті�Києві;

членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�помер-

ли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час

�часті���Революції�Гідності.

1.2.�Допомо�и�на�поховання��иян —��часни-

�ів�антитерористичної�операції�в�розмірі�5000,0

�рн.

1.3.�Щомісячної�адресної�матеріальної�до-

помо�и�малолітнім�та�неповнолітнім�дітям,�па-

син�ам,�падчер�ам��иян,�я�і�за�ин�ли�або�по-

мерли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії

чи�інших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під

час��часті���Революції�Гідності�в�розмірі�3000,0

�рн.

1.4.�Щомісячної�адресної�матеріальної�до-

помо�и�для�по�риття�витрат�на�оплат��житло-

во-�ом�нальних�посл��:

�иянам —��часни�ам�антитерористичної�опе-

рації;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��иян,�я�і

брали��часть�в�проведенні�антитерористичної

операції;

членам�сімей�за�иблих�(померлих)��часни�ів

антитерористичної�операції,�я�і�б�ли�зареєс-

тровані�в�місті�Києві�на�момент�за�ибелі�(смер-

ті)��часни�а�антитерористичної�операції,�не�за-

реєстровано�о�на�момент�за�ибелі�(смерті)�в

місті�Києві,�в�розмірі:

на�сім’ю�з�однієї�особи —�378,0��рн;

на�сім’ю�з�двох�осіб —�655,0��рн;

на�сім’ю�з�трьох�осіб —�934,0��рн;

на�сім’ю�з�чотирьох�осіб�та�більше —�1213,0

�рн;

членам�сімей��иян,�я�і�за�ин�ли�або�помер-

ли�внаслідо��поранень,��аліцтва,��онт�зії�чи�ін-

ших��ш�оджень�здоров’я,�одержаних�під�час

�часті���Революції�Гідності,�в�розмірі:

на�сім’ю�з�однієї�особи —�257,0��рн;

на�сім’ю�з�двох�осіб —�444,0��рн;

на�сім’ю�з�трьох�осіб —�634,0��рн;

на�сім’ю�з�чотирьох�осіб�та�більше —�823,0

�рн.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

р�шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпе-

чити�встановлення�додат�ових��рн,��онтейне-

рів�для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних

мод�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�об-

сл��ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та�при-

бирання�території.

7.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�ль-

ної�поліції���м.�Києві�Департамент��патр�ль-

ної�поліції�Національної�поліції�У�раїни�забез-

печити�охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

проведення�фестивалю,�а�та�ож�вільний�заїзд

і�виїзд�на�територію�Сирець�о�о�пар���транс-

портних�засобів,�задіяних�в�ор�анізації�та�про-

веденні�фестивалю.

8.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�під�лючити

об’є�ти�тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,�на-

мети�з�майстер-�ласами�та�місця�проведення

дитячих�розва��на�час�фестивалю�до�джерел�еле�-

тропостачання���встановленом��поряд��.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пантеле-

єва�П.�О.

Голова В. Кличко

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ïåðåäàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè âñ³õ îá'ºêò³â —2 ðîêè 364 äí³.

Óìîâè êîíêóðñó:

- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿
ïåðåìîæöÿ;

- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà
äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ
íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿
âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå ìîæå áóòè
á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ
ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî
ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)

íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é

ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàð-

òîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëó-
ãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèí-

êîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âè-
âîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç
ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ
òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè
ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî
ñòàíó îá'ºêòó îðåíäè;

- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³
ó äîãîâîð³ îðåíäè;

- ó÷àñíèê, ÿêèé çàïðîïîíóº á³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè
çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì
ïðèíöèïó àóêö³îíó ïðè îáîâ'ÿçêîâîìó çàáåçïå÷åíí³
âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó;

- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò áàëàíñîóòðèìóâà÷ó íà ïóáë³êàö³þ
îãîëîøåííÿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê";

- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ó ïîäâ³éíîìó ðîçì³ð³
äâîõ ñòàðòîâèõ îðåíäíèõ ïëàò.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:

à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè
îñîáàìè:

- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà
þðèäè÷íî¿ îñîáè;

- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);

- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ
òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê
çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè
îñîáàìè:

- êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì
îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;

- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó— áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,
ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè
àáî çâ³òó ñóá'ºêòà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — ô³çè÷íî¿ îñîáè
— ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3.Äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó
(êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ
ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî ÷åðåç 20 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ â ãàçåò³ "Õðåùàòèê" çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 409.

ßêùî îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé, ñâÿòêîâèé
àáî ³íøèé íåðîáî÷èé äåíü, ùî âèçíà÷åíèé â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî íà íàñòóïíèé
çà íèì ðîáî÷èé äåíü.

Ê³íöåâèé ñòðîê ïðèéíÿòòÿ ïðîïîçèö³é â³ä ïðåòåíäåíò³â
äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ — çà 3 ðîáî÷³ äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó äî 16.00.

Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ "Íà êîíêóðñ"
(êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè ó â³ää³ë³ ç ïèòàíü
ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, êàá. 352, 357, 359,òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
207-09-31, 207-09-32, 207-09-34.

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè äëÿ ñïëàòè 

àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá'ºêòà îðåíäè Ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿

ïëàòè çà ì³ñÿöü, ãðí (áåç ÏÄÂ)
Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåí-

äíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

1.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 56,7 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Ì. Äîíöÿ, 21

56,7 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â, êð³ì ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

4460,00 8920,00 ð/ð: 26000261583 
Áàíê: ÏÀÒ ÀÁ "Óêðãàçáàíê" ì. Êè¿â 

ÌÔÎ: 320478,
Êîä ªÄÐÏÎÓ: 35756919 

Îòðèìóâà÷ êîøò³â: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Ñîëîì 'ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

2.
Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó, çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 30,6 êâ.ì çà àäðåñîþ: âóë. Âàñèëåíêà, 23

30,6 êâ.ì — ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òî-
âàð³â, êð³ì ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà

2449,67 4899,34

3.
Íåæèòëîâå íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 124,1 êâ.ì çà àäðåñîþ: áóëüâ. ×îêîë³âñüêèé, 27
124,1 êâ.ì — âèðîáíèöòâî, ðåìîíò âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íå â³éñüêîâîãî ïðèç-

íà÷åííÿ, ðîçì³ùåííÿ îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà
10111,25 20222,50
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ çà

ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëèõ ïðèì³ùåíü çàãàëüíîþ ïëîùåþ
43,2 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. "À"

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19, ë³ò. "À".

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 936 900 (äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ — 187 380 (ñòî â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì òèñÿ÷ òðèñòà â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 1 124 280 (îäèí ì³ëüéîí ñòî äâàäöÿòü ÷îòèðè
òèñÿ÷³ äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 112 428 (ñòî äâàíàäöÿòü
òèñÿ÷ ÷îòèðèñòà äâàäöÿòü â³ñ³ì) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Êðîê àóêö³îíó: ðîçì³ð çíèæêè 5 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè, ðîçì³ð íàäáàâêè 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî
íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 03 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ çà ìåòîäîì çíèæåííÿ ö³íè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060,
ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê —
÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç
13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³,
êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³î-
íàëüí³ ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 112 428 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³-
íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðè-
ìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³-
ñà, 19, ë³ò. "À".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,
òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà,ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß;
Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿:
- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÄÍÇ ¹ 190 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì³íñüêå

øîñå, 10-Á ïëîùåþ 76,64 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà —
1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.12.2015 — 1,98 ãðí., ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 168 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îçåðíà, 2
ïëîùåþ 70,0 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà — 1%, ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.10.2015 — 2,03 ãðí., ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê;

- ïðèì³ùåííÿ 1 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 216 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàòå
Çàëêè, 8-Ã ïëîùåþ 55,60 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (ïîãîäèííî), îðåíäíà ñòàâêà
— 1%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.01.2016 — 2,18 ãðí., ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç ãðàô³êîì îðåíäè, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 1 ð³ê.

- ïðèì³ùåííÿ 2 ïîâåðõó â íåæèòëîâ³é îêðåìî ñòîÿ÷³é áóä³âë³ ÇÍÇ ¹ 231 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Áîãàòèðñüêà,
2-Â ïëîùåþ 20,00 êâ.ì ï³ä ðîçì³ùåííÿ øê³ë, êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ âîä³¿â àâòîìîá³ë³â, îðåíäíà ñòàâêà — 10%,
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 3080,00 ãðí. (154,00 ãðí. çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 31.01.2016
çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³;

Îá'ºêòè íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç
îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà":

Îêðåìî ðîçòàøîâàíà íåæèòëîâà áóä³âëÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 12-Ä ïëîùåþ 33,80 êâ.ì
ï³ä ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,
îðåíäíà ñòàâêà — 8%, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè 5013,33 ãðí (148,32 ãðí çà 1 êâ.ì) áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà
29.02.2016 çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ 
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 102, òåëåôîí
äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ’ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå íàï³âï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 22, çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 217,30 êâ.ì. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà.
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü12223,33 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Àïåëÿö³éíèé ñóä ì. Êèºâà ïîâ³äîìëÿº, ùî ðîçãëÿä àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êóïåð Ïðàéñ" íà çàî÷íå ð³øåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà â³ä 23
ëèñòîïàäà 2015 ðîêó â ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Êóïåð Ïðàéñ"
äî Ñêîðîõîä ²ðèíè Ìèêîëà¿âíè ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì,— â³äáóäåòü-
ñÿ â ïðèì³ùåíí³ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó ì. Êèºâà (âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-à, ïîâåðõ ¹ 9 çàë ¹ 0910, ñóääÿ-
äîïîâ³äà÷ ×îá³òîê À.Î.) — 12 òðàâíÿ 2016 ðîêó î 10.00.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó ¿¿ â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ À. Î. ×îá³òîê

"ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" ïîâ³äîìëÿº:

ç 10.05.2016 ð. ïî 24.05.2016 ð. ó Äí³ïðîâñüêîìó òà Äàðíèöüêîìó ðàéîíàõ â çîí³ òåïëîïîñ-
òà÷àííÿ ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß" áóäóòü ïðîâîäèòüñÿ ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ
òåïëîìåðåæ³ íà ¿¿ ù³ëüí³ñòü, íà öåé ïåð³îä ïîñëóãà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ áóäå â³äñóòíÿ.
Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ âèòîê³â âîäè ïðîñèìî ïîâ³äîìëÿòè çà òåëåôîíàìè: (044)428-63-47,
(044)428-63-65, (044)559-14-22.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ "ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß"

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 65,70 êâ. ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Ìîñòèöüêà, 20 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1067500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 6%, çà ïåð-
øèé ì³ñÿöü îðåíäè — 5337,50 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïóíêòó òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-
âàííÿ ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîí-
äó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà": ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà, 36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.

Îá’ÿâà: ÒÎÂ “ÄÍ²ÏÐÎ ÄÅÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÏÀÐÒÍÅÐÇ” êîä 33448607, ì. Êè¿â,

âóë. Ãðóøåâñüêîãî, á. 3 ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó äîêóìåíòà: “Äåêëàðàö³ÿ ïðî ïî÷àòîê

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ¹ 10/26-1103/47/ÄÖ â³ä 11/03/2015 ðîêó.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³
¹ 15, íà âóë. Ñóâîðîâà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³,
ÿêà íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðó-
ïè (ç ðåàë³çàö³ºþ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿, ç ìîæëèâèì
ï³ä³ãð³âîì);

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì — ÷àñòèíà íå-
æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàíî íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15, íà
âóë. Ñóâîðîâà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâ-
òîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè.

Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ î 10.00 27 òðàâíÿ 2016
ðîêó â ïðèì³ùåíí³ Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15, çàë çàñ³-
äàíü íà Ç ïîâåðñ³.

Êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè
îôîðìëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã äîäàòêó 2 äî
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015
¹ 415/1280.

Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 01010,
ì. Êè¿â, âóë. Ñóâîðîâà, 15 ê³ì. 210 (ïí.— ÷ò. ç 9.00
äî 18.00, ïò. ç 9.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç
13.00 äî 13.45).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿ äî 18.00 23 òðàâíÿ 2016 ðîêó.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèì³-
ùåííÿ:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³
¹ 15, íà âóë. Ñóâîðîâà — 3 531,44 ãðí áåç ÏÄÂ
çà ì³ñÿöü îðåíäè (³ç ðîçðàõóíêó 4 ãîä íà äåíü, 22
ðîáî÷³ äí³);

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì — ÷àñòèíà íå-
æèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàíî íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15, íà
âóë. Ñóâîðîâà — 342,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ñòðîê îðåíäè ïðèì³ùåíü:
- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ

íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³
¹ 15, íà âóë. Ñóâîðîâà — 2 ðîêè 364 äí³, â ðîáî-
÷³ äí³ óñòàíîâè (ïîí.— ÷åòâ. ç 9.00 äî 18.00, ï'ÿòí.
ç 9.00 äî 16.45, ãîäèíè îðåíäè çà ïðîïîçèö³ºþ
ïðåòåíäåíòà, àëå íå ìåíøå 4 ãîäèíè íà äåíü (ðîç-
ì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîä — 40,13 ãðí áåç ÏÄÂ);

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì — ÷àñòèíà íå-
æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøî-

ìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ ¹ 15, íà
âóë. Ñóâîðîâà — 2 ðîêè 364 äí³.

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïðèì³-
ùåííÿ:

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,6 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ¹ 15, íà âóë. Ñóâîðî-
âà — 7062,88 ãðí áåç ÏÄÂ çà ì³ñÿöü îðåíäè ³ç
ðîçðàõóíêó 4 ãîä íà äåíü, 22 ðîáî÷³ äí³;

- çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì, ðîçòàøîâàíèõ
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ¹ 15, íà âóë. Ñóâîðî-
âà — 684,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Ðåêâ³çèòè äëÿ ¿¿ âíåñåííÿ:
Îäåðæóâà÷: Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ð/ð 35428201077680 â ÓÄÊÑÓ
â ì³ñò³ Êèºâ³, ÌÔÎ: 820019, ªÄÐÏÎÓ: 37401206

Óìîâè êîíêóðñó:

� îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðî-
ïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;

� êð³ì îðåíäíî¿ ïëàòè îðåíäàð ñïëà÷óº:

- ïîäàòêè òà çáîðè ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèç-
íà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

- êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñî-
óòðèìóâà÷à) çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè;

- êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ÷àñòêó âèòðàò íà óòðè-
ìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, ïðîïîðö³éíî îðåí-
äîâàí³é ïëîù³, íà ðåìîíò ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâ³ç
ñì³òòÿ òîùî, ïîñëóã ïî òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàí-
íþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ âíóòð³øíüîáóäèí-
êîâèõ ìåðåæ â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëàäåíî-
ãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñî-
óòðèìóâà÷åì;

- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà — áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷à â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, óêëà-
äåíîãî ì³æ îðåíäàðåì òà ï³äïðèºìñòâîì — áà-
ëàíñîóòðèìóâà÷åì;

- ïîñëóãè ñòðàõîâèêà (ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ
óêëàäàííÿ äîãîâîðó îðåíäè îðåíäàð çîáîâ'ÿçà-
íèé çàñòðàõóâàòè îá'ºêò îðåíäè íà êîðèñòü ï³ä-
ïðèºìñòâà — áàëàíñîóòðèìóâà÷à, ïîñò³éíî ïîíîâ-
ëþâàòè äîãîâ³ð ñòðàõóâàííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá
óâåñü ñòðîê îá'ºêò áóâ çàñòðàõîâàíèé);

� îðåíäíà ïëàòà çà êîæíèé íàñòóïíèé ì³ñÿöü
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì êîðèãóâàííÿ îðåíäíî¿ ïëà-
òè çà ïîïåðåäí³é ì³ñÿöü íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ çà ïî-
òî÷íèé ì³ñÿöü;

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè
ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó (ïåðåäóº óê-
ëàäàííþ äîãîâîðó îðåíäè);

� êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò
íà îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåíü ïðî âèâ÷åííÿ ïîïè-
òó íà îá'ºêò îðåíäè òà ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíêóðñ â
ãàçåò³ "Õðåùàòèê" (ïåðåäóº óêëàäàííþ äîãîâîðó
îðåíäè);

� âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì;

� äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºê-
òà îðåíäè;

� çàáåçïå÷åííÿ îðåíäàðåì çîáîâ'ÿçàííÿ ïî
ñïëàò³ îðåíäíî¿ ïëàòè ó âèãëÿä³ àâàíñîâî¿ îðåí-
äíî¿ ïëàòè â ðîçì³ð³ íå ìåíø í³æ îðåíäíà ïëàòà
çà äâà ì³ñÿö³ (ñïëà÷óºòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàð-
íèõ äí³â ç äàòè ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó);

� óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-
åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàí-
íÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

� ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà
òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòó îðåíäè;

� âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü,
çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðà-
õóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;

� ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ íå ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè ï³äïðèºìñòâîì — áàëàíñîóòðèìóâà÷åì
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïî-
â³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

� àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïå-
ðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì
ïðîïîíóâàëîñü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³
íå ï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè.

� ïî îá'ºêòó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 1,5 êâ. ì — ÷àñ-
òèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ, ùî ðîçòàøîâàíî
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ ¹ 15, íà âóë. Ñóâîðî-
âà, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî
â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,äîäàòêîâîþ óìî-
âîþ º âñòàíîâëåííÿ åñòåòè÷íîãî ñì³òòºçá³ðíèêà ç
êðèøêîþ òà îäíîðàçîâèìè ïàêåòàìè äëÿ ñì³òòÿ òà
çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ùîäåííå ñàí³òàðíå ïðèáèðàííÿ.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñàéò³: kievcity.gov.ua

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº: 

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ 16.03.2016 ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïî çàëó÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿,
ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá'ºêò³â æèòëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà
Êèºâà, óòâîðåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 22.10.2007 ¹ 1403, ç 28.04.2016 ïðèïèíåíî øëÿõîì ðîç³ðâàííÿ
²íâåñòèö³éíèé äîãîâ³ð â³ä 22.10.2003 ¹ 049-13/i/9 "Ïðî áóä³âíèöòâî ï³äçåìíîãî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó ç ïðèì³ùåííÿìè òîðãîâåëüíî-
âèñòàâêîâîãî êîìïëåêñó ï³ä ïðî¿çíîþ ÷àñòèíîþ ïî âóëèö³ Âîëîäèìèðñüê³é íà ä³ëÿíö³ â³ä âóëèö³ Ë. Òîëñòîãî äî áóëüâàðó Ò. Øåâ÷åíêà".

До��ва�и�	ерівни	ів�підприємств,��станов�та�ор�анізацій!
З�ідно�з�постановою�НКРЕКП�від�28.04.2016�№ 755�“Про�встановлення�на�травень�2016�ро���єдиних�роздрібних�тарифів�на

еле�тричн��енер�ію,�що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім�населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення,

на�території�У�раїни”�єдині�роздрібні�тарифи�на�еле�тричн��енер�ію, що�відп�с�аються�для��ожно�о��лас��споживачів, �рім

населення, населених�п�н�тів�та�зовнішньо�о�освітлення, на�території�У�раїни���травні�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�травня�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�транспор-
т��та��ом�нально-поб�тових�потреб�релі�ійних�ор�анізацій,��оп./�Вт·�од

130,68 26,14 156,82 168,48 33,70 202,18

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 99,90 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* 78,41 15,68 94,09 101,09 20,22 121,31

Інші��одини�доби 130,68 26,14 156,82 168,48 33,70 202,18

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�24.00�до�7.00

з�7.00�до�8.00
з�11.00�до�20.00
з�23.00�до�24.00

з�8.00�до�11.00
з�20.00�до�23.00

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 ÒÐÀÂÍ² 2016 ðîêó ç 22.00 äî 4.00

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ ïðîñï.
Ï. Òè÷èíè, 8 5,80

Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿
òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã ³ç
êñåðîêîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â

2 ðîêè 364 äí³
Ñòàíîì íà 31.12.2015

7% 92,53 536,67

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ
äîâ³äîê 296-56-56).

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ. ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðî-
ïîíîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ñòàâêà

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ. ì ó ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ "ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ" (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 1 ïîâåðõ
âóë.

Øóìñüêîãî,
6-Á

3,74 ²íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà
(ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.01.2016

15% 190,97 714,21

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî
îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìà-
þòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311
(Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ
äîâ³äîê 296-56-56).
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

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

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

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

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

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

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

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

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

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

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

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

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

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

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

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

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 47368

6 òðàâíÿ 2016 ð.
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²Ç 11 ÒÐÀÂÍß äî 6 âåðåñíÿ íà ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Âîêçàëüíà» ó ö³ëîäî-
áîâîìó ðåæèì³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ
ïëàíîâèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò åñ-
êàëàòîð³â. Íà ÷àñ âèêîíàííÿ çà-
õîä³â äîâåäåòüñÿ çàêðèâàòè ñòàí-
ö³þ íà âõ³ä ó ï³êîâ³ ãîäèíè. Îêð³ì
öüîãî âïðîäîâæ çàì³íè é îíîâ-
ëåííÿ ï³äéîìíèê³â íà ñòàíö³¿ ìåò-
ðî «Âîêçàëüíà» ì³ñüêà âëàäà ðîç-
ðîáèëà äîäàòêîâ³ ìàðøðóòè íà-
çåìíîãî òðàíñïîðòó. Òàêîæ çá³ëü-
øàòü ê³ëüê³ñòü ðóõîìîãî ñêëàäó íà
ìàðøðóòàõ, ùî ³ñíóþòü, â³äïîâ³ä-
íî äî ïàñàæèðîïîòîêó.

²ç ïîíåä³ëêà äî ÷åòâåðãà ñòàí-
ö³ÿ íå ïðèéìàòèìå ïàñàæèð³â ³ç
7.00 äî 9.30 òà ç 16.00 äî 19.30, à â
ï’ÿòíèöþ — ç 7.00 äî 9.30 òà ç 14.30
äî 19.30. Ó ñóáîòó — ç 7.00 äî 9.00.
Òàêèé ãðàô³ê ðîáîòè îáóìîâëåíî
íåîáõ³äí³ñòþ ï³äéîìó ïàñàæèð³â
ç³ ñòàíö³¿ íà ïîâåðõíþ òà óíèê-
íåííÿ ñêóï÷åííÿ ëþäåé íà ïëàò-
ôîðìàõ. Ó çàçíà÷åíèé ÷àñ äâà ç
òðüîõ åñêàëàòîð³â ïðàöþâàòèìóòü
ò³ëüêè íà ï³äéîì, îäèí çíàõîäè-
òèìåòüñÿ â ðåìîíò³.

Äëÿ óíèêíåííÿ íåçðó÷íîñòåé
ðîçðîáëåíî äîäàòêîâ³ ìàðøðóòè
íàçåìíîãî òðàíñïîðòó äëÿ ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â äî íàéáëèæ-
÷èõ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó, à ñà-
ìå:

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 7ê
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëü-
íèé» — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Óí³âåðñè-
òåò»;

— òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò
¹ 14ê «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåí-

òðàëüíèé» — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Îë³ì-
ï³éñüêà» — ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ïàëàö
ñïîðòó».

Êð³ì òîãî, ïàñàæèðè ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ ìàðøðóòàìè íà-
çåìíîãî òðàíñïîðòó, ùî ³ñíó-
þòü:

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 5
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëü-
íèé» — âóë. ²çþìñüêà»;

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 7
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëü-
íèé» — Ëüâ³âñüêà ïëîùà»;

— àâòîáóñíèé ìàðøðóò ¹ 114
(R1) «Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåí-
òðàëüíèé» — âóë. Ìèëîñëàâñüêà»;

—òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 12
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëü-
íèé» — âóë. Ñìîëè÷à»;

—òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 14
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Öåíòðàëü-
íèé» — Áîòàí³÷íèé ñàä»;

—òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò ¹ 33
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë «Ï³âäåí-
íèé» — Ì³íñüêèé ìàñèâ»;

— òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 1
«Ñòàíö³ÿ «Ñòàðîâîêçàëüíà» — Ìè-
õàéë³âñüêà Áîðùàã³âêà»;

— òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 3
«Ñòàíö³ÿ «Ñòàðîâîêçàëüíà» — ñòàí-
ö³ÿ «Ê³ëüöåâà äîðîãà»;

— òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 15
«Âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà — Àâòîãåí-
íèé çàâîä»;

— òðàìâàéíèé ìàðøðóò ¹ 18
«Âóë. Ñòàðîâîêçàëüíà — Êîíòðàê-
òîâà ïëîùà»;

— ì³ñüêà åëåêòðè÷êà �

Ðàéîí Íàçâà óñòàíîâè Ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü

Ãîëîñ³¿âñüêèé ÊÏ «ÆÅÎ 109» 878

Äàðíèöüêèé ÆÅÄ ¹ 206 233

Äåñíÿíñüêèé ÆÅÊ — 312 176

Äí³ïðîâñüêèé ÆÅÄ — 405 308

Îáîëîíñüêèé ÆÅÊ — 512 781

Ïå÷åðñüêèé ÆÅÄ «Ëèïêèæèòëîñåðâiñ» 1120

Ïîä³ëüñüêèé Ä³ëüíèöÿ 4 1706

Ñâÿòîøèíñüêèé ÆÅÄ ¹ 6 998

Ñîëîì’ÿíñüêèé ÆÅÄ ¹ 902 (×îêîë³âñüêå) 1246

Øåâ÷åíê³âñüêèé ÂÎÏ «Çîëîòîóñò³âñüêà» 622

Â³òàë³é Êëè÷êî çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â íåâ³äêëàäíî
ðîçñë³äóâàòè àêò âàíäàë³çìó â Áàáèíîìó ßðó

ÌÅÐ ÊÈªÂÀ Â³òàë³é Êëè÷êî çâåð-
íóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
ç òèì, àáè ÿêîìîãà øâèäøå áóëî
çíàéäåíî ³ ïðèòÿãíóòî äî â³äïî-
â³äàëüíîñò³ òèõ, õòî çä³éñíèâ àêò
âàíäàë³çìó â Áàáèíîìó ßðó.

«Ãðóïà ìîëîäèê³â, ÿê çàô³êñó-
âàëè êàìåðè â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿ, â Áàáèíîìó ßðó á³ëÿ ïàì’ÿò-
íèêà «Ìåíîðà» ñïàëèëà ïðàïîð
äåðæàâè ²çðà¿ëü. Ñòàëîñÿ öå â íà-
ö³îíàëüíèé äåíü ïàì’ÿò³ ³ ñêîð-
áîòè ºâðåéñüêîãî íàðîäó, êîëè
ºâðå¿ âñüîãî ñâ³òó çãàäóþòü 6 ì³ëü-
éîí³â æåðòâ íàöèçìó, ÿêèõ çíè-

ùèëè ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³é-
íè,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.—
Íåïðèïóñòèìî, ùîá íàä ïàì’ÿò-

òþ æåðòâ çíóùàëèñÿ. Òà é ùå â
ì³ñö³, ÿêå çíàþòü ó ñâ³ò³ ÿê îäíå
³ç ñèìâîë³â ñòðàøíîãî çëî÷èíó
ôàøèçìó — â Áàáèíîìó ßðó, äå
âèíèùèëè äåñÿòêè òèñÿ÷ ëþäåé
ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé, á³ëü-
ø³ñòü ç ÿêèõ áóëè ºâðå¿»,— íàãî-
ëîñèâ ìåð Êèºâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ, ùî
ïàì’ÿòü ïðî æåðòâ òðåáà øàíóâà-
òè, ùîá ïîä³áíèõ òðàãåä³é ëþä-
ñòâà á³ëüøå íå ïîâòîðèëîñÿ. ² çà-
çíà÷èâ, ùî êè¿âñüêà âëàäà ïëàíóº
ñòâîðèòè â Áàáèíîìó ßðó Ìåìî-
ð³àë ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîêîñòó �

Ó ïîõ³ä ë³ñîïàðêîì «Êîí÷à-Çàñïà»

Ó ÑÓÁÎÒÓ â³äáóâñÿ ï’ÿòèé åêî-
ëîã³÷íèé ïîõ³ä ë³ñîïàðêîì ñòî-
ëè÷íîãî ÊÏ «Ë³ñîïàðêîâå ãîñïî-
äàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà». Öå ÷åð-
ãîâèé çàõ³ä ó ðàìêàõ ñîö³àëüíî-
ãî ïðîåêòó, îðãàí³çîâàíîãî ÊÌÄÀ
òà ÃÎ, ùî ìàº íà ìåò³ îçíàéîì-
ëåííÿ ç ðîáîòîþ ë³ñîïàðêîâèõ
ãîñïîäàðñòâ ì³ñòà ³ äàº ìîæëè-
â³ñòü ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî òå, â
ÿêîìó ñòàí³ çíàõîäÿòüñÿ òåðè-
òîð³¿ (çàïîâ³äíèêè, ïàðêè, îçå-
ðà, ð³÷êè òîùî). Öüîãî ðàçó ïðî-
åêò îòðèìàâ ï³äòðèìêó ç áîêó
á³çíåñ-øêîëè MiniBoss. Íàãàäà-
ºìî, ùî îðãàí³çàö³ÿ ïîõîä³â ðå-
àë³çîâóºòüñÿ â ðàìêàõ Ðåãëàìåí-
òó ïðî ñï³âïðàöþ â³ä 30.12.2015 ð.
ì³æ ãðîìàäñüê³ñòþ òà ÊÌÄÀ ùî-
äî çáåðåæåííÿ ïðèðîäè ³ ðîç-

âèòêó ë³ñîïàðêîâèõ ãîñïîäàðñòâ
Êèºâà.

Ó ïîõîä³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä
20 øêîëÿð³â, ÿê³ ï³ä íàãëÿäîì äî-
ñâ³ä÷åíèõ ë³ñíèê³â òà ãðîìàäñüêèõ
àêòèâ³ñò³â ïðîéøëè ìàðøðóò ïðî-
òÿæí³ñòþ ìàéæå 8 êì. Ó÷àñíèêè
ïîõîäó â³äâ³äàëè îçåðî Øàïàð-
íÿ, ïîáà÷èëè òâàðèí ë³ñîïàðêó, à
ï³ñëÿ ïîõîäó ñêóøòóâàëè ñìàæå-
íó íà âóã³ëë³ êàðòîïëþ.

Çàïðîøóºìî êèÿí òà ãîñòåé
ñòîëèö³ äîëó÷èòèñÿ äî íàñòóï-
íîãî ïîõîäó, ùî â³äáóäåòüñÿ 14
òðàâíÿ. Ìàðøðóò ïðîëÿãàòèìå
òåðèòîð³ºþ Ñâÿòîøèíñüêîãî
ë³ñîïàðêó. Çá³ð î 10.00 íà ñòàí-
ö³¿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà» (á³ëÿ
ïàì’ÿòíèêà òàíê³ñòàì-âèçâî-
ëèòåëÿì) �

Öåíòðàëüí³ ôîíòàíè ñòîëèö³ ïðàöþâàòèìóòü
äî ê³íöÿ âåðåñíÿ
Ó ÑÒÎËÈÖ² ï³ñëÿ ðåìîíòó çàïóñòèëè ÷îòèðè öåí-
òðàëüí³ ôîíòàíè (êð³ì «Êàñêàäíîãî», ÿêèé çàïðà-
öþº ç ëèïíÿ öüîãî ðîêó). Òàêîæ â³äíîâëÿòü ðîáîòó Ðó-
ñàí³âñüêèõ ôîíòàí³â. Äî ñåðåäèíè 2017 ðîêó ì³ñüêà
âëàäà ïëàíóº çàïóñòèòè âñ³ êè¿âñüê³ âîäîãðà¿, â òî-
ìó ÷èñë³, âîäí³ êîìïëåêñè ó âèãëÿä³ êóëü íà Ìàéäà-

í³ Íåçàëåæíîñò³, ÿê³ áóëî ïîøêîäæåíî ï³ä ÷àñ Ðåâî-
ëþö³¿ Ã³äíîñò³.

Íà â³äíîâëåííÿ ôîíòàííèõ êîìïëåêñ³â çà îñòàí-
í³é ð³ê âèä³ëåíî 1,7 ìëí ãðí. Âîíè ïðàöþâàòèìóòü
äî ê³íöÿ âåðåñíÿ ç ïåðåðâîþ ëèøå íà ñàí³òàðíèé
äåíü ó ïîíåä³ëîê �

Íà ÷àñ ðåìîíòó åñêàëàòîð³â íà «Âîêçàëüí³é» çàïðîâàäÿòü
äîäàòêîâ³ ìàðøðóòè íàçåìíîãî òðàíñïîðòó

Àíòèðåéòèíã ÆÅÄ³â ì³ñòà 
çà êâ³òåíü 2016 ðîêó

Ó ÑÒÎËÈÖ² âèçíà÷åíî ÆÅÄè (æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éí³ ä³ëüíèö³),
ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè êâ³òíÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïðîäåìîíñòðóâàëè
íàéã³ðø³ ïîêàçíèêè â ðîáîò³.

Ðåéòèíã ñêëàäåíî íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³¿ Êîíòàêòíîãî öåíòðó
ì³ñòà Êèºâà 15-51. Çîêðåìà, âðàõîâàíî ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü êèÿí,
ð³âåíü ¿õ âèêîíàííÿ òà ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ êë³ºíò³â ùîäî âèêî-
íàííÿ çàÿâîê.
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