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ÓÐÎ×ÈÑÒ² çàõîäè ó Êèºâ³ ðîç-
ïî÷àëèñÿ ùå ó ñóáîòó ç â³äêðèò-
òÿ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ âè-
ñòàâêè «Óêðà¿íñüêà Äðóãà ñâ³òî-
âà», ï³äãîòîâëåíî¿ ïðàö³âíèêà-
ìè Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íà-
ö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³. Ðîçì³ùåíà
íåïîäàë³ê ôîíòàíó çàñíîâíèêàì
Êèºâà, âîíà ìèìîâîë³ ïîòðàïëÿº
íà î÷³ ³ ì³ñòÿíàì, ³ ãîñòÿì. Íà
ê³ëüêîõ ñòåíäàõ ïðåäñòàâèëè óêðà-
¿íñüêèé âèì³ð Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè: ç 1 âåðåñíÿ 1939 ðîêó, êî-
ëè óêðà¿íö³ ó ñêëàä³ Â³éñüêà Ïîëü-
ñüêîãî ñòàëè äî áîþ ç ã³òëåð³â-
ñüêèìè àãðåñîðàìè, äî îñòàíí³õ
ïîñòð³ë³â íà Äàëåêîìó Ñõîä³ — ó
â³éí³ ç ßïîí³ºþ. «Ó öåíòð³ óâà-
ãè — ïåðåäóñ³ì Óêðà¿íà é ðîëü
óêðà¿íö³â ó ñâ³òîâ³é â³éí³. ² íàé-
ãîëîâí³øå: âíåñîê óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó â ïåðåìîãó íàä íàöèç-
ìîì. Íà âñ³õ ôðîíòàõ — â³ä Àò-
ëàíòèêè äî Òèõîãî îêåàíó», — ïî-
ÿñíþþòü êîíöåïö³þ âèñòàâêè â
Óêðà¿íñüêîìó ³íñòèòóò³ íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³.

Ó íåä³ëþ íà ìîòîòðåö³ Ïèðî-
ã³â âëàøòóâàëè ùîð³÷íèé Â³éñü-
êîâî-³ñòîðè÷íèé ôåñòèâàëü ÏÅ-
ÐÅÌÎÃÀ. UA. Òàì ñïðîáóâàëè â³ä-
òâîðèòè ñòîðîíè ñîëäàòñüêîãî æèò-
òÿ àðì³é êðà¿í ñâ³òó òèõ ÷àñ³â: ó
ÿêèõ óìîâàõ æèëè ñîëäàòè, ÿê ïðà-
öþâàâ ãîñï³òàëü àðì³¿ ÑØÀ, ÿê ïðî-
âîäèëàñÿ ñòðîéîâà ï³äãîòîâêà ³ îð-
ãàí³çîâóâàâñÿ ôðîíòîâèé â³äïî-
÷èíîê â³éñüêîâèõ. Ä³òÿì äîçâîëÿ-
ëè ïîñòð³ëÿòè ç ëåãåíäàðíèõ êó-
ëåìåò³â Òîìïñîí àáî ãâèíò³âêè
Ìîñ³íà, ïîñèä³òè çà êåðìîì â³é-
ñüêîâèõ àâòîìîá³ë³â Øåâðîëå òà
ëåãåíäàðíèõ ÃÀÇ-61, à òàêîæ äî-
ïîìîãòè ïîâñòàíöÿì ç ÓÏÀ îá-
ëàøòóâàòè íàï³âçåìëÿíêó. Íà ôåñ-
òèâàë³ â³äòâîðèëè ïîáóò ÷îòèðüîõ
òàáîð³â, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó Äðóã³é
ñâ³òîâ³é â³éí³: ÓÏÀ (Óêðà¿íñüêà
ïîâñòàíñüêà àðì³ÿ), òàá³ð Ñîþç-
íèõ äåðæàâ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ òà
ÑØÀ), òàá³ð ×åðâîíî¿ àðì³¿ òà íà-
öèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè. Â³éñüêîâ³
ðåêîíñòðóêòîðè íàâ³òü âëàøòóâà-
ëè ïîêàçîâó «ñïåöîïåðàö³þ» ÓÏÀ

ç âèçâîëåííÿ ñâîãî òîâàðèøà ç ïî-
ëîíó íàöèñò³â.

À 8 òðàâíÿ ââå÷åð³, ð³âíî î 23.01,
ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà-
¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ñòàðòó-
âàëà àêö³ÿ «Ïåðøà õâèëèíà ìè-
ðó», ï³ä ÷àñ ÿêî¿ çàïàëèëè ÷àøó
«Âîãîíü Ñëàâè». Ñï³ëüíó ó÷àñòü â
ìåìîð³àëüíèõ çàõîäàõ âçÿëè âå-
òåðàíè ×åðâîíî¿ àðì³¿ òà ÓÏÀ, à
òàêîæ êåð³âíèêè äåðæàâè.

9 òðàâíÿ ñâÿòêîâ³ óðî÷èñòîñò³
ðîçïî÷àëèñÿ âðàíö³ ç ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî
Ñîëäàòà òà ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè íà
Âîëîäèìèðñüê³é ã³ðö³. Ïðåçèäåíò
Ïåòðî Ïîðîøåíêî, Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì
ç â³éñüêîâèìè êàïåëàíàìè ïîìî-
ëèëèñÿ çà ìèð òà ïåðåìîãó Óêðà-
¿íè. Ó ìîëåáí³ âçÿëè ó÷àñòü ïîíàä
140 â³éñüêîâèõ ñâÿùåíèê³â òà á³ëü-
øå 300 âî¿í³â.

Òàêîæ öüîãî äíÿ ìåð ï³äòðè-
ìàâ ãàðíó òðàäèö³þ ³ ïðî¿õàâñÿ ç
âåòåðàíàìè òà á³éöÿìè ÀÒÎ íà
òðàìâàé÷èêó äî Ïóù³-Âîäèö³. Òàì
¿ì ïðèãîòóâàëè ñâÿòêîâ³ ñòîëè ³
òðàäèö³éíó ïîëüîâó êàøó. «Ñüîãî-
äí³ ÿ õîò³â áè ïðèâ³òàòè êîæíîãî
ç âàñ ç Äíåì Ïåðåìîãè íàä íàöèç-
ìîì ³ ïîäÿêóâàòè çà òå, ùî ìè æè-
âåìî ó â³ëüí³é êðà¿í³, âêëîíèòèñÿ
âàì çà âàø ïîäâèã,— çâåðíóâñÿ Â³-
òàë³é Êëè÷êî äî âåòåðàí³â.— Õî÷ó
ïîäÿêóâàòè âî¿íàì, óñ³ì çàõèñíè-
êàì, ÿê³ â³ääàâàëè ñâîº çäîðîâ’ÿ,
à áàãàòî õòî ³ æèòòÿ, ùîá çàõèñòè-
òè ñâîþ çåìëþ. Íàéñóìí³øå, ùî
äëÿ òîãî, àáè âèáîðîòè ìèð, äîâî-
äèòüñÿ ïëàòèòè íàéâèùîþ ö³íîþ».

Âåòåðàíè ä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè, äà-
âàëè íàñòàíîâè á³éöÿì ÀÒÎ, ñï³ë-
êóâàëèñÿ, æàðòóâàëè, à ïîò³ì óñ³
ðàçîì ôîòîãðàôóâàëèñÿ.

Çàãàëîì 9 òðàâíÿ ó öåíòð³ ñòî-
ëèö³ ïàíóâàëà ñâÿòêîâà ³ òâîð÷à
àòìîñôåðà. Íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæ-
íîñò³ âëàøòóâàëè ìàðø îðêåñ-
òð³â, à íà Õðåùàòèêó âñ³ îõî÷³ ìà-
ëþâàëè ìèð, äîáðî, ëþáîâ, Óêðà-
¿íó ³ ñâî¿õ ìàì. Àêö³ÿ «Ä³òè
ìàëþþòü ÌÈÐ!!!» ðîçïî÷àëàñÿ
ùå 2 òðàâíÿ, à â ïîíåä³ëîê â³äáó-
ëàñÿ ¿¿ çàêëþ÷íà ÷àñòèíà — ç ìà-
ëþíê³â âèêëàëè êàðòó Óêðà¿íè.
Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè
îðãàí³çàòîð³â, öÿ êàðòà ñêëàäà-
ëàñÿ ç ìàéæå 7 500 ìàëþíê³â. Çãî-
äîì ¿õ ïåðåäàäóòü â³éñüêîâèì ó çî-
íó ÀÒÎ.

Íå ìèíóâ öåé äåíü ³ áåç íåïðè-
ºìíèõ ³íöèäåíò³â. Ï³ä ÷àñ àêö³¿
«Áåññìåðòíûé ïîëê» ó ïàðêó Ñëà-
âè ïîøòîâõàëèñÿ ëþäè ç ãåîðã³¿â-
ñüêèìè ñòð³÷êàìè òà ìîëîäèêè,
ÿêèõ ö³ ñòð³÷êè äðàòóâàëè. Ïðîòå
òàì îïåðàòèâíî ñïðàöþâàëè ïî-
ë³öåéñüê³, ÿê³ «ðîçâåëè» íåïðèìè-
ðèìèõ îïîíåíò³â.

Íàâ³òü öÿ ëîæêà äüîãòþ íå ç³ïñó-
âàëà ñâÿòêîâî¿ ³ íàâ³òü äî ïåâíî¿ ì³-
ðè ñ³ìåéíî¿ àòìîñôåðè ó ì³ñò³. Êâ³-
òè íåñëè äî óñ³õ ïàì’ÿòíèê³â âî-
¿íàì, à âîíè º ÷è íå â êîæíîìó
ðàéîí³. Íà ð³çíèõ ìàéäàí÷èêàõ —
ó Ã³äðîïàðêó, â ïàðêó Òàðàñà Øåâ-
÷åíêà òà â ³íøèõ ì³ñöÿõ ëþäè ðà-
ä³ëè ìèðíîìó íåáó. Áî æ çà ìèíó-
ë³ äâà ðîêè óêðà¿íö³ òàêè ïåðåêî-
íàëèñÿ, ùî ìèð — öå íàéá³ëüøà
ö³íí³ñòü... �

ßê Êè¿â ñâÿòêóâàâ Äåíü Ïåðåìîãè
� Ìîëèòâîþ, ïàðàäàìè îðêåñòð³â ³ â³éñüêîâèì ôåñòèâàëåì 

ó ì³ñò³ âøàíîâóâàëè ïîäâèã ãåðî¿â

Íà Ìèõàéë³âñüê³é
ïëîù³ âëàøòóþòü
ìóçè÷íî-ñïîðòèâíèé
«Ï³êí³ê ó ªâðîï³»

Öüîãî ðîêó â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ªâðîïè

â³äáóäåòüñÿ 21 òà 22 òðàâíÿ íà Ìè-

õàéë³âñüê³é ïëîù³ ó òðàäèö³éíîìó

ºâðîïåéñüêîìó ñòèë³ «Ï³êí³ê ó ªâ-

ðîï³».

Â³äïîâ³äíî äî ï³äïèñàíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ, ó ñóáîòó, 21

òðàâíÿ, î 12.00 ñòàðò çàãàëüíî-

ì³ñüêèì çàõîäàì äàñòü îô³ö³éíà

öåðåìîí³ÿ â³äêðèòòÿ Äíÿ ªâðîïè

çà ó÷àñòþ êåð³âíèöòâà äåðæàâè

òà ì³ñòà, ãîëîâè Ïðåäñòàâíèöòâà

ªÑ â Óêðà¿í³, ïðåäñòàâíèê³â ïî-

ñîëüñòâ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ, àêðåäè-

òîâàíèõ â Óêðà¿í³, ÇÌ² òà ãðîìàä-

ñüêîñò³. Ïðåäñòàâíèêè ºâðîïåé-

ñüêèõ äåðæàâ, ñåðåä ÿêèõ Ïîëü-

ùà, Í³ìå÷÷èíà òà ³íø³, ïðåçåíòó-

âàòèìóòü ³íòåðàêòèâí³ ³ òâîð÷³ ïðî-

åêòè â³ä ïîñîëüñòâ òà íàö³îíàëü-

íèõ êóëüòóðíèõ öåíòð³â.

— Äâîäåííèé çàõ³ä çàïðîïîíóº

ãîñòÿì ìóçè÷íî-âóëè÷íó ïðîãðà-

ìó. Öå ñ³ìåéíî-ìîëîä³æíå ñâÿòî,

äëÿ ìàëþê³â áóäå îáëàøòîâàíî

äèòÿ÷ó çîíó, à ó çîí³ FoodTruck

ïðîäàâàòèìóòü âóëè÷íó ¿æó,—ðîç-

ïîâ³â ñï³âîðãàí³çàòîð ñâÿòà Îëåê-

ñàíäð ×åðíÿâñüêèé.

Ï³ä ÷àñ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ªâ-

ðîïè êèÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà çìîæóòü

â³äâ³äàòè Ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ìó-

çèêè Street Music Day. Âóëè÷í³ ìó-

çèêàíòè ç ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó äà-

ðóâàòèìóòü ïðèñóòí³ì êîìïîçèö³¿

ð³çíîìàí³òíèõ ñòèë³â. 21 òðàâíÿ

ââå÷åð³ íà ãîëîâí³é ñöåí³ âèñòó-

ïàòèìå óêðà¿íñüêèé åëåêòðîííèé

ãóðò ONUKA.À áëèæ÷å äî íî÷³ êè-

ÿíè òà ãîñò³ ì³ñòà ìîæóòü ïåðåãëÿ-

íóòè êëàñè÷íå ºâðîïåéñüêå ê³íî íà

âåëèêîìó åêðàí³ ó íåçâè÷íîìó

«òèõîìó ôîðìàò³» — ó íàâóøíè-

êàõ òà òåïë³é äðóæí³é àòìîñôåð³.

Ó íåä³ëþ,22 òðàâíÿ, î 12.00 íà

Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ â³äáóäóòü-

ñÿ óðî÷èñò³ ïðîâîäè Íàö³îíàëü-

íî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè ç ôóòáîëó äëÿ

ó÷àñò³ ó ªÂÐÎ-2016,ùî â³äáóäåòü-

ñÿ ó Ôðàíö³¿.

Âëàñíó ïðîãðàìó ïðåäñòàâëÿòü

óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ âèñòó-

ïàþòü ó âèäîâèùíèõ âóëè÷íèõ âè-

äàõ ñïîðòó (workout, parkour, ðî-

ëåðè, TRX). Óñ³ îõî÷³ çìîæóòü äî-

ëó÷èòèñÿ äî âåñåëî¿ çàðÿäêè FunUp,

ïîñïîñòåð³ãàòè çà ìàéñòðàìè åêñ-

òðèìó, êðîñ-ô³òó, çóìáè, éîãè, àâ-

òîìîäåëüíîãî ñïîðòó. Äëÿ íàéìî-

ëîäøèõ ãîñòåé ñâÿòà ïðîâîäè-

òèìóòüñÿ äèòÿ÷³ ñïîðòèâí³ çìàãàí-

íÿ,ìàéñòåð-êëàñè,ïðàöþâàòèìóòü

äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè – áàòóòè, ñëåê-

ëàéí.Òàêîæ îá³öÿþòü ³íòåðàêòèâíó

³íñòàëÿö³þ «Äâåð³ â ªâðîïó».Óâ³é-

øîâøè âñåðåäèíó êàá³íêè, êîæåí

çìîæå «îïèíèòèñÿ» â îäíîìó ç â³-

äîìèõ ì³ñöü ªâðîïè çà äîïîìî-

ãîþ ñó÷àñíèõ â³äåîòåõíîëîã³é.

íîâèíè

8-ãî òðàâíÿ ð³âíî î 23.01 ó Íàö³îíàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ðîçïî÷àëàñÿ àêö³ÿ "Ïåðøà õâèëèíà ìèðó", ó÷àñòü â ÿê³é âçÿëè âåòåðàíè ×åðâîíî¿
àðì³¿ òà ÓÏÀ, à òàêîæ êåð³âíèöòâî äåðæàâè
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Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè 71-ó ð³÷íèöþ ïåðåìîãè íàä
íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ òà Äåíü ïàì’ÿò³ òà
ïðèìèðåííÿ. Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü íàøà êðà¿íà íå
âëàøòîâóº ïèøíèõ â³éñüêîâèõ ïàðàä³â, à ñêîðáîò-
íî ñõèëÿº ãîëîâè ïåðåä òèìè, õòî ïîë³ã, âèçâîëÿ-
þ÷è ð³äíó çåìëþ, ³ äÿêóº òèì, õòî æèâèé ³ ñâ³ä÷èòü
ïðî òîé ñòðàøíèé ÷àñ.

Íàòàëêà ÌÈÊÎËÀªÍÊÎ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про затвердження міської цільової комплексної програми 
профілактики та протидії злочинності в м. Києві 

«Безпечна столиця» на 2016�2018 роки
Рішення Київської міської ради № 334/334 від 14 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 67, частини другої статті 85 та статті 91 Бюджетного кодексу України, рішення Київської місь�
кої ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання місь�
ких цільових програм у місті Києві», з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфе�
рі профілактики та протидії злочинності в столиці Київська міська рада
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навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київ-

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

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

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

ради�з�питань�дотримання�за�онності,�право-

поряд���та�запобі�анню��ор�пції�та�постійн�

�омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюдже-

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��.�

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�14.04.2016�№�334/334

МІСЬКА ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В МІСТІ КИЄВІ 

«БЕЗПЕЧНА СТОЛИЦЯ» НА 2016�2018 РОКИ
І.�ПАСПОРТ�ПРОГРАМИ

II.�ВИЗНАЧЕННЯ�ПРОБЛЕМИ,�НА�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ЯКОЇ�СПРЯМОВАНА�ПРОГРАМА

Події,�я�і�відб�валися�та�відб�ваються�в�державі�та,�зо�рема,���столиці,�не�ативно�позначи-

лися�на��риміно�енній�сит�ації,�про�що�свідчить�збільшення��іль�ості�зареєстрованих��римі-

нальних�правопор�шень��продовж�2013-2015�ро�ів�(2013 —�44,3�тис.,�2014 —�53,1�тис.�та

2015 —�63,5�тис.).

Злочини�проти�особи�проя�ом�2013-2015�ро�ів:

1. Ініціатор розроблення Програми: Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа про розроблення
Програми:

Рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 824/7060 "Про
затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", пункту 5
Протоколу № 3 засідання Державної комісії з питань техногенно*
екологічної та надзвичайних ситуацій від 21.04.2015 (№ 17442/0/1*15 від
23.04.2015), доручення першого заступника голови Київської міської
державної адміністрації від 28.04.2015 № 12300, пункт 2 Протоколу
доручень № 25, напрацьованих під час наради у першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник Програми: Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4. Співрозробники Програми: Головне управління Національної поліції у м. Києві

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми:

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми:

Головне управління Національної поліції у м. Києві, Головне управління
Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, прокуратура
міста Києва, Головне управління Державної міграційної служби України
у місті Києві, апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), департаменти, управління
та інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Київський міський центр
зайнятості, комунальне підприємство "Київміськсвітло", комунальне
підприємство "Київський метрополітен", комунальне підприємство
"Київреклама", районні в місті Києві державні адміністрації

7. Термін реалізації Програми: 2016*2018 роки

8. Місцеві бюджети, які беруть
участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9. Обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми

Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають:

Всього, тис. грн у тому числі, за роками

2016 рік 2017 рік 2018 рік

всього, у тому числі 303544,85 149051,11 82282,38 72211,36

9.1 коштів державного бюджету * * * *

9.2 коштів бюджету м. Києва 303544,85 149051,11 82282,38 72211,36

9.3 коштів інших джерел * * * *

Вид злочину Зареєстро*
вано

Динаміка,
абс/ %

Розкрито Динаміка,
абс / %

Зареєстро*
вано

Динаміка,
абс/ %

Розкрито Динаміка,
абс / %

2013 2014 2013 2014 2014 2015 2014 2015

Тяжкі та
особливо
тяжкі

12544 17780 +5236/
+41,7%

4899 5242 +343/
+7%

17780 20606 +2826/
+15,9%

5242 5164 *78/*1,5%

Умисні
убивства

81 124 +43/
+53%

100 104 +4/+4% 124 103 *21/*17% 104 100 *4/*4%

Тяжкі тілесні
ушкодження

108 176 +68/
+63%

127 152 +25/
+19,7%

176 132 *44/*25% 152 126 *26/
*17,1%

Тяжкі тілесні
ушкодження
зі смертю

25 41 +16/
+64%

28 34 +6/
+21,4%

41 27 *14/*34% 34 25 *9/
*26,5%

Згвалтування 24 36 +12/
+50%

23 17 *6/ 
*26,1%

36 27 *9/*25% 17 16 *1/*5,9%

Розбої 223 384 + 161/
+72%

201 223 +22/ 
+ 10,9%

384 417 +33/+9% 223 271 +48/
+22%

Грабежі 2733 3669 +936
+34%

767 763 *4/*0,5% 3669 4235 +566/
+15%

763 814 +51/+7%

Незаконні
заволодіння
транспортним
засобом

555 1662 +1107/ 
+ 199,5%

186 199 + 13/
+7%

1662 1957 +295/
+18%

199 238 +39/
+19,6%

У�зв’яз���з�проведенням�антитерористичної�операції�значно�збільшились�обся�и�неле�ально-

�о�обі���зброї,�боєприпасів�та�виб�хових�речовин.

Та�,��продовж�2015�ро���підрозділами�Національної�поліції�міста�Києва�вил�чено�457�одиниць

во�непальної�зброї,�з�них:�319�пістолетів,�15�автоматів,�37�р�шниць,�9�пістолетів-��леметів,�4���-

лемети.�Та�ож�вил�чено�7��ранатометів,�260��ранат,�понад�16,8����виб�хової�речовини�та�понад

33�тис.�патронів�різно�о��алібр�.

Та�ож�зареєстровано�275��римінальних�правопор�шень,�пов’язаних�з�неза�онним�обі�ом

зброї,�боєприпасів�та�виб�хових�речовин.�Повідомлено�про�підозр����192��римінальних�прова-

дженнях.�До�с�д��направлено�183��римінальні�провадження.

Крім�то�о,�більше�половини�всіх��римінальних�правопор�шень,�вчинених�на�території�столи-

ці���2015�році,�с�ладають�протиправні�пося�ання�майнової�спрямованості,�зо�рема,�44% —��ра-

діж�и�(майже�28�тис.),�13% —�шахрайства�(майже�8�тис.),�7% —��рабежі�(4,2�тис.)�та�3% —�не-

за�онні�заволодіння�транспортними�засобами�(майже�2�тис.).

С�ттєвий�вплив�на�збільшення�злочинності�віді�рає�масова�вим�шена�мі�рація�в�Київ�зі�схід-

них�і�південно-східних�ре�іонів�У�раїни.

Внаслідо���житих�заходів�вдалося�дещо�зменшити�обся�и�вчинення��радіжо��з�помеш�ань

�ромадян�(з�7036���2014�році�до�6400���2015�році),�але�рівень�їх�роз�риття�на�сьо�одні�залишає-

ться�низь�им,�роз�ривається�лише��ожна�10��радіж�а.

Останніми�ро�ами�відзначається�ріст��іль�ості�вчинених��радіжо��з�транспортних�засобів�(з

2,1�тис.���2013�році�до�2,6�тис.�2014�ро���та�до�3,8�тис.���2015�році).

Кишень�ові��радіж�и�зросли�на�27%,�вдається�роз�рити�тіль�и��ожен�п’ятдесятий�та�ий�зло-

чин.

Значно�зросла��іль�ість�вчинених�неза�онних�заволодінь�транспортними�засобами.�Та�,�я�-

що���2013�році�вчинено�555�злочинів�цьо�о�вид�,�то�вже���2014 —�1,6�тис,�а���2015 —�майже�

2�тис.��радіжо�.

Упродовж�останніх�ро�ів�майже��двічі�збільшилась�в�лична�злочинність�(з�5912���2013�році�до

7729���2014�році�та�до�12937���2015�році).

Залишається�проблемою�висо�ий�рівень�нар�отизації�населення,�про�що�свідчить�збільшен-

ня��іль�ості�неза�онно�о�обі���нар�отичних�засобів,�психотропних�та�сильнодіючих�речовин.

Я�що��іль�ість�за�иблих���дорожньо-транспортних�при�одах�на�в�лицях�міста�Києва�дещо

зменшилась�(з�100�до�83),�то��іль�ість�дорожньо-транспортних�при�од���цілом��зросла�(з�593��

2014�році�до�679���2015�році),�а��іль�ість�травмованих�осіб�та�ож�збільшилась�(з�486�до�495).

З�час��введення�системи�централізовано�о��правління�нарядами�«Ц�намі»���2008�році�с�ттє-

во�по�ращився�стан�реа��вання�на�злочини.�Час�приб�ття�нарядів�с�оротився�з�30�до�20�хви-

лин.

У�2015�році�з�почат�ом�роботи�нової�патр�льної�поліції,�внаслідо��збільшення��іль�ості�наря-

дів�та�ефе�тивної�роботи�в�системі�«Ц�намі»�цей�час�с�оротився�до�5-10�хвилин,�попри�те,�що

�іль�ість�повідомлень��ромадян�про�злочини�та�інші�події�збільшилась�вдвічі�(з�308�тис.�до�680

тис.).

Тероризм�відноситься�до�числа�найбільш�небезпечних�і�важ�опро�нозованих�явищ�с�часно-

сті,�що�наб�вають��се�більш�різноманітних�форм�та�за�розливих�масштабів.

Терористичні�а�ти�завдають�масових�людсь�их�жертв,�справляють�сильний�психоло�ічний

тис��на�вели�і�маси�людей,�тя�н�ть�за�собою�р�йн�вання�матеріальних�і�д�ховних�цінностей,�що

не�піддаються�часом�відновлення,�сіють�ворожнеч��між�державами,�прово��ють�війни,�недові-

р��і�ненависть�між�соціальними�і�національними��р�пами,�я�і�іноді�неможливо�подолати�протя-

�ом�життя�ціло�о�по�оління.

Не�зменш�ється��іль�ість�фа�тів�анонімних�повідомлень�щодо�«замін�вання»�б�дівель�ор-

�анів�влади,�метро�та�інших��станов�і�підприємств.�Та�,���2013�році�зареєстровано�80��римі-

нальних�проваджень,���2014�році —�388�та���2015�році —�188.�Для�оперативно�о�попереджен-

ня�та�виявлення�причетних�осіб�правоохоронцям�необхідні�с�часні�засоби�боротьби�зі�зло-

чинністю.

Наразі,�незважаючи�на�заходи,�що�вживаються�місь�ою�владою�та�правоохоронними�ор�ана-

ми,��риміно�енна�сит�ація�в�столиці�є�с�ладною,�з��сіх�найбільш�с�ладних�типів�правопор�шень,

спостері�ається�тренд�зростання��іль�ості,�що�постійно�створює�додат�ове�навантаження�на

правоохоронні�ор�ани.

Злочинність���місті�залишається�одним�з��оловних�чинни�ів,�я�ий�с�ттєво�впливає�на�прове-

дення�соціально-е�ономічних�перетворень,�і�становить�реальн��за�роз��безпеці�міста�і�жителів.

Та�им�чином,�поточний�рівень�забезпечення�безпе�и�міста�і�йо�о�жителів�від�різно�о�вид��за-

�роз�життю,�здоров’ю�та�майн��не�повною�мірою�відповідає�за�альновизнаним�стандартам�без-

пе�и,�притаманним,�зо�рема,�європейсь�им�столицям.

Врахов�ючи�с�ладність�і�різноманітність�чинни�ів,�що�впливають�на�стан�та�динамі���злочин-

ності,��ардинальне�поліпшення��риміно�енної�сит�ації�в�місті�може�б�ти�дося�н�то�лише�завдя-

�и�об’єднанню�з�силь�та�спільній�с�оординованій�роботі�правоохоронних�ор�анів,�ви�онавчої

влади�та�місцево�о�самовряд�вання,�широ�ом��зал�ченню�до�роботи�в�цьом��напрямі�недер-

жавних�стр��т�р,��ромадсь�их�об’єднань�і��ромадян.

У�цих��мовах�пріоритетом�є�створення�систем�соціальної�профіла�ти�и�правопор�шень,��ом-

пле�сно�о�забезпечення�безпе�и�населення,�території�та�об’є�тів�в�місті,�що�в�свою�чер��,�ви-

ма�ає�розроб�и�та�реалізації�дов�остро�ових�заходів�ор�анізаційно�о,�пра�тично�о,�профіла�-

тично�о�та�нормотворчо�о�хара�тер�.

Для��омпле�сно�о�підход��до�питання�забезпечення�безпе�и�в�місті�є�ця�Про�рама,�розроб-

лена�з��рах�ванням�позитивно�о�досвід��нині�діючих�місь�их�про�рам�анало�ічно�о�спрям�ван-

ня.
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III.�ВИЗНАЧЕННЯ�МЕТИ�ПРОГРАМИ

Метою�Про�рами�є:

— забезпечення�ефе�тивної�реалізації�державної�політи�и���сфері�профіла�ти�и�правопор�-

шень�шляхом�здійснення��омпле�с��заходів,�спрямованих�на��с�нення�причин�та��мов�вчинен-

ня�протиправних�діянь,�а�та�ож�нала�одження�дієвої�співпраці�правоохоронних�ор�анів,�ор�анів

державної�влади�та�місцево�о�самовряд�вання;

— створення�системи�соціальної�профіла�ти�и�правопор�шень,�атмосфери

с�спільної�нетерпимості�до�злочинів;

— створення�належних��мов�для�ефе�тивної�роботи�правоохоронних�ор�анів,�спрямованих

на�підвищення�ефе�тивності�і�збільшення�по�азни�ів�роз�риття�злочинів�і�правопор�шень;

— підвищення�за�ально�о�рівня�правопоряд���і�безпе�и,�зменшення��іль�ості�правопор�шень,

смертності�і�травматизм�,�забезпечення�безпе�и�населення�міста�Києва,��остей�столиці,�т�-

ристів,�вдос�оналення�діяльності�правоохоронних�ор�анів,�по�ращення�їх�матеріально-технічно-

�о�забезпечення,�сприяння�в�впровадженні�новітніх�систем�і�методів�роботи.

IV.�ОБҐРУНТУВАННЯ�ШЛЯХІВ�І�ЗАСОБІВ�РОЗВ’ЯЗАННЯ�ПРОБЛЕМИ,�ОБСЯГІВ�ТА�ДЖЕ-

РЕЛ�ФІНАНСУВАННЯ,�СТРОКІВ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Відповідно�до�Страте�ії�розвит���міста�Києва�до�2025�ро��,�я�ою�передбачена�розроб�а�Про-

�рами,�а�та�ож�через�с�ттєве�по�іршення��риміно�енної�сит�ації,�врахов�ючи,�що�заходи�попе-

редньої�про�рами�за�період�2012-2015�ро�ів�не�б�ли�реалізованими�в�повном��обсязі,�є�необ-

хідність�продовження�та�оновлення�заходів�Про�рами�і�розставлення�чіт�их�пріоритетів���фінан-

с�ванні�заходів�Про�рами�для�дося�нення�ма�симально�о�ефе�т��в�забезпеченні�необхідної�без-

пе�и�меш�анців�та��остей�столиці.

Крім�цьо�о,���2015�році�прийнятий�За�он�У�раїни�«Про�Національн��поліцію»,�я�им�передба-

чається�реформ�вання�ор�анів�вн�трішніх�справ,�ще�потреб�є�нових�підходів�в�ор�анізації�взає-

модії�між�правоохоронними�ор�анами�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання�та��ромадянами.

Я��і�в�попередні�ро�и,�та��і�на�сьо�одні�необхідність��омпле�сно�о�вирішення�питання�забезпечен-

ня�безпе�и�в�місті�Києві�обґр�нтов�ється�тим,�що�Київ�залишається�містом�з�надвисо�ою�щільніс-

тю�проживання�населення,��онцентрацією���льт�рних�і�матеріальних�цінностей,�наявністю�вели�ої

�іль�ості�потенційно�небезпечних�об’є�тів,�містом,�що��онсолід�є�с�ттєві�транзитні�та�мі�раційні�про-

цеси.�Всі�ці�фа�тори�в�с���пності�визначають�висо���небезпе���для�життя�й�здоров’я�населення,

ймовірність�вини�нення�й�тяж�ість�можливих�наслід�ів�надзвичайних�сит�ацій�різно�о�хара�тер�.

Місь�а�цільова��омпле�сна�про�рама�профіла�ти�и�та�протидії�злочинності�в�місті�Києві�«Без-

печна�столиця»�на�2016 —�2018�ро�и�не�д�блює�інші�державні,�місцеві�та�цільові�про�рами.

Позитивний�при�лад�реалізації�Про�рами�може���подальшом��сл���вати�підставою�для�роз-

роб�и�та�впровадження�в�життя�анало�ічних�про�рамних�до��ментів���державі�в�інших�ре�іонах.

Реалізація�Про�рами�щодо�підвищення�рівня�правопоряд��,�забезпечення�безпе�и�населен-

ня�міста�Києва�має�сприяти�подальшом��стабільном��соціально-е�ономічном��розвит���міста

та�по�ращенню�інвестиційно�о��лімат�.

Рес�рсне�забезпечення�Про�рами: тис.��рн

№
з/п

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Загальний
обсяг

фінансування,
джерела

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.

гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Організаційні заходи

1.1. Розглядати на засіданнях колегій, координаційних та міжвідомчих
нарадах, круглих столах питання про стан профілактики та протидії
злочинності, захисту прав та свобод громадян та хід виконання Програми
і її цільових показників

Один раз на
півріччя, 2016*
2018 роки

Прокуратура, Управління з питань
запобігання та протидії корупції, ГУ НП,
ГУ СБУ

Не потребує
фінансування

Удосконалення механізму взаємодії та
оперативного прийняття управлінських
рішень органами влади та
правоохоронними органами

1.2. Залучати до участі в засіданнях колегій, координаційних нарадах
правоохоронних органів керівників КМДА та райдержадміністрацій,
депутатів, членів громадської ради

2016*2018 роки Прокуратура, ГУ НП, ГУ СБУ, Управління
з питань запобігання та протидії корупції

Не потребує
фінансування

Покращення взаємодії органів влади та
правоохоронних органів

1.3. Розміщувати щоквартально на єдиному веб*порталі територіальної
громади міста Києва та сайтах правоохоронних органів інформацію про
хід виконання Програми і динаміку цільових показників

2016*2018 роки Департамент суспільних комунікацій,
Управління з питань запобігання та
протидії корупції, ГУ НП, ГУ СБУ

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня інформування
населення про заходи, що вживаються
владою щодо забезпечення
правопорядку та безпеки

1.4. Збільшити обсяги соціальної реклами, телепередач, спрямованих на
формування правосвідомості громадян, пропаганду здорового способу
життя, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної
дискримінації, жорстокості серед молоді та дітей, інформування про
сучасні прояви торгівлі людьми, правові основи запобігання та протидії
насильству в сім'ї і види допомоги особам, які від нього потерпають

2016*2018 роки Департамент суспільних комунікацій,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, КП "Київреклама", ГУ НП

Не потребує
фінансування

Зростання рівня правової культури,
формування негативного ставлення до
правопорушень та злочинів

1.5 Проводити детальний аналіз стану та термінів розгляду звернень
громадян щодо порушення їх прав і свобод та законності вирішення
питань що порушені у зверненнях, інформації, яка надходить на "гарячу
лінію" КМДА. Постійне виокремлення найбільш значущих проблем і
аналіз динаміки їх зміни

2016*2018 роки Управління з питань звернень громадян,
Управління з питань запобігання та
протидії корупції, КБУ "Контактний центр
міста Києва 1551", ГУ НП, ГУ СБУ,
Прокуратура

Не потребує
фінансування

Недопущення порушення прав і
свобод,тортур і катувань у
правоохоронних органах

2. Захист життя, здоров'я, майна громадян від злочинних посягань, профілактика правопорушень

2.1 Надання повного спектра послуг служби зайнятості дітям, схильним до
правопорушень, та особам, звільненим з місць позбавлення волі,
зокрема, довідково*інформаційних, індивідуальних та
профорієнтаційних консультацій; сприяння у працевлаштуванні;
навчання та перенавчання за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, стажування на робочому місці безпосередньо у
роботодавця, залучення до громадських та інших робіт тимчасового
характеру тощо

Постійно Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, Служба
у справах дітей та сім'ї, ГУ НП,
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Соціальна адаптація неповнолітніх та
недопущення їх повернення на шлях
учинення правопорушень

2.2 Проводити системну та комплексну роботу з соціальної адаптації
бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, проведення
освітніх та мотиваційних заходів, залучення до суспільної активності та
громадської роботи

Постійно Департамент соціальної політики,
Київський міський центр зайнятості,
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Попереджання зростання вчинення
правопорушень, безпритульності
дозволить мінімізувати рецидив та буде
сприяти загальному соціальному
оздоровленню територіальної громади
Києва

2.3 Здійснювати роз'яснювальну роботу з особами, які мають міграційні
наміри, громадянами іноземних держав, особами без громадянства та
проводити моніторинг ситуації щодо протидії торгівлі людьми в м. Києві

2016*2018 роки ГУ НП, ГУ ДМС Не потребує
фінансування

Зменшення кількості постраждалих від
торгівлі людьми

3. Протидія терористичним проявам

3.1 Впровадити програмне забезпечення систем відеоспостереження з
можливістю розпізнавання державних номерних знаків транспортних
засобів, облич, передачі відеоінформації з відеокамер до чергової
частини ГУ НП, здійснення криміногенного аналізу тощо. Подальший
розвиток такої системи 

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 1800,0

Бюджет міста
Києва

600,0 600,0 600,0 Своєчасне виявлення та реагування на
правопорушення, терористичну загрозу,
встановлення осіб, які їх вчинили,
оперативне усунення заторових та
аварійних ситуацій  

3.2 Встановити технічні засоби відеоспостереження на станціях
метрополітену. Підключити систему відеоспостереження КП "Київський
метрополітен" до ГУ НП починаючи з 2016 року

2016*2018 роки Департамент транспортної
інфраструктури, КП "Київський
метрополітен", ГУ НП

У рамках
пілотного
проекту за
рахунок
інвестора

Оперативне прийняття інформації про
злочини та пригоди, загрозу
терористичних актів, своєчасне
реагування нарядів поліції

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 149051,11 82282,38 72211,36 303544,85

Обся�и�фінанс�вання�на�здійснення�заходів�Про�рами�передбачені�з��рах�ванням�вимо��час-

тини�др��ої�статті�85�Бюджетно�о��оде�с��У�раїни.

V.�СКОРОЧЕНІ�ПОЗНАЧЕННЯ,�ЩО�ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ�В�РОЗДІЛІ�VI�«НАПРЯМИ�ДІЯЛЬ-

НОСТІ�ТА�ЗАХОДИ�МІСЬКОЇ�ЦІЛЬОВОЇ�КОМПЛЕКСНОЇ�ПРОГРАМИ�ПРОФІЛАКТИКИ�ТА�ПРО-

ТИДІЇ�ЗЛОЧИННОСТІ�В�МІСТІ�КИЄВІ�«БЕЗПЕЧНА�СТОЛИЦЯ»

1.�ГУ�НП —�Головне��правління�Національної�поліції���м.�Києві.

2.�ГУ�СБУ —�Головне��правління�Сл�жби�безпе�и�У�раїни���м.�Києві�та�Київсь�ій�області.

3.�Про��рат�ра —�про��рат�ра�міста�Києва.

4.�ГУ�ДМС —�Головне��правління�Державної�мі�раційної�сл�жби�У�раїни���місті�Києві.

5.�Управління�з�питань�запобі�ання�та�протидії��ор�пції —��правління�з�питань�запобі�ання�та

протидії��ор�пції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації).

6.�Управління�з�питань�звернень��ромадян —��правління�з�питань�звернень��ромадян�апара-

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

7.�Департамент�житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�ри —�Департамент�житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації).

8.�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт� —�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).

9.�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри —�Департамент�транспортної�інфрастр��т�ри

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

10.�Департамент�охорони�здоров’я —�Департамент�охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

11.�Департамент�соціальної�політи�и —�Департамент�соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�а-

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

12.�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій —�Департамент�с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о

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

13.�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї —�Сл�жба���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

14.�Райдержадміністрації —�районні�в�місті�Києві�державні�адміністрації.

15.�КП�«Київмісь�світло» —��ом�нальне�підприємство�«Київмісь�світло».

16.�КП�«Київре�лама» —��ом�нальне�підприємство�«Київре�лама».

17.�КМНКЛ�«Соціотерапія» —�Київсь�а�місь�а�нар�оло�ічна��лінічна�лі�арня�«Соціотерапія».

18.�Апарат —�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації).

19.�КБУ�«Конта�тний�центр�міста�Києва�1551» —��ом�нальна�бюджетна��станова�«Конта�т-

ний�центр�міста�Києва�1551».

20.�КМДА —�ви�онавчий�ор�ан�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�а�місь�а�державна�адміністра-

ція).

VI.�НАПРЯМИ�ДІЯЛЬНОСТІ�ТА�ЗАХОДИ�МІСЬКОЇ�ЦІЛЬОВОЇ�КОМПЛЕКСНОЇ�ПРОГРАМИ�ПРОФІЛАКТИКИ�ТА�ПРОТИДІЇ�ЗЛОЧИННОСТІ�В�МІСТІ�КИЄВІ�«БЕЗПЕЧНА�СТОЛИЦЯ»

Бюджет м. Києва 149051,11 82282,38 72211,36 303544,85

Кошти інших джерел * * * *
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3.3 Для забезпечення належного функціонування кінологічного центру
столичної поліції передбачити асигнування на: 
* придбання службових собак; 
* придбання автотранспорту з обладнаною системою кондиціювання,
придатного для безперешкодного перевезення службових собак; 
* придбання амуніції для службових собак; 
* проведення ремонтів адміністративних приміщень кінологічного центру
та приміщень для утримання собак; 
* придбання інших матеріальних цінностей та оплату інших послуг,
необхідних для утримання кінологічного центру та службових собак

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 1576,08
Бюджет міста
Києва

1196,08 190,0 190,0 Попередження терористичних актів,
зокрема забезпечення реагування на
повідомлення про виявлення підозрілих
предметів, закладання вибухових
речовин, розкриття злочинів по гарячих
слідах, залучення пошукових собак до
пошуку наркотиків

3.4 Проводити щоквартальні заходи з метою роз'яснення поведінки на
випадок терористичного акта, надзвичайних ситуацій, техногенних
аварій і катастроф та інших загроз, проводити збори мешканців у
житлових будинках міста/дворах та працівників підприємств або
установ, що знаходяться поблизу можливих об'єктів загрози, а також
розміщувати інформаційні матеріали про укриття для мешканців районів
міста

2016*2018 роки Райдержадміністрації Не потребує
фінансування

Зменшення уражень громадян  від
можливого терористичного акта та
інших загроз

3.5 Здійснювати роз'яснювальні та освітньо*виховні заходи в
загальноосвітніх закладах міста із залученням фахівців з тематики
профілактики терористичної і техногенної загрози, поведінки в
надзвичайних ситуаціях, надання і отримання допомоги. Організація
навчань з евакуації дошкільних і шкільних загальноосвітніх закладів міста

2016*2018 роки Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Департамент охорони здоров'я,
райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Навчання дітей необхідних навичок та
вмінь на випадок терористичного акта
або іншої загрози

4. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне середовище

4.1 Організувати в навчальних закладах столиці інформаційно*просвітницькі
заходи з питання формування здорового способу життя, правової освіти
та виховання, профілактики правопорушень, бездоглядності,
безпритульності підростаючого покоління тощо

2016*2018 роки Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Зменшення кількості правопорушень та
злочинів, вчинених дітьми, підвищення
їх загальноосвітнього рівня щодо
негативного впливу наркотиків та
алкоголю на життя та здоров'я

4.2 Забезпечити виявлення, облік та проведення роботи з соціально*
правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах
через ухиляння батьків від виконання батьківських обов'язків, схильність
до систематичного залишення місця проживання, вчинення насильства
над дітьми в сім'ї

2016*2018 роки Служба у справах дітей та сім'ї,
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Забезпечення соціально*правового
захисту дітей

4.3 3 метою правового виховання населення, особливо молоді, проводити в
навчальних закладах профілактичні лекції з роз'яснення діючого
законодавства України щодо відповідальності неповнолітніх за злочини,
правопорушення, запобігання проявам ксенофобії, расової, етнічної,
статевої дискримінації тощо

2016*2018 роки ГУ НП, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту, Київський міський
центр соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді, райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Підвищення загальноосвітнього рівня
дітей, роз'яснення їх прав, обов'язків та
можливих наслідків негативної
поведінки, зменшення злочинних
проявів, таких як хуліганство, розпиття
спиртних напоїв та інше

4.4 Вжиття заходів, направлених на виявлення фактів незаконного
відчуження житла, що належить дітям. Забезпечувати відновлення прав
таких дітей

2016*2018 роки Служба у справах дітей та сім'ї, ,
райдержадміністрації, ГУ НП,
Прокуратура

Не потребує
фінансування

Запобігання незаконному відчуженню
житла, що належить дітям

4.5 Обладнати протягом 2016 року відповідно до міжнародних стандартів у
восьми управліннях поліції ГУ НП "зелені кімнати" для спілкування та
проведення процесуальних заходів з дітьми, а саме: встановити дзеркала
позавізуального спостереження, відеоапаратуру, м'які меблі, якісну
звукоізоляцію (крім Дарницького та Солом'янського управлінь поліції)

2016 рік Апарат, ГУ НП 852,8 Бюджет
міста Києва

852,8 Покращення роботи з дітьми, які
вчиняють правопорушення

4.6 Організувати виявлення та вилучення неповнолітніх, які бродяжать та
жебракують на території міста, та систематичне проведення зовнішньо*
профілактичних заходів з відпрацювання окремих мікрорайонів, місць
концентрації дітей та молоді щодо виявлення дітей, які схильні до
вживання наркотичних, токсичних речовин та алкогольних напоїв

2016*2018 роки ГУ НП, Служба у справах дітей та сім'ї,
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Зменшення кількості правопорушень на
вулицях столиці, поліпшення
криміногенної ситуації в підлітковому
середовищі

4.7 Підготувати та розмістити в мережі Інтернет методичні рекомендації на
тему: "Відповідальність дітей в Україні", "Вік і кримінальна
відповідальність неповнолітніх в Україні", "Відповідальність батьків за
порушення прав дитини", а також щодо попередження наркоманії,
пияцтва та тютюнопаління у дитячому середовищі

Щороку Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Підвищення рівня правової культури
молоді

4.8 3 метою проведення профілактичної роботи в підлітковому середовищі в
рамках телевізійних програм "Гаряча лінія "102", "Закон і злочин" створити
цикл програм для дітей з роз'ясненням положень чинного законодавства,
з оглядом правопорушень, вчинених дітьми

Щороку ГУ НП, Служба у справах дітей та сім'ї Не потребує
фінансування

Попередження вчинення
правопорушень неповнолітніми

4.9 Здійснювати постійний моніторинг та аналіз інформації, що розміщується
у друкованих виданнях, спрямований на виявлення рекламних
оголошень про надання послуг сексуального характеру за грошову
винагороду, з метою припинення вчинення злочинів, пов'язаних зі
звідництвом та сутенерством, а також з метою зменшення обігу продукції
порнографічного характеру та мінімізації негативного впливу на
неповнолітніх та молодіжне середовище

Постійно ГУ НП Не потребує
фінансування

Своєчасне виявлення та припинення
злочинів, вчинених у сфері суспільної
моралі

5. Запобігання поширенню наркоманії

5.1 Організувати в навчальних закладах міста Києва проведення семінарів,
лекцій на тему профілактики наркоманії та алкоголізму

2016*2018 роки Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Департамент охорони здоров'я,
Київський міський центр соціальних
служб, для сім'ї, дітей та молоді, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Профілактика підліткової наркоманії та
пияцтва

5.2 Установлювати і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними
громадськими організаціями для підтримки програм профілактики та
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста,
використовувати з цією метою можливості благодійних фондів сприяння
боротьбі з наркоманією та наркобізнесом

Постійно Департамент освіти і науки, молоді та
спорту, Департамент охорони здоров'я,
Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, КМНКЛ
"Соціотерапія", ГУ СБУ

Не потребує
фінансування

Активна участь громадських організацій
у профілактиці незаконного обігу та
вживання наркотичних засобів

5.3 Реалізувати соціальні заходи "Служби соціально*профілактичної роботи"
з метою соціальної профілактики та соціальної підтримки сімей, осіб з
проблемами хімічних залежностей

2016*2018 роки Київський міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді

Не потребує
фінансування

Мінімізація негативного впливу шляхом
мотивування людей з наркотичними
проблемами на проходження лікування
та подальшої реабілітації

6. Забезпечення безпеки в житловому фонді міста та об'єктах міського господарства

6.1 Щоквартально організовувати перевірки стану зовнішнього освітлення
вулиць та прибудинкових територій, вживати заходів з термінового
усунення недоліків у роботі освітлювального обладнання. Про виявлені
факти розкрадань освітлювального обладнання невідкладно
інформувати відповідні територіальні підрозділи Національної поліції з
метою вжиття заходів зі встановлення та притягнення до відповідальності
винних осіб

2016*2018 роки Департамент транспортної
інфраструктури, Департамент житлово*
комунальної інфраструктури, 
КП "Київміськсвітло",
райдержадміністрації, ГУ НП

Не потребує
фінансування

Покращення криміногенної ситуації у
житловому секторі 

6.2 Проводити роботу з керівництвом комунальних підприємств, організацій
з утримання житла, органами самоорганізації населення щодо
можливості встановлення систем тривожного сповіщення на постах
консьєржів та систем відеонагляду житлових будинків міста з метою
протидії пограбуванням та крадіжкам з житлових будинків та поблизу
них, у тому числі з автомобілів

Постійно ГУ НП, Департамент житлово*
комунальної інфраструктури,
райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Зменшення та запобігання злочинним
проявам, захист громадян

6.3 Регулярно висвітлювати у відомчих телепроектах, на веб*сайтах КМДА,
ГУ НП, райдержадміністрацій та на шпальтах столичних друкованих
засобів масової інформації хід проведення загальноміської
профілактичної операції "Візит", з обходом максимальної кількості
помешкань громадян та врученням візитних карток дільничних
інспекторів поліції, пам'яток*порад щодо запобігання злочинам.
Організовувати, супроводжувати інформаційно*профілактичні бесіди з
мешканцями щодо попередження квартирних крадіжок та інших
злочинів Розміщення інформації про контактні телефони дільничних
інспекторів у кожному під'їзді житлових будинків Києва

2016*2018 роки ГУ НП, Департамент суспільних
комунікацій, райдержадміністрації

Не потребує
фінансування

Підвищення іміджу територіальних
підрозділів Національної поліції,
налагодження партнерських відносин
поліції з населенням, вирішення
проблемних питань щодо забезпечення
правопорядку 

7. Розвиток системи централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ"

7.1 3 метою оперативного виявлення та реагування на протиправні діяння
забезпечити придбання та монтаж відео*кубів (відеопроекторів) замість
тих, які вичерпали свій ресурс та вийшли з ладу

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 580,0 Бюджет
міста Києва

240,0 170,0 170,0 Своєчасне виявлення та реагування на
правопорушення, встановлення осіб, які
їх вчинили, оперативне усунення
заторових та аварійних ситуацій

7.2 Придбання телекомунікаційного обладнання та прокладання волоконно*
оптичних каналів зв'язку з метою модернізації та розвитку Єдиної
цифрової відомчої телекомунікаційної мережі передачі даних та
інтеграції її з мережами інших відомств

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 2895,957
Бюджет міста
Києва

925,319 935,319 1035,319 Модернізація та розвиток обладнання з
метою підвищення оперативності
обміном інформацією, створення баз
даних, встановлення осіб, що скоїли
злочини

7.3 3 метою збереження в системі "ЦУНАМІ" телефонної розмови з
заявником по спецлінії "102" для своєчасного реагування на повідомлення

2016 рік Апарат, ГУ НП 1200,0 Бюджет
міста Києва

1200,0 Інтеграція системи "ЦУНАМІ" з Центром
обслуговування запитів служби "102" для



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
11 òðàâíÿ 2016 ð.

¹49(4819)

5

та їх миттєвої перевірки придбати програмний модуль запису та аналізу
телефонних розмов для Центру обслуговування запитів служби "102"
чергової частини штабу ГУ НП

оперативного доступу та перевірки
повідомлень громадян

7.4 3 метою модернізації та недопущення втрати інформації придбати
сервер та сховища даних на Cloud*платформі, а також здійснити роботи з
його монтажу, налагодження та обслуговування

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 20850,0
Бюджет міста
Києва

6704,0 7211,0 6935,0 Збереження постійної роботи
інформаційних систем

7.5 Для оновлення картографічної інформації в геоінформаційній системі
необхідно придбати оновлену версію ARCIMS з актуальними
картографічними даними

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 800,0 
Бюджет міста
Києва

300,0 300,0 200,0 Внесення уточнень та оновлення
електронної карти міста для швидкого
реагування на протиправні діяння

7.6 Придбати активне та пасивне мережеве устаткування з метою розвитку та
підтримки комп'ютерної мережі ГУ НП

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 6400,0
Бюджет міста
Києва

1800,0 1800,0 2800,0 Розвиток комп'ютерної мережі
Головного управління

7.7 Для здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих мобільних
патрульних нарядів, підтримки в робочому стані GPS*монітору та
модернізації застарілого обладнання придбати мобільні логістичні
пристрої з програмним забезпеченням LSS_М

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 3550,0
Бюджет міста
Києва

850,0 1250,0 1450,0 Забезпечення оперативного реагування
на злочини та пригоди, організація
розкриття злочинів по гарячих слідах

7.8 3 метою збереження в системі "ЦУНАМІ" телефонної розмови з
заявником по спецлінії "102" для своєчасного реагування на повідомлення
та їх миттєвої перевірки забезпечити обслуговування та супроводження
серверного обладнання Call*центру Avaya

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 720,0 Бюджет
міста Києва

240,0 240,0 240,0 Забезпечення оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про
злочини

7.9 Забезпечити придбання та сервісне обслуговування устаткування та
обладнання підсистеми відеонагляду, що використовується в системі
централізованого управління нарядами поліції "ЦУНАМІ"

2016*2018 роки Апарат, ГУНП 3600,0
Бюджет міста
Києва

1200,0 1200,0 1200,0 Внесення уточнень та оновлення баз
даних для швидкого реагування на
протиправні діяння

7.10 Забезпечити придбання та сервісне обслуговування устаткування та
обладнання системи передачі даних Єдиної відомчої цифрової
телекомунікаційної мережі ГУ НП

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 2400,0
Бюджет міста
Києва

800,00 800,00 800,00 Забезпечення оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про
кримінальні правопорушення

7.11 Забезпечити придбання та сервісне обслуговування устаткування
цифрової абонентської телекомунікаційної системи загального
користування

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 2192,542
Бюджет міста
Києва

783,042 648,5 761,0 Забезпечення оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про
кримінальні правопорушення

7.12 Придбання та оновлення комп'ютерної техніки та периферичного
обладнання, сучасних засобів зв'язку (радіостанцій, телефонних та
факсимільних апаратів, цифрових автоматичних телефонних станцій
тощо), оргтехніки, спеціальної техніки та обладнання

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 9548,483
Бюджет міста
Києва

4749,822 2387,586 2411,075 Забезпечення оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про
злочини

7.13 3 метою збереження в системі "ЦУНАМІ" телефонної розмови з
заявником по спецлінії "102" для своєчасного реагування на повідомлення
та їх миттєвої перевірки придбати технічне устаткування на програмний
модуль запису та аналізу телефонних розмов "АМУР"

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 1530,0 
Бюджет міста
Києва

530,0 500,0 500,0 Забезпечення оперативного реагування
на заяви та повідомлення громадян про
злочини

8. Матеріально�технічне забезпечення

8.1 Провести у 2016 році ремонт кімнат затриманих і доставлених чергових
частин районних управлінь ГУ НП задля приведення їх до відомчих
будівельних норм МВС України та рекомендації Європейського комітету
проти тортур (перелік об'єктів, що потребують проведення ремонтних
робіт, і плановані пооб'єктні витрати додаються)

2016*2017 роки Апарат, ГУ НП 4493,33
Бюджет міста
Києва

4493,33 Залежно
від обсягів
бюджету
міста

Приведення кімнат затриманих та
доставлених до відомчих будівельних
норм МВС та рекомендацій
Європейського комітету проти тортур

8.2 Для оперативного виконання завдань ГУ СБУ придбати 2 автомобілі з
комплектами моніторингу мереж зв'язку

2016 рік Апарат, ГУ СБУ 6500,0
Бюджет міста
Києва

6500,0 Оперативне реагування на злочини

8.3 3 метою забезпечення якості та мобільності виконання завдань з
профілактики кримінальних правопорушень та заходів з охорони
громадського порядку і оперативного реагування підрозділів ГУ НП
придбати сучасні автобуси, автомобілі

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 39162,0
Бюджет міста
Києва

16771,0 16771,0 5620,0 Оперативне реагування на злочини та
прибуття на місце вчинення
протиправних діянь

8.4 3 метою охорони громадського порядку під час проведення масових
заходів, забезпечення реагування на заяви та повідомлення громадян,
розкриття та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду
працівників поліції на місце вчинення злочинів та правопорушень
забезпечити додаткову наявність пально*мастильних матеріалів

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП 35137,26
Бюджет міста
Києва

11712,42 11712,42 11712,42 Покращення матеріально*технічного
забезпечення

8.5 Для забезпечення належного рівня виконання заходів щодо
профілактики та протидії злочинності передбачити асигнування на: 
* забезпечення створення та впровадження сучасних інформаційних
технологій; 
* поштові послуги; 
* послуги охорони; 
* придбання засобів зв'язку, оргтехніки та спеціальних засобів; 
* придбання транспорту; 
* сервісне обслуговування та ремонт устаткування і обладнання; 
* придбання пально*мастильних матеріалів; 
* придбання канцелярського приладдя; 
* придбання форменого одягу та речового майна для особового складу; 
* проведення ремонтів та утримання адміністративних приміщень; 
*придбання обладнання, меблів та іншого матеріально*технічного
оснащення; 
*проведення експертизи у кримінальних провадженнях

2016*2018 роки Апарат, ГУ НП, ГУ СБУ 157756,4
Бюджет міста
Києва

86603,30 35566,55 35586,55 Покращення матеріально*технічного
забезпечення

303544,85 149051,11 82282,38 72211,36

Фінанс�вання�заходів�Про�рами�здійснюється�відповідно�до�визначення�пріоритетів,�я�і�по-

діляються�на�3��ате�орії:

Фінанс�вання�заходів�др��ої��ате�орії�можливо�ви�лючно�за��мови�фінанс�вання�заходів�пер-

шої��ате�орії�не�менше�ніж�на�80%.

Фінанс�вання�заходів�третьої��ате�орії�можливо�ви�лючно�за��мови�фінанс�вання�заходів�др�-

�ої��ате�орії�не�менше�ніж�на�80%.

VII.�ЗАВДАННЯ�ТА�РЕЗУЛЬТАТИВНІ�ПОКАЗНИКИ�ПРОГРАМИ

Основні�завдання�Про�рами:

— підвищення�я�ості��ер�вання�процесами�і�заходами�безпе�и,�я�і�проводяться�в�місті,�оздо-

ровлення��риміно�енної�сит�ації�за�рах�но��висо�ої�оперативності�реа��вання�мобільних�наря-

дів�поліції�на�злочини�і�при�оди,�взаємодії�й�поліпшення�інформаційно�о�забезпечення�заці�ав-

лених�ор�анів�державної�влади�з�ви�ористанням�с�часних�теле�ом�ні�аційних�і�інформаційних

техноло�ій;

— своєчасне�виявлення,�припинення�та�запобі�ання�злочинам;

— вдос�оналення�системи�профіла�ти�и�і�реа��вання�на�си�нали�та�повідомлення�про�пра-

вопор�шення,�я�і��от�ються�або�вчиняються;

— по�ращення�взаємодії�між�ор�анами�ви�онавчої�влади,�місцево�о�самовряд�вання,�право-

охоронними�ор�анами;

— протидія�неза�онном��обі���нар�отичних�засобів�та�психотропних�речовин,�зброї�та�виб�-

хів�и;

— провадження�просвітниць�ої�діяльності,�спрямованої�на�виховання�не�ативно�о�ставлення

до�протиправних�діянь;

— здійснення�заходів,�спрямованих�на�підвищення�рівня�моральності�в�с�спільстві,�правової

��льт�ри��ромадян,��твердження�здорово�о�способ��життя,�запобі�ання�проявам�расової�та�ре-

лі�ійної�нетерпимості;

— проведення�профіла�тичної�роботи�з�небла�опол�чними�сім’ями,�мі�рантами,�а�та�ож�роз-

роблення�механізм��е�стрено�о�реа��вання�на�фа�ти�бездо�лядності�дітей�з�метою�недоп�щен-

ня�їх�втя�нення�в�злочинн��діяльність;

— форм�вання�системи�реінте�рації�бездомних�осіб�та�соціальної�адаптації�осіб,�звільнених

з�місць�позбавлення�волі;

— створення�необхідних��мов�для�запобі�ання�в�житлових�б�дин�ах�і�на�приб�дин�ових�те-

риторіях�нещасним�випад�ам,�дорожньо-транспортним�та�іншим�при�одам,�що�мож�ть�спричи-

нити�ш�од��здоров’ю�людей,�пош�одження�або�знищення�майна;

— впровадження�с�часних�технічних�засобів,�я�і�сприятим�ть�профіла�тиці�та�протидії�злочин-

ності.

Соціальний�ефе1т�реалізації�Про6рами�

Передбачається,�що�реалізація�Про�рами�до�2018�ро���дасть�можливість:

— с�оротити��іль�ість�злочинів�проти�життя�та�здоров’я�особи;

— підвищити�рівень�роз�риття�тяж�их�та�особливо�тяж�их�видів�злочинів;

— забезпечити�на�висо�ом��рівні��ромадсь�ий�порядо��та�безпе��;

— підвищити�ефе�тивність�та�оперативність�роботи�територіальних�підрозділів�Національної

поліції�з�реа��вання�на�заяви�і�повідомлення��ромадян�про�злочини,�розш����і�затримання�зло-

чинців���най�оротший�термін;

— по�ращити�профіла�ти���правопор�шень�в�середовищі�неповнолітніх�та�молоді;

— обмежити�неза�онний�обі��зброї,�нар�оти�ів�та�психотропних�речовин;

— посилити��онтроль�за�мі�раційними�пото�ами�та�знизити�рівень�неза�онної�мі�рації,��не-

можливити�тор�івлю�людьми;

— забезпечити�збереження�і�захист��ом�нально�о�майна,�майна�фізичних�і�юридичних�осіб,

відомчо�о�та�іншо�о�житлово�о�фонд�;

— підвищити�рівень�довіри�населення�до�правоохоронних�ор�анів�та�ор�анів�державної

влади.

Рез�льтативні�по�азни�и�Про�рами:

Категорія пріоритетності Захід, що підлягає фінансуванню

1 п. 8.4, 8.5, 7.4—ГУ НП       п. 8.2, 8.5 — ГУ СБУ

2 п. 3.1, 3.3, 7.2, 7.6, 7.9, 7.10, 7.13, 8.3 — ГУ НП

5 п. 4.5, 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 8.1 — ГУ НП

Назва показника Роки

Од. вим. 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Показники витрат (ресурсне забезпечення Програми) Тис. грн 149051,11 82282,38 72211,36

Показники продукту: * кількість кримінальних правопорушень Од. 50000 48000 46000

у т.ч.:

Тяжких та особливо тяжких Од. 19000 18000 17000

у громадських місцях Од. 20000 19000 18000

в умовах вулиці Од. 11000 10000 9000

* кількість розкритих злочинів Од. 15000 16000 17000
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VIII.�КООРДИНАЦІЯ�ТА�КОНТРОЛЬ�ЗА�ХОДОМ�ВИКОНАННЯ�ПРОГРАМИ

Координацію�ви�онання�Про�рами�здійснює��ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�я�ий�забезпеч�є�здійснення�повнова-

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

л�зі�забезпечення�за�онності,�правопоряд��,�прав�і�свобод��ромадян;�взаємодії�та�розвит��

зв’яз�ів�із�с�дами,�правоохоронними�ор�анами�та��правління�з�питань�запобі�ання�та�протидії

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

За�альний��онтроль�за�реалізацією�заходів�Про�рами�здійснюється�постійною��омісією�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онності,�правопоряд���та�запобі�анню��ор�пції.

Відповідальні�ви�онавці�заходів�Про�рами,�зазначені�в��рафі�«Ви�онавець»�розділ��«Напрями

діяльності�та�заходи�місь�ої�цільової��омпле�сної�про�рами�профіла�ти�и�та�протидії�злочинно-

сті�в�місті�Києві�«Безпечна�столиця»,�що�вартально�до�15�числа�наст�пно�о�місяця,�що�настає�за

звітним�періодом,�надають��правлінню�з�питань�запобі�ання�та�протидії��ор�пції�апарат��ви�о-

навчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)��за�альнені�ві-

домості�про�рез�льтати�ви�онання�Про�рами�з�визначенням�динамі�и�цільових�по�азни�ів�тощо.

Управління�з�питань�запобі�ання�та�протидії��ор�пції�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�забезпеч�є�подання�до�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),�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бюджет��та�соці-

ально-е�ономічно�о�розвит���та�постійної��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�дотримання

за�онності,�правопоряд���та�запобі�анню��ор�пції��за�альнен��інформацію�про�стан�ви�онання

Про�рами�що�вартально,�до�01�числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�періодом.

Ви�онавці�заходів�Про�рами�нес�ть�персональн��відповідальність�за�я�існе�та�своєчасне�ви-

�онання�заходів�Про�рами,�раціональне�ви�ористання�фінансових��оштів�і�рес�рсів,�що�виділяю-

ться�на�їх�реалізацію,�своєчасн��і�я�існ��звітність.

З��рах�ванням�реалізації�заходів�Про�рами�та�виділених�в��ожном��поточном��році�фінансо-

вих�рес�рсів,�відповідальний�ви�онавець�та�ви�онавці�Про�рами�надають�свої�пропозиції�на�на-

ст�пний�рі��щодо�обся�ів�фінанс�вання�з�обґр�нт�ванням�до�Департамент��фінансів�ви�онавчо-

�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та��омісії�Київсь�ої

місь�ої�ради�з�питань�дотримання�за�онності,�правопоряд���та�запобі�анню��ор�пції.

За�недостатності�фінанс�вання�заходів�Про�рами�ви�онавці�за�по�одженням�із�замовни�ом

вносять�до�Київсь�ої�місь�ої�ради�пропозиції�про�змін��термінів�їх�ви�онання�або�зняття�з��он-

тролю.

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

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

проміжно�о�звіт��про�хід�ви�онання�Про�рами,�ефе�тивність�реалізації�її�завдань�і�заходів,�дося�-

нення�проміжних�цілей�та�ефе�тивність�ви�ористання��оштів�роз�лядається�на�сесіях�Київсь�ої

місь�ої�ради�та�на�засіданнях�профільних�постійних��омісій�Київсь�ої�місь�ої�ради�протя�ом�ро��.

По�завершенню�Про�рами�подається�звіт�про�її�ви�онання�на�сесію�Київсь�ої�місь�ої�ради.

Київський міський голова
В. Кличко

у т.ч.:

розбійних нападів Од. 350 400 450

грабежів Од. 850 950 1050

незаконних заволодінь транспортними засобами Од. 300 350 400

крадіжок із автомобілів Од. 1000 1200 1400

Показники ефективності: 
* рівень злочинності на 10 тис. населення

Од. 145 143 140

Показники якості: 
* динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень, розкритих у
поточному році

1,00 1,08 1,17

1.�По�одити�технічн��до��ментацію�із�зем-

ле�строю�щодо�поділ��земельної�ділян�и�та

поділити�земельн��ділян����ом�нальної�власно-

сті�територіальної��ромади�міста�Києва�пло-

щею� 0,5177� �а� (�адастровий� номер

8000000000:75:271:0021)�на�перетині�в�л.�Ге-

роїв�Космос��та�просп.�Леся�К�рбаса���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва,�що�переб�ває�в

оренді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Стиль�Бюро»�на�підставі�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��ни-

зі�записів�державної�реєстрації�до�оворів�орен-

ди�землі�від�15.05.2008�№ 75-6-00403�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�та�до-

повнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�25.01.2012�№ 75-6-00531),�на�сформо-

вані�в�межах��ате�орії�земель�промисловості,

транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети�и,�оборони�та

іншо�о�призначення�земельні�ділян�и�для�б�-

дівництва,�е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�ав-

тозаправно�о��омпле�с��з�об’є�тами�дорож-

ньо�о�сервіс�,�а�саме:

— ділян���площею�0,2891��а�(�адастровий

номер�8000000000:75:271:0019)�на�перетині

в�л.�Героїв�Космос��та�просп.�Леся�К�рбаса��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва;

— ділян���площею�0,2286��а�(�адастровий

номер�8000000000:75:271:0020)�на�перетині

в�л.�Героїв�Космос��та�просп.�Леся�К�рбаса��

Святошинсь�ом��районі�м.�Києва�(справа�

А-20968,�заява�ДЦ�від�05.08.2015�№ 01104-

000184607-014).

2.�Внести�зміни�до�до�овор��оренди�земель-

ної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��низі�записів

державної�реєстрації�до�оворів�оренди�землі�від

15.05.2008�№ 75-6-00403�(з��рах�ванням�до-

�овор��про�внесення�змін�та�доповнень�до�до-

�овор��оренди�земельної�ділян�и�від�25.01.2012

№ 75-6-00531),�залишивши�до�15.05.2023�в

оренді�товариства�з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Стиль�Бюро»�в�межах��ате�орії�земель

промисловості,�транспорт�,�зв’яз��,�енер�ети-

�и,�оборони�та�іншо�о�призначення�земельн�

ділян���площею�0,2286��а�(�адастровий�номер

8000000000:75:271:0020)�на�перетині�в�л.�Ге-

роїв�Космос��та�просп.�Леся�К�рбаса���Свято-

шинсь�ом��районі�м.�Києва.

3.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Стиль�Бюро»���місячний�термін�надати�до

Департамент��земельних�рес�рсів�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�до��менти,�визна-

чені�за�онодавством,�необхідні�для���ладання

до�овор��про�внесення�змін�до�до�овор��орен-

ди�земельної�ділян�и,�зареєстровано�о�в��ни-

зі�записів�державної�реєстрації�до�оворів�орен-

ди�землі�від�15.05.2008�№ 75-6-00403�(з��ра-

х�ванням�до�овор��про�внесення�змін�та�до-

повнень�до�до�овор��оренди�земельної�ділян-

�и�від�25.01.2012�№ 75-6-00531).

4.�Передати�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»,�за

�мови�ви�онання�п�н�т��6�цьо�о�рішення,�в�орен-

д��на�15�ро�ів�земельн��ділян���площею�0,2891

�а�(�адастровий�номер�8000000000:75:271:0019,

витя��з�Державно�о�земельно�о��адастр��про

земельн��ділян���№�НВ-8000160802015)�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�автозаправно-

�о��омпле�с��з�об’є�тами�дорожньо�о�сервіс�

на�перетині�в�л.�Героїв�Космос��та�просп.�Ле-

ся�К�рбаса���Святошинсь�ом��районі�м.�Києва

із�земель��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва���зв’яз���з�переходом

права�власності�на�нер�хоме�майно�(до�овір

��півлі-продаж��автозаправно�о��омпле�с��від

21.05.2015�№ 4013,�витя��з�Державно�о�реєс-

тр��речових�прав�на�нер�хоме�майно�про�реєс-

трацію� права� власності� від� 21.05.2015

№ 37869255).

5.�ПУБЛІЧНОМУ�АКЦІОНЕРНОМУ�ТОВАРИ-

СТВУ�«КОНЦЕРН�ГАЛНАФТОГАЗ»:

5.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�земле�орист�ва-

ча�відповідно�до�статті�96�Земельно�о��оде�-

с��У�раїни.

5.2.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

5.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

5.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

5.5.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д,�що�знахо-

дяться�в�межах�земельної�ділян�и.

5.6.�У�місячний�термін�надати�до�Департа-

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

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

жавної�адміністрації)�до��менти,�визначені�за-

�онодавством,�необхідні�для���ладання�до�о-

вор��оренди�земельної�ділян�и.

6.�Попередити�земле�орист�вачів,�що�ви�о-

ристання�земельних�діляно��не�за�цільовим

призначенням�тя�не�за�собою�припинення�пра-

ва��орист�вання�ними�відповідно�до�вимо��ста-

тей�141,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства
з обмеженою відповідальністю «Стиль Бюро» на перетині вул.

Героїв Космосу та просп. Леся Курбаса у Святошинському районі
м. Києва, внесення змін до договору оренди земельної ділянки
та передачу земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ

ТОВАРИСТВУ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
Рішення Київської міської ради № 95/1998 від 1 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 79�1, 83, 93, 116, 120, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 30 Закону
України «Про оренду землі», статті 56 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розгля�
нувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи звернення (зго�
ду) товариства з обмеженою відповідальністю «Стиль Бюро» від 30.10.2013 № К�22078, від 28.05.2015 № 3604
та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» від 02.06.2015 № 887/17�02, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянам Старковій Вірі Костянтинівні, Старковій Вікторії 
Сергіївні, Старкову Олександру Сергійовичу, Козловій Олені 
Сергіївні, Вікторовій Олені Миколаївні та Вікторову Віктору 

Миколайовичу для обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Панорамній, 33 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 162/2065 від 8 жовтня 2015 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен�
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас�
ності» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Передати��ромадянам�Стар�овій�Вірі�Кос-

тянтинівні,�Стар�овій�Ві�торії�Сер�іївні,�Стар-

�ов��Оле�сандр��Сер�ійович�,�Козловій�Оле-

ні�Сер�іївні,�Ві�торовій�Олені�Ми�олаївні�та

Ві�торов��Ві�тор��Ми�олайович����спільн�

част�ов��власність�земельн��ділян���площею

0,0746� �а� (�адастровий� номер

8000000000:82:414:0322)�для�обсл��ов�ван-

ня�житлово�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�ді-

вель�і�спор�д�на�в�л.�Панорамній,�33���Голо-

сіївсь�ом��районі�м.�Києва�із�земель��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва,�в�том��числі:

— �ромадянці�Стар�овій�Вірі�Костянтинівні —

1/6�від�0,0746��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010);

— �ромадянці�Стар�овій�Ві�торії�Сер�іївні —

1/6�від�0,0746��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010);

— �ромадянин��Стар�ов��Оле�сандр��Сер�і-

йович� —�1/6�від�0,0746��а�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�від�16.08.2010);

— �ромадянці�Козловій�Олені�Сер�іївні —�1/6

від�0,0746��а�(свідоцтво�про�право�власності

від�16.08.2010);

— �ромадянці�Ві�торовій�Олені�Ми�олаївні —

1/6�від�0,0746��а�(свідоцтво�про�право�влас-

ності�від�16.08.2010);

— �ромадянин��Ві�торов��Ві�тор��Ми�ола-

йович� —�1/6�від�0,0746��а�(свідоцтво�про�пра-

во�власності�від�16.08.2010)�(�ате�орія�земель —

землі�житлової�та��ромадсь�ої�заб�дови,�спра-

ва�П-8807).

2.�Громадянам�Стар�овій�Вірі�Костянтинів-

ні,�Стар�овій�Ві�торії�Сер�іївні,�Стар�ов��Оле�-

сандр��Сер�ійович�,�Козловій�Олені�Сер�іївні,

Ві�торовій�Олені�Ми�олаївні�та�Ві�торов��Ві�-

тор��Ми�олайович�:

2.1.�Ви�он�вати�обов’яз�и�власни�ів�земель-

ної�ділян�и�відповідно�до�статті�91�Земельно-

�о��оде�с��У�раїни.

2.2.�Забезпечити�вільний�дост�п�для�про-

�ладання�нових,�ремонт��та�е�спл�атації�існ�-

ючих�інженерних�мереж�і�спор�д.

2.3.�У�разі�необхідності�проведення�ре�онстр��-

ції�чи�ново�о�б�дівництва�питання�оформлен-

ня�дозвільної�та�прое�тно-�ошторисної�до��-

ментації�виріш�вати�в�поряд��,�визначеном�

за�онодавством�У�раїни.

2.4.�Питання�пайової��часті�та���ладення�з

Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�до�ово-

р��про�пайов���часть�виріш�вати�в�поряд���та

випад�ах,�встановлених�за�онодавством.

2.5.�Питання�майнових�відносин�виріш�вати

в��становленом��поряд��.

2.6.�Вжити�заходів�щодо�державної�реєстра-

ції�права�власності�на�земельн��ділян�����по-

ряд��,�встановленом��За�оном�У�раїни�«Про

державн��реєстрацію�речових�прав�на�нер�хо-

ме�майно�та�їх�обтяжень».

3.�Попередити�власни�ів�земельної�ділян�и,

що�право�на�земельн��ділян���може�б�ти�при-

пинено���випад�ах,�передбачених�статтями

140,�143�Земельно�о��оде�с��У�раїни.

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

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

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

земле�орист�вання.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про святкування

Дня Європи в місті Києві
Розпорядження № 244 від 20 квітня 2016 року

На виконання Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 “Про День Європи”, Міської
комплексної програми “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства 
у м. Києві на 2012&2016 pp.”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078,
рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Правила благоустрою міста Києва”,
враховуючи звернення Товариства з обмеженою відповідальністю “ФТТ Постпродакшн” від 01 березня 2016
року № 1&03/16, з метою поширення знань про об’єднану Європу, а також забезпечення об’єктивного інфор&
мування населення про діяльність Київської міської влади в контексті налагодження співпраці з країнами
Європейського Союзу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора
до будівництва, експлуатації та обслуговування автозаправного

комплексу на вул. Канальній у Дарницькому районі
Розпорядження № 249 від 20 квітня 2016 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк&
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер&
но&транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав&
ня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу&
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза&
вершеного будівництва, інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403 (протокол від 10 листопада 2015 року № 79/2015), з метою підвищення ефективності залучення
інвесторів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Провести�20��вітня,�14,�21�та�22�травня

2016�ро���заходи�свят��вання�Дня�Європи�в

місті�Києві�(далі —�Заходи):

1.1.�XIII�За�альномісь�ий��он��рс-фестиваль

“Діало��держав:�партнерство�в�освіті”�в��імна-

зії�№ 315�Дарниць�о�о�район��міста�Києва —

20��вітня�2016�ро��.

1.2.�XI�Місь�ий��он��рс�серед�вип�с�ни�ів

за�альноосвітніх�навчальних�за�ладів�“Київ-

сь�ий�вальс”�на�Співочом��полі�Печерсь�о�о

ландшафтно�о�пар�� —�14�травня�2016�ро��.

1.3.�Офіційні,���льт�рно-мистець�і�та�спор-

тивні�заходи�на�Михайлівсь�ій�площі —�21�та�22

травня�2016�ро��.

2.�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):

2.1.�Забезпечити�проведення�20��вітня�2016

ро���XIII�за�альномісь�о�о��он��рс�-фестива-

лю�“Діало��держав:�партнерство�в�освіті”�в��ім-

назії�№ 315�Дарниць�о�о�район��міста�Києва�та

14�травня�2016�ро���XI�місь�о�о��он��рс��се-

ред�вип�с�ни�ів�за�альноосвітніх�навчальних

за�ладів�“Київсь�ий�вальс”�на�Співочом��полі�Пе-

черсь�о�о�ландшафтно�о�пар��.

2.2.�Здійснити�фінанс�вання�з�під�отов�и�та

проведення�Заходів,�визначених�в�підп�н�ті�2.1

п�н�т��2�цьо�о�розпорядження,�в�межах�за-

�альних�аси�н�вань,�передбачених�в�бюджеті�міс-

та�Києва�на�2016�рі��по��ал�зі�“Освіта”.

3.�Підтримати�ініціатив��Товариства�з�обме-

женою�відповідальністю�“ФТТ�Постпрода�шн”

щодо�проведення�21�та�22�травня�2016�ро��

офіційних,���льт�рно-мистець�их�та�спортив-

них�Заходів�свят��вання�Дня�Європи�в�місті

Києві�на�Михайлівсь�ій�площі.

4.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���і�проведення�офіційних,���льт�рно-

мистець�их�та�спортивних�Заходів�свят��ван-

ня�Дня�Європи�в�місті�Києві�на�Михайлівсь�ій

площі�взяло�на�себе�Товариство�з�обмеженою

відповідальністю�“ФТТ�Постпрода�шн”.

5.�Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�“ФТТ�Постпрода�шн”:

5.1.�Розробити�та�по�одити�з�Департаментом

с�спільних��ом�ні�ацій�ви�онавчо�о�ор�ан��

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

жавної�адміністрації)��онцепцію�свят��вання�Дня

Європи�в�місті�Києві�на�Михайлівсь�ій�площі.

5.2.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�заходів�до�Дня�Європи�в�місті�Києві�на

Михайлівсь�ій�площі�та�забезпечити�віднов-

лення�пор�шено�о�бла�о�строю.

5.3.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�на�визначеній�території�вимо��рі-

шення�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�23��р�дня�2010

ро���№ 413/5225�“Про�дея�і�питання�з��поряд-

��вання�в�м.�Києві�роздрібної�тор�івлі�ал�о�оль-

ними,�слабоал�о�ольними�напоями,�вином�сто-

ловим,�пивом�(�рім�безал�о�ольно�о)�та�тютю-

новими�виробами”.

6.�По�ласти�на�Департамент�с�спільних��о-

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

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

трації),��правління�міжнародних�зв’яз�ів�та

�правління�ор�анізаційної�роботи�та�ре�іональ-

них�зв’яз�ів�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)��оординацію�питань,�пов’язаних

з�під�отов�ою�та�проведенням�Заходів�свят��-

вання�Дня�Європи�в�місті�Києві,�в�межах�їх��ом-

петенції.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�в��ста-

новленом��поряд���здійснити�фінанс�вання

під�отов�и�та�проведення�Заходів,�визначених

в�підп�н�ті�1.3�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження,

в�межах�за�альних�аси�н�вань,�передбачених

на�2016�рі��місь�ою��омпле�сною�про�рамою

“Сприяння�місцевом��самовряд�ванню�та�роз-

вит����ромадянсь�о�о�с�спільства���м.�Києві

на�2012-2016�pp.”,�затвердженою�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�15��р�дня�2011�ро-

���№ 842/7078.

8.�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)�спільно�з�Шев-

чен�івсь�ою�та�Печерсь�ою�районними�в�міс-

ті�Києві�державними�адміністраціями�забезпе-

чити��онтроль�за�ви�онанням�тор�овельними

підприємствами�та�ор�анізаціями,��ом�наль-

ними�сл�жбами�район��постійно�о�санітарно-

�о�прибирання�об’є�тів�тор�івлі�та�обсл��ов�-

вання�населення,�приле�лих�і�за�ріплених�те-

риторіях�під�час�проведення�Заходів�до�Дня

Європи�в�місті�Києві.

9.�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�висвітлення�Заходів�до�Дня�Європи�в

місті�Києві�20��вітня,�14,�21�та�22�травня�2016

ро���в��ом�нальних�засобах�масової�інформа-

ції.

10.�Просити�П�блічне�а�ціонерне�товариство

“КИЇВЕНЕРГО”�забезпечити�під�лючення�до

мереж�еле�тропостачання�сценічно�о�майдан-

чи�а�та��онстр��цій,�тимчасової�тор�овельної�ме-

режі,�задіяної�в�обсл��ов�ванні�Заходів�до�Дня

Європи�в�місті�Києві�на�Михайлівсь�ій�площі.

11.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції�в�м.�Києві�забезпечити�на�Михайлів-

сь�ій�площі:

11.1.�Охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час

проведення�Заходів�до�Дня�Європи�в�місті�

Києві.

11.2.�Цілодобов��охорон��сценічно�о�облад-

нання,�палато�-павільйонів,�м�зичної�та�освіт-

лювальної�апарат�ри�на�період�її�монтаж�/де-

монтаж��під�час�проведення�Заходів�до�Дня

Європи�в�місті�Києві�з�20�до�23�травня�2016

ро��.

11.3.�Умови�для�вільно�о�заїзд��та�виїзд�

транспорт��з�почесними��остями�та��оле�тива-

ми,�транспортних�засобів�ор�анізаторів�на�міс-

ця,�з�місць�проведення�за�альномісь�их�Захо-

дів�свят��вання�Дня�Європи�в�місті�Києві.

11.4.�Стоян�и�для�транспорт�,�що�перево-

зить�офіційн��деле�ацію,��оле�тиви,�технічне

обладнання�та�прод��ти�харч�вання.

12.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

яти���вирішенні�питань�щодо�забезпечення�пар-

��вання�транспорт�,�що�перевозить�почесних

�остей,��оле�тиви,�технічне�обладнання,�про-

д��ти�харч�вання,�людей�з�обмеженими�фізич-

ними�можливостями.

13.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

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

печити�чер��вання�бри�ад�швид�ої�(е�стреної)

медичної�допомо�и�під�час�проведення�Захо-

дів�свят��вання�Дня�Європи�в�місті�Києві.

14.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни���м.�Києві:

14.1.�Надати�методичн��допомо�����забезпе-

ченні�належно�о�стан��пожежної�та�техно�ен-

ної�безпе�и,�а�та�ож�запобі�ання�вини�ненню

інших�надзвичайних�сит�ацій�під�час�прове-

дення�Заходів�свят��вання�Дня�Європи�в�міс-

ті�Києві�20��вітня,�14,�21�та�22�травня�2016�ро-

��.

14.2.�Забезпечити�чер��вання�пожежних�ав-

томобілів�для�здійснення�пожежної�безпе�и,

запобі�ання�вини�ненню�інших�надзвичайних

сит�ацій�під�час�проведення�Заходів�свят��-

вання�Дня�Європи�в�місті�Києві�20��вітня,�14,�21

та�22�травня�2016�ро��.

15.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

дотримання�та�ви�онання�вимо��пожежної�і�тех-

но�енної�безпе�и,�в�том��числі�забезпечення

первинними�засобами�пожежо�асіння�(во�не-

�асни�ами),�під�час�під�отов�и�і�проведення

XIII�за�альномісь�о�о��он��рс�-фестивалю�“Діа-

ло��держав:�партнерство�в�освіті”�в��імназії

№ 315�Дарниць�о�о�район��міста�Києва,�XI

місь�о�о��он��рс��серед�вип�с�ни�ів�за�ально-

освітніх�навчальних�за�ладів�“Київсь�ий�вальс”

на�Співочом��полі�Печерсь�о�о�ландшафтно�о

пар���взяв�на�себе�Департамент�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�а�офіційних,���льт�рно-мистець-

�их�та�спортивних�Заходів�на�Михайлівсь�ій

площі�взяло�на�себе�Товариство�з�обмеженою

відповідальністю�“ФТТ�Постпрода�шн”.

16.�Шевчен�івсь�ій�районній�в�місті�Києві

державній�адміністрації,�Печерсь�ій�районній

в�місті�Києві�державній�адміністрації�забезпе-

чити�постійний��онтроль�за�прибиранням�тери-

торії�та�своєчасним�вивезенням�вміст���онтей-

нерів�і��рн�для�збор��поб�тових�відходів�на�пе-

ріод�проведення�Заходів�свят��вання�Дня�Єв-

ропи�в�місті�Києві�14,�21-22�травня�2016�ро��.

17.�Департамент��промисловості�та�розвит-

���підприємництва�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�по�одити�за�поданням�Товари-

ства�з�обмеженою�відповідальністю�“ФТТ�Пост-

прода�шн”�схем��розміщення�об’є�тів�тор�ів-

лі�з�продаж��с�венірної�прод��ції,�прод��тів

харч�вання,�солодощів�і�безал�о�ольних�напо-

їв�під�час�проведення�Заходів�свят��вання�Дня

Європи�в�місті�Києві�на�Михайлівсь�ій�площі.

18.�Департамент��містоб�д�вання�та�архі-

те�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

ції),��ом�нальном��підприємств��“Київре�ла-

ма”�забезпечити�розміщення�інформації�соці-

ально-�орисно�о�хара�тер��з�на�оди�свят��-

вання�Дня�Європи�в�місті�Києві�на�період�з�13

до�22�травня�2016�ро���в��іль�ості�50�білбор-

дів,�100�сітілайтів.

19.�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

1.�Затвердити�перелі��об’є�тів,�я�і�потреб�-

ють�зал�чення�інвестицій,�що�додається.

2.�Визначити�Київсь�е��ом�нальне�виробни-

че�підприємство�“МІСЬКПАЛИВО”�замовни�ом

реалізації�інвестиційно�о�прое�т��“Б�дівниц-

тво,�е�спл�атація�та�обсл��ов�вання�автоза-

правно�о��омпле�с��на�в�л.�Канальній���Дарниць-

�ом��районі”.

3.�Визначити��ом�нальне�підприємство�ви-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�“Київсь�е

інвестиційне�а�ентство”�замовни�ом�під�отов-

чих�(передінвестиційних)�робіт�для�проведен-

ня�інвестиційно�о��он��рс�.

4.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�“Київсь�е�інвестицій-

не�а�ентство”:

4.1.�Розробити�орієнтовні�техні�о-е�ономіч-

ні�по�азни�и,�можливі�передпрое�тні�пропози-

ції�по�об’є�т��інвест�вання.

4.2.�По�одити�в��становленом��поряд���орі-

єнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и,�можли-

ві�передпрое�тні�пропозиції�з�Департаментом

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�Департаментом�міс-

тоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�а-

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

жавної�адміністрації),�Департаментом�земель-

них�рес�рсів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації),�Департаментом�місь�о�о�бла�о�строю

та�збереження�природно�о�середовища�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�Дарниць-

�ою�районною�в�місті�Києві�державною�адмі-

ністрацією�та�Київсь�им��ом�нальним�вироб-

ничим�підприємством�“МІСЬКПАЛИВО”.

4.3.�Надати�орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по�аз-

ни�и,�можливі�передпрое�тні�пропозиції�та�про-

позиції�до��мов��он��рс��до�Департамент��е�оно-

мі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�в��становленом��поряд���для�під-

�отов�и��мов��он��рс�.

5.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри�ви-

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

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

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

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

державної�адміністрації),�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�адмініс-

трації),�Дарниць�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�та�Київсь�ом���ом�наль-

ном��виробничом��підприємств��“МІСЬКПА-

ЛИВО”�за�запитами��ом�нально�о�підприєм-

ства�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

“Київсь�е�інвестиційне�а�ентство”�надавати�по-

трібні�виснов�и,�по�одження�та�матеріали�для
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під�отов�и�орієнтовних�техні�о-е�ономічних�по�азни�ів�щодо�реалізації�інвестиційно�о�прое�т�

в��становленом��за�онодавством�поряд��.

6.�Постійно�діючій��он��рсній��омісії�по�зал�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,

ре�онстр��ції,�реставрації�тощо�об’є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незаверше-

но�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�в��становленом��поряд-

���провести�інвестиційний��он��рс�із�зал�чення�інвестора.

Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�першо�о�заст�пни�а��олови�

Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Пліса�Г.�В.
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�20.04.2016�№�249

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Б�дівництво,�е�спл�атація�та�обсл��ов�вання�автозаправно�о��омпле�с��на�в�л.�Канальній��

Дарниць�ом��районі.
Керівник апарату В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензій, виданих товариству 
з обмеженою відповідальністю “АКВАЖИТЛОСЕРВІС”

Розпорядження № 243 від 19 квітня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”,

враховуючи заяву товариства з обмеженою відповідальністю “АКВАЖИТЛОСЕРВІС” від 05 квітня 2016 року
№ 50309&001096810&017&07, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.�Переоформити�ліцензії�серії�АГ�№ 577946

на�право�провадження��осподарсь�ої�діяльно-

сті�з�виробництва�теплової�енер�ії�(�рім�діяль-

ності�з�виробництва�теплової�енер�ії�на�тепло-

еле�троцентралях,�теплоеле�тростанціях,�атом-

них�еле�тростанціях�і��о�енераційних��станов-

�ах�та��станов�ах�з�ви�ористанням�нетради-

ційних�або�поновлюваних�джерел�енер�ії),�се-

рії�АГ�№ 577947�на�право�провадження��оспо-

дарсь�ої�діяльності�з�транспорт�вання�тепло-

вої�енер�ії�ма�істральними�та�місцевими�(роз-

подільчими)�тепловими�мережами�та�серії�АГ

№ 577948�на�право�провадження��осподар-

сь�ої�діяльності�з�постачання�теплової�енер�ії,

видані�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�“АКВАЖИТЛОСЕРВІС”�(�од�ЄДРПОУ

32912668,�місто�Київ,�в�л.�Юрія�Ш�мсь�о�о,

б�дино��1,�офіс�117),�на�ліцензії�на�право�про-

вадження��осподарсь�ої�діяльності�з�вироб-

ництва�теплової�енер�ії,�транспорт�вання�теп-

лової�енер�ії�ма�істральними�і�місцевими�(роз-

подільчими)�тепловими�мережами�та�поста-

чання�теплової�енер�ії,��рім�виробництва,�транс-

порт�вання�та�постачання�теплової�енер�ії�за�не-

ре��льованим�тарифом�безстро�ово.

2.�Ліцензії�серії�АГ�№ 577946,�АГ�№ 577947

та�АГ�№ 577948�визнати�недійсними.

3.�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

Про визнання такими, що втратили чинність, окремих 
розпоряджень Київської міської державної адміністрації 

та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 240 від 19 квітня 2016 року
Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяль&

ності”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 279 “Про визнання такою, що втрати&
ла чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 226”, з метою приведення розпо&
ряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповід&
ність із законодавством України, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність:

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�від�28�вересня�2005�ро���№ 1797�“Про

створення�Київсь�ої�місь�ої�апеляційної�ре��ляторної��омісії”;

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�від�16�вересня�2008�ро���№ 1259�“Про�с�лад�Київсь�ої�місь�ої�апеляційної�ре��лятор-

ної��омісії”.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 191 від 4 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів вико&
навчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, рішення Київської місь&
кої ради від 25 грудня 2014 року № 741/741 “Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації)”, Положення про Департамент (Центр) надання адмі&
ністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції), затвердженого рішенням Київської міської ради від 02 квітня 2015 року № 318/1183 (в редакції рішення
Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 124/124), розпорядження Київського міського голови від
14 вересня 2015 року № 636 “Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою впоряд&
кування структури Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

Унести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��(Центр�)�надання�адміністративних�посл���ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�роз-

порядженням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації)�від�10�серпня�2015�ро���№ 777�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�01�жовтня�2015�ро���№ 980),�ви-

�лавши�її���новій�реда�ції,�шо�додається.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

міністрації)�10�серпня�2015�ро���№ 777�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

адміністрації)�04.04.2016�№191)

Структура Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)
1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�відділ

1.2.�Се�тор�з�питань��правління�персоналом

1.3.�Се�тор�фінансово�о�забезпечення�та�звітності

1.4.�Головний�спеціаліст�з�питань�мобілізаційної�роботи

1.5.�Головний�спеціаліст —��повноважена�особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції

2.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

2.1.�Управління�надання�адміністративних�посл��

2.1.1.�Відділ�замовлення�посл���та�передачі�до��ментів

2.1.2.�Відділ�видачі��отових�до��ментів

2.2.�Відділ�рес�рсно�о�забезпечення

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент�

3.1.�Управління�забезпечення�діяльності�Центр�

3.1.1.�Відділ�інформаційно�о�забезпечення

3.1.2.�Відділ�ор�анізаційно�о�забезпечення�роботи�Центр�

3.2.�Відділ�адміністраторів�мобільно�о�реа��вання

3.3.�Відділ��оординації�роботи�державних�реєстраторів�юридичних�та�фізичних�осіб�–�підпри-

ємців
Виконуючий обов’язки

керівника апарату Є. Ситніченко

Про визначення замовника капітального ремонту сходів 
від провулку Десятинного до урочища Гончарів

Розпорядження № 201 від 6 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26 Закону України

“Про регулювання містобудівної діяльності”:

1.�Визначити�Ком�нальне�підприємство�“Ін-

женерний�центр”�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації)�(далі —�КП�“Інженерний�центр”)�за-

мовни�ом��апітально�о�ремонт��сходів�від�про-

в�л���Десятинно�о�до��рочища�Гончарів.

2.�КП�“Інженерний�центр”���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання

об’є�та.

2.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

2.3.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

2.4.�Забезпечити�дотримання�за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

�апітальний�ремонт�об’є�та,�зазначено�о�в�п�н�-

ті�1�цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�перед-

бачити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�а-

нізацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати�в��становленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�б�де�в��становленом��поряд-

���зараховано�до��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�12��р�дня�2012�ро���№ 2223�“Про

ре�онстр��цію�східців�з�Пейзажної�алеї�до��ро-

чища�Гончарі-Кож�м’я�и���Подільсь�ом��райо-

ні”.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

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

2016 року
Розпорядження № 254 від 25 квітня 2016 року

Відповідно�до�Поряд���визначення�величи-

ни�опосеред�ованої�вартості�наймання�(орен-

ди)�житла�в�населеном��п�н�ті,�затверджено-

�о�постановою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від

23�липня�2008�ро���№ 682,�п�н�т��3�рішення�

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�18�червня�2009�ро-

���№ 621/1677�“Про�затвердження�величини

опосеред�ованої�вартості�найм��(оренди)�жит-

ла���м.�Києві”:

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

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

н��особ��за�січень —�березень�2016�ро���в�роз-

мірі�450,00��рн.

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

міністраціям�ви�ористов�вати�величин��опо-

серед�ованої�вартості�найм��(оренди)�жит-

ла�в�місті�Києві,�визначен��п�н�том�1�цьо-

�о�розпорядження,�для�встановлення�від-

повідно�до�за�он��права��ромадян�на�соці-

альний��вартирний�облі��та�отримання�жит-

ла�з�житлово�о�фонд��соціально�о�призна-

чення.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів�та��олів�районних�в�місті�

Києві�державних�адміністрацій.
Голова В. Кличко
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Про затвердження структури Департаменту з питань реєстрації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації)
Розпорядження № 260 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих дер&
жавних адміністрацій”, рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 “Про утворення ви&
конавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності”, рішення
Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 319/319 “Про утворення Департаменту з питань реєстрації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, з метою впоряд&
кування структури Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

1.�Затвердити�стр��т�р��Департамент��з�питань�реєстрації�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�що�додається.

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпорядження�по�ласти�на�заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�з�ідно�з�розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�26.04.�2016�ро���№260

СТРУКТУРА
Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�се�тор

1.2.�Се�тор�інформаційно�о�та�аналітично�о

забезпечення

1.3.�Се�тор�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звітності

1.4.�Се�тор��правління�персоналом

1.5.�Головний�спеціаліст —��повноважена

особа�з�питань�запобі�ання�та�виявлення��о-

р�пції

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Департа-

мент�

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —

начальни���правління�забезпечення��оорди-

нації�районних�в�місті�Києві�державних�адмініс-

трацій

3.1.�Відділ��оординації�реєстрації�юридич-

них�осіб�та�фізичних�осіб-підприємців

3.2.�Відділ��оординації�реєстрації�місця�про-

живання�та�переб�вання

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�державної�реєстрації

4.1.�Відділ�державної�реєстрації

4.2.�Відділ�забезпечення�реєстраційних�про-

цед�р
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких 
розпоряджень Київської міської державної адміністрації

Розпорядження № 263 від 26 квітня 2016 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради

від 17 лютого 2011 року № 28/5415 “Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду на кон&
курсних засадах” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 11 лютого 2016 року № 70 “Про питання створення та діяльності консультативних, до&
радчих та інших допоміжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації)”, з метою упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних ор&
ганів, утворених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністра&
цією):

Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації:

від�28�березня�2005�ро���№ 456�“Про�проведення��он��рс��із�зал�чення�інвесторів�до�ре�он-

стр��ції�міжнародно�о�аеропорт��“Київ”�(Ж�ляни)”;

від�17�січня�2006�ро���№ 37�“Про�внесення�змін�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�держав-

ної�адміністрації�від�28.03.2005�№ 456”.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ на вулицях
Салютній, Саратовській, Бауманській у Шевченківському районі

Розпорядження № 264 від 26 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26&1 Закону Укра&

їни “Про благоустрій населених пунктів”, статей 6, 23, 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 18, 19, 21
Закону України “Про автомобільні дороги”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання ро&
біт на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста”:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��

“КИЇВЕНЕРГО”�(далі —�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�відповідно�до�роз-

робленої�та�затвердженої�в��становленом��по-

ряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з�26

�вітня�до�01�вересня�2016�ро���ви�онання�ро-

біт�з�ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр��ою

10��В�з�част�овим�розриттям�трот�арів�на�в�-

лицях�Салютній,�Саратовсь�ій,�Ба�мансь�ій.

Перехід�проїзних�частин�в�лиць�Салютної,

Саратовсь�ої,�Ба�мансь�ої�здійснити�за�ритим

способом�з�част�овим�обмеженням�р�х��транс-

порт�.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���місті�Києві�та�подати�на�за-

твердження�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

трації)�схем��тимчасової�ор�анізації�дорожньо-

�о�р�х��автомобільно�о�транспорт��на�період�ви-

�онання�робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�-

дин�ів,�встановивши�відповідн��о�орож�,�а�та-

�ож���разі�необхідності —�пішохідні�міст�и�ши-

риною�не�менше�ніж�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини�на�повн��ширин��та

довжин��в�межах�йо�о�зайняття�за�типом�існ�-

ючо�о,�по�риття�трот�арів�на�повн��ширин�

відновити�фі��рними�елементами�мощення�та

передати�їх�за�а�том��ом�нальном��підприєм-

ств��“Шляхово-е�спл�атаційне��правління�по

ремонт��та��триманню�автомобільних�шляхів

та�спор�д�на�них�Шевчен�івсь�о�о�район�”�

м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�Стр��-

т�рно�о�відо�ремлено�о�підрозділ��“Київсь�і

еле�тричні�мережі”�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�Гайд�-

�а�О.�І.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ на вулицях
Теодора Драйзера, Миколи Закревського, проспекті Володимира

Маяковського в Деснянському районі
Розпорядження № 265 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26&1 Закону Укра&
їни “Про благоустрій населених пунктів”, статей 6, 23, 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 18, 19, 21
Закону України “Про автомобільні дороги”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, роз&
порядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт
на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста”:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��

“КИЇВЕНЕРГО”�(далі —�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”)�здійс-

нити�за�власні��ошти�відповідно�до�розробле-

ної�та�затвердженої�в��становленом��поряд���про-

е�тно-�ошторисної�до��ментації�з�26��вітня�2016

ро���до�16��р�дня�2016�ро���ви�онання�робіт�з

ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр��ою�10��В

з�част�овим�розриттям�трот�арів�на�в�лицях

Теодора�Драйзера,�Ми�оли�За�ревсь�о�о,�прос-

пе�ті�Володимира�Мая�овсь�о�о.�Ре�онстр��цію

�абельних�мереж�напр��ою�10��В�через�проїз-

н��частин��в�лиць�Теодора�Драйзера,�Ми�оли

За�ревсь�о�о,�проспе�т��Володимира�Мая�ов-

сь�о�о�провести�за�ритим�способом�з�ви�о-

ристанням�існ�ючих�резервних��аналів.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�превен-

тивної�діяльності�Головно�о��правління�Націо-

нальної�поліції���місті�Києві�та�подати�на�за-

твердження�Департамент��транспортної�інфра-

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

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

трації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

період�ви�онання�б�дівельних�робіт,�визначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�-

дин�ів�і��станов,�встановивши�відповідн��о�о-

рож�,�а�та�ож���разі�необхідності —�пішохідні

міст�и�шириною�не�менше�ніж�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�заїздів�в�двори�за�типом�існ�ючо�о,�по-

�риття�трот�арів�на�повн��ширин��та�довжин�

в�межах�йо�о�зайняття�відновити�фі��рними

елементами�мощення�та�передати�їх�за�а�том

�ом�нальном��підприємств��“Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Дес-

нянсь�о�о�район�”�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�Стр��-

т�рно�о�відо�ремлено�о�підрозділ��“Київсь�і

еле�тричні�мережі”�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�Гайд�-

�а�О.�І.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника реконструкції будівлі 
спеціалізованої школи № 114 на вул. Фрунзе, 87/89 

у Подільському районі
Розпорядження № 269 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання місто&
будівної діяльності”, з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Подільсь�ій�районній�в�місті�Києві�держав-

ній�адміністрації���встановленом��поряд���пе-

редати��ом�нальном��підприємств��з��триман-

ня�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально-

�о�призначення�“Спецжитлофонд”�(далі —�КП

“Спецжитлофонд”)�ф�н�ції�замовни�а�ре�он-

стр��ції�б�дівлі�спеціалізованої�ш�оли�№ 114

на�в�л.�Фр�нзе,�87/89���Подільсь�ом��районі

та�всі�до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замов-

ни�а,�прое�тн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��-

ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведен-

ням�процед�р�за��півель,�обладнання�та�мате-

ріали,�придбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�ін-

формацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення,

відповідно�до�за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

2.�КП�“Спецжитлофонд”���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити���разі�необхідності��ори-

��вання�та�затвердження�прое�тної�до��мен-

тації.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізацію�для�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�ані-

зацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�та�прийняття�об’є�та�в�е�спл�атацію�май-

но�в��становленом��поряд���зарахов�ється�до

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

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

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

трації)�від�29��р�дня�2011�ро���№ 2528�“Про

ре�онстр��цію�б�дівлі�спеціалізованої�ш�оли

№ 114�по�в�л.�Фр�нзе,�87/89���Подільсь�ом�

районі”.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко
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Про реконструкцію кабельних мереж напругою 10 кВ 
на вулицях Здолбунівській, Драгоманова 

в Дарницькому районі
Розпорядження № 270 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 26&1 Закону Укра&
їни “Про благоустрій населених пунктів”, статей 6, 23, 26 Закону України “Про дорожній рух”, статей 18, 19, 21
Закону України “Про автомобільні дороги”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, роз&
порядження Київської міської державної адміністрації від 04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт
на автомагістралях та шляхово&транспортних спорудах міста”:

1.�П�блічном��а�ціонерном��товариств��

“КИЇВЕНЕРГО”�(далі —�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”)

здійснити�за�власні��ошти�відповідно�до�роз-

робленої�та�затвердженої�в��становленом��по-

ряд���прое�тно-�ошторисної�до��ментації�з�26

�вітня�до�12��р�дня�2016�ро���ви�онання�робіт

з�ре�онстр��ції��абельних�мереж�напр��ою�10

�В�з�част�овим�розриттям�трот�арів�на�в�ли-

цях�Здолб�нівсь�ій,�Дра�оманова.

2.�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”:

2.1.�Розробити�та�по�одити�в��правлінні

превентивної�діяльності�Головно�о��правлін-

ня�Національної�поліції���місті�Києві�та�пода-

ти�на�затвердження�Департамент��транс-

портної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�схем��ор�анізації�до-

рожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�б�дівель-

них�робіт,�визначених�в�п�н�ті�1�цьо�о�роз-

порядження.

2.2.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�і�безпечний�прохід�пішохо-

дів�та�проїзд�автотранспорт��до�приле�лих�б�-

дин�ів,�встановивши�відповідн��о�орож�,�а�та-

�ож���разі�необхідності —�пішохідні�міст�и�ши-

риною�не�менше�ніж�1,5�м.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодав-

ства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�м.�Києва,�затвердженими�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини,���том��числі�заїзди��

двори,�по�риття�трот�арів�на�повн��ширин��та

довжин��в�межах�йо�о�зайняття�за�типом�існ�-

ючо�о.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ерівни�а

Департамент���апітально�о�б�дівництва�Стр��-

т�рно�о�відо�ремлено�о�підрозділ��“Київсь�і

еле�тричні�мережі”�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�Гайд�-

�а�О.�І.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про перезатвердження проекту “Реконструкція 
нежитлової будівлі з прибудовою для розміщення 

територіального центру соціального обслуговування 
пенсіонерів м. Києва та центру ранньої соціальної реабілітації

дітей&інвалідів на вул. Олени Теліги, 37&Г у Шевченківському
районі м. Києва” (Коригування)
Розпорядження № 271 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, Закону Укра&
їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560:

1.�Перезатвердити�прое�т�“Ре�онстр��ція

нежитлової�б�дівлі�з�приб�довою�для�розмі-

щення�територіально�о�центр��соціально�о

обсл��ов�вання�пенсіонерів�м.�Києва�та�цен-

тр��ранньої�соціальної�реабілітації�дітей-ін-

валідів�на�в�л.�Олени�Телі�и,�37-Г���Шевчен-

�івсь�ом��районі�м.�Києва”�(Кори��вання),

врахов�ючи�е�спертний�звіт�щодо�роз�ляд�

прое�тної�до��ментації�Державно�о�підпри-

ємства�“Спеціалізована�державна�е�спертна

ор�анізація —�Центральна�сл�жба���раїнсь�ої

державної�б�дівельної�е�спертизи”�Міністер-

ства�ре�іонально�о�розвит��,�б�дівництва�та

житлово-�ом�нально�о��осподарства�У�раїни

від�24�люто�о�2016�ро���№ 00-1766-15/ЦБ,�з

та�ими�техні�о-е�ономічними�по�азни�ами:

Про передачу функцій замовника реконструкції з прибудовою
до будівлі Київської гімназії східних мов № 1 на вул. Львівській,

25 у Святошинському районі
Розпорядження № 272 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про ре&
гулювання містобудівної діяльності”, з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�передати��ом�нальном�

підприємств��з��тримання�та�е�спл�атації�жит-

лово�о�фонд��спеціально�о�призначення�“Спец-

житлофонд”�(далі —�КП�“Спецжитлофонд”)

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�з�приб�довою

до�б�дівлі�Київсь�ої��імназії�східних�мов�№ 1

на�в�л.�Львівсь�ій,�25���Святошинсь�ом��райо-

ні�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�пра-

ва�замовни�а,�прое�тн�,�до�овірн�,�б�х�алтер-

сь���до��ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з

проведенням�процед�р�за��півель,�обладнан-

ня�і�матеріали,�що�придбані�для��омпле�тації�

об’є�та,�та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх

здійснення,�відповідно�до�за�онодавства�по

цьом��об’є�т�.

2.�КП�“Спецжитлофонд”���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити���разі�потреби��ори��ван-

ня�та�затвердження�прое�тної�до��ментації.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізацію�для�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

2.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.5.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�з�приб�довою�об’є�та,�зазна-

чено�о���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядною�ор�анізацією��арантії�я�ості�ви�онаних

робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�спл�-

атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де���встановленом��поряд���за-

рахований�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

5.�Визнати�та�ими,�що�втратили�чинність,

розпорядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації:

від�31�березня�2003�ро���№ 534�“Про�б�дів-

ництво�приб�дови�до�Київсь�ої��імназії�східних

мов�№ 1�по�в�л.�Львівсь�ій,�25���Святошин-

сь�ом��районі”;

від�05�люто�о�2004�ро���№ 165�“Про�внесен-

ня�змін�до�розпорядження�Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації�від�31.03.2003�№ 534

“Про�б�дівництво�приб�дови�до�Київсь�ої��ім-

назії�східних�мов�№ 1�по�в�л.�Львівсь�ій,�25��

Святошинсь�ом��районі”.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про додатковий соціальний захист окремих малозахищених 
категорій населення у 2016 році
Розпорядження № 273 від 26 квітня 2016 року

Відповідно до етапі 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішення Київської міської
ради від 03 березня 2016 року № 116/116 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч ки&
янам” на 2016&2018 роки”:

1.�Надавати:

1.1.�Щомісячн��матеріальн��допомо���з�січ-

ня�по��р�день�2016�ро��:

��розмірі�1000��рн:

дітям-інвалідам,�я�і�мають�стат�с�дітей-сиріт

та�вихов�ються�в�прийомних�сім’ях�або�дитя-

чих�б�дин�ах�сімейно�о�тип�.

��розмірі�850��рн:

дітям-інвалідам,�я�і�вихов�ються�в�прийом-

них�сім’ях�або�в�дитячих�б�дин�ах�сімейно�о

тип�.

1.2.�Одноразов��матеріальн��допомо���в�роз-

мірі�10000��рн�особам,�зареєстрованим���міс-

ті�Києві,�я�і�народили�в�2016�році�трійню�і�біль-

ше�дітей.

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,�надан-

ня�матеріальної�допомо�и�в�межах�видат�ів

о�ремим�малозахищеним��ате�оріям�насе-

лення,�зазначеним���п�н�ті�1�ньо�о�розпоря-

дження.

2.2.�Виплат��матеріальної�допомо�и�прово-

дити�відповідно�до�Поряд���виплати�пенсій�та

�рошової�допомо�и�за�з�одою�пенсіонерів�та

одерж�вачів�допомо�и�через�їх�поточні�рах�н-

�и���бан�ах,�затверджено�о�постановою�Кабі-

нет��Міністрів�У�раїни�від�30�серпня�1999�ро-

���№1596,�та�Інстр��ції�про�виплат��та�достав-

���пенсій,�соціальних�допомо��національним

оператором�поштово�о�зв’яз��,�затвердженої

на�азом�Міністерства�транспорт��та�зв’яз��

У�раїни,�Міністерства�праці�та�соціальної�по-

літи�и�У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 464/156

та�постановою�правління�Пенсійно�о�фонд�

У�раїни�від�28��вітня�2009�ро���№ 14-1,�заре-

єстрованої�в�Міністерстві�юстиції�У�раїни�02

липня�2009�ро���за�№ 592/16608.

3.�Сл�жбі���справах�дітей�та�сім’ї�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�спис�и�дітей,�зазна-

Показник Одиниця
виміру

Кількість

Вид будівництва – реконструкція

Ступінь вогнестійкості будинку   II

Площа ділянки га 0,3948

Площа забудови м2 1565,80

Поверховість поверх 3;4

Загальна площа будинку м2 4086,06

Корисна площа м2 3653,42

Пропускна спроможність:

центру ранньої соціальної реабілітації дітей#інвалідів відв./день 66

територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів відв./день 20

Будівельний об'єм будинку м3 16059,65

Кількість створених робочих місць місце 49

Тривалість реконструкції місяць 9,0

Річна потреба:

води тис. м3 6,10

електричної енергії тис. кВт•год 640,0

теплової енергії Гкал 1050,50

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на
17.02.2016,

тис. грн 57741,868

у тому числі:

будівельні роботи тис. грн 30915,134

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 13470,416

інші витрати тис. грн 13356,318

Із загальної кошторисної вартості, за довідкою замовника, виконано
станом на 01.11.2015, у тому числі:

тис. грн 8454,281

будівельні роботи тис. грн 6542,262

інші витрати тис. грн 1912,019

2.�Ви�ористання��оштів�на�по�риття�ризи��

(з�ПДВ),�передбачених�зведеним��ошторис-

ним�розрах�н�ом�б�дівництва,�здійснює�за-

мовни��б�дівництва�на�підставі�обґр�нт�валь-

них�до��ментів�та�рез�льтатів�їх�детальної�пе-

ревір�и���встановленом��поряд��.

3.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�31�січня�2006�ро���№ 117�“Про�пе-

резатвердження��ошторисної�до��ментації��

с�ладі�робочо�о�прое�т��ре�онстр��ції�з�при-

б�довою�б�дівлі��олишньо�о�сад�а�під�розмі-

щення�Територіально�о�центр��соціально�о�об-

сл��ов�вання�пенсіонерів�м.�Києва�та�Центр��ран-

ньої�соціальної�реабілітації�дітей-інвалідів�на

в�л.�Олени�Телі�и,�37-Г���Шевчен�івсь�ом�

районі”.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.
Голова В. Кличко
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Про заходи щодо забезпечення обслуговування модульних інди&
відуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії за&
кладів освіти, майно яких віднесено до сфери управління район&

них в місті Києві державних адміністрацій
Розпорядження № 276 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради
від 22 грудня 2015 року № 61/61 “Про бюджет міста Києва на 2016 рік”, враховуючи необхідність економії бю&
джетних коштів за рахунок встановлення контролю за споживанням тепло&, енергоресурсів закладами осві&
ти, майно яких віднесено до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, з метою впро&
вадження єдиних підходів до якості обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів
обліку теплової енергії, встановлених у цих закладах, вчасного проведення регламентних робіт, забезпечен&
ня дотримання лімітів тепло&, енергоспоживання, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��“Гр�па�впро-

вадження�прое�т��з�енер�озбереження�в�ад-

міністративних�і��ромадсь�их�б�дівлях�м.�Ки-

єва”�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

(далі —�КП�“ГВП”)�вжити�заходів�щодо:

1.1.�Здійснення�посилено�о�моніторин���ро-

боти,�обсл��ов�вання�мод�льних�індивід�аль-

них�теплових�п�н�тів�та�в�злів�облі���теплової

енер�ії,�встановлених���за�ладах�освіти,�май-

но�я�их�віднесено�до�сфери��правління�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

1.2.�Ор�анізації�дистанційно�о�зняття�по�аз-

ни�ів�з��омерційних�приладів�облі���теплової

енер�ії�за�ладів�освіти,�майно�я�их�віднесено

до�сфери��правління�районних�в�місті�Києві

державних�адміністрацій.

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

Про проведення масових заходів 
з нагоди чемпіонату Європи 2016 року з футболу “Вболівай за

Україну”
Розпорядження № 278 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до підпункту 7 пункту “а” частини першої статті 32 Закону України “Про місцеве самовряду&
вання в Україні”, пункту 15 статті 22 Закону України “Про столицю України — місто&герой Київ”, рішення Ки&
ївської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 “Про визначення порядку організації та проведення
у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно&просвітницького, спортивного,
видовищного та іншого характеру”, Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь&
кої ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи звернення державного підприємства “Палац спор&
ту” від 15 лютого 2016 року № 01&05/22, звернення комунального підприємства “Київська спадщина” виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 лютого 2016 року
№ 17/02&1, з метою забезпечення дозвілля киян та гостей міста під час проведення чемпіонату Європи 2016
року з футболу:

1.�Підтримати�ініціатив���ом�нально�о�під-

приємства�“Київсь�а�спадщина”�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�та�державно�о�під-

приємства�“Палац�спорт�”�щодо�проведення

з�10�червня�до�10�липня�2016�ро���(��дні�про-

ведення�матчів)�на�Спортивній�площі,�1�та�По-

штовій�площі�масових�заходів�з�на�оди�чем-

піонат��Європи�2016�ро���з�ф�тбол��“Вболівай

за�У�раїн�”�(далі —�заходи).

2.�Взяти�до�відома,�що�відповідальність�за

під�отов���та�проведення�заходів,�в�том��чис-

лі�дотримання�правил�пожежної,�техно�енної

безпе�и�та�цивільно�о�захист�,�взяли�на�себе

ор�анізатори�заходів,�а�саме:

2.1.�Ком�нальне�підприємство�“Київсь�а�спад-

щина”�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

спільно�з�державним�підприємством�“Палац

спорт�”�і�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�“Тандем” —�на�Спортивній�площі,�1.

2.2.�Ком�нальне�підприємство�“Київсь�а�спад-

щина”�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

спільно�з�товариством�з�обмеженою�відпові-

дальністю�“Гранд�Евент” —�на�Поштовій�пло-

щі.

3.�Ор�анізаторам�заходів:

3.1.�Розробити�схеми�розміщення�об’є�тів

тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,�об’є�тів�та

місць�проведення�майстер-�ласів,�дитячих�роз-

ва��та�інших���льт�рно-масових�заходів�під�час

заходів�та�по�одити�їх�з�Департаментом�про-

мисловості�та�розвит���підприємництва�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).

Про внесення змін до структури Департаменту будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 277 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих держав&
них адміністрацій”, розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 “Про затвер&
дження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ра&
ди (Київської міської державної адміністрації)”, Положення про Департамент будівництва та житлового за&
безпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвер&
дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (в ре&
дакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) від 12 липня 2012 року № 1205):

Про затвердження змін до структури Департаменту 
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 275 від 27 квітня 2016 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто&герой Київ”, “Про місцеве самоврядування
в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 “Про упорядкування струк&
тури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних ад&
міністрацій”, розпорядження Київського міського голови від 14 вересня 2015 року № 636 “Про затвердження
граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки&
ївської міської державної адміністрації)”, з метою здійснення організаційно&правових заходів, пов’язаних
зі змінами у структурі:

Затвердити�зміни�до�стр��т�ри�Департамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан�

Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвердженої�розпоряджен-

ням�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�05

березня�2015�ро���№ 194,�ви�лавши�її���новій�реда�ції,�що�додається.
Голова В. Кличко

чених���підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о�розпоря-

дження.

4.�Департамент��охорони�здоров’я�ви�о-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�надати�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�спис�и�осіб,�за-

значених���підп�н�ті�1.2�п�н�т��1�цьо�о�розпо-

рядження.

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�висвітлення�в�засобах�масової�інфор-

мації�зміст��цьо�о�розпорядження.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

міністрації)�05�березня�2015�ро���№ 194�(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�27.04.2016�№�275)

Структура
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Юридичний�відділ

1.2.�Відділ�з�питань��онтрольно-аналітичної

та�ор�анізаційної�роботи

1.3.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звіт-

ності

1.4.�Відділ��правління�персоналом�та�запо-

бі�ання�вини�ненню��ор�пції

1.5.�Управління�з�питань�пайової��часті

1.5.1.�Відділ�з�питань�пайової��часті

1.5.2.�Відділ�з��онтролю�ви�онання�до�ово-

рів�пайової��часті

1.6.�Управління�т�ризм�

1.6.1.�Відділ�ор�анізації�т�ристичної�діяльності

1.6.2.�Відділ�з�питань�іміджевої�та�інформа-

ційної�політи�и

1.7.�Управління��оординації�ре�іональної�е�о-

номічної�політи�и

1.7.1.�Відділ�з�питань�ре�іонально�о�роз-

вит��

1.7.2.�Відділ�з�питань�страте�ічно�о�розвит-

���та�місь�их�цільових�про�рам�

1.7.3.�Відділ�з�питань�розвит���реально�о

се�тор��е�ономі�и�та�діяльності��ом�нальних

підприємств

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Депар-

тамент�

2.1.�Управління�з�питань��апітальних�в�ла-

день�та�розвит���інфрастр��т�ри

2.1.1.�Зведений�відділ�з�питань��апітальних

в�ладень

2.1.2.�Відділ�з�питань�розвит���соціальної�ін-

фрастр��т�ри

2.1.3.�Відділ�з�питань�розвит���житлово-�о-

м�нально�о��осподарства

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�з�питань�інвестиційної�та

зовнішньое�ономічної�політи�и

3.1.�Управління�з�питань�інвестиційної�та�зов-

нішньое�ономічної�політи�и

3.1.1.�Відділ�зал�чення�інвестицій

3.1.2.�Відділ�інвестиційних�прое�тів

3.1.3.�Відділ�зовнішньое�ономічної�діяльно-

сті�та�реєстрації�іноземних�інвестицій

4.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�цінової�політи�и

4.1.�Управління�цінової�політи�и

4.1.1.�Відділ�тарифів�на�житлові�посл��и

4.1.2.�Відділ�тарифів�на��ом�нальні�посл��и

4.1.3.�Відділ�ціно�творення�на�соціально�зна-

ч�щі�товари�та�посл��и.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ністраціям�забезпечити:

2.1.�Вільний�дост�п�представни�ам�КП�“ГВП”

до�приміщень,�в�я�их��становлені�мод�льні�ін-

дивід�альні�теплові�п�н�ти�та�в�зли�облі���теп-

лової�енер�ії�за�ладів�освіти,�майно�я�их�від-

несено�до�сфери��правління�районних�в�місті

Києві�державних�адміністрацій.

2.2.�Вільний�дост�п�представни�ам�КП�“ГВП”

до��сієї�до��ментації,�необхідної�для�ви�онан-

ня�п�н�т��1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Контроль�за�забезпеченням�балансо�т-

рим�вачами�належно�о�технічно�о�стан��мо-

д�льних�індивід�альних�теплових�п�н�тів�та�в�з-

лів�облі���теплової�енер�ії�за�ладів�освіти,�май-

но�я�их�віднесено�до�сфери��правління�район-

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій.

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)�забезпечити�в�лючення�КП�“ГВП”�до�мере-

жі�одерж�вачів�бюджетних��оштів.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

адміністрації)�від�20.02.2013�№ 215�в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�27.04.2016�№�277

Структура
Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Внести�зміни�до�стр��т�ри�Департамент�

б�дівництва�та�житлово�о�забезпечення�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�затвер-

дженої�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

жавної�адміністрації)�від�20�люто�о�2013�ро��

№ 215�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�15�січня�2016

ро���№ 13),�ви�лавши�її���новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

1.�Дире�тор�Департамент�

1.1.�Відділ�з�питань��онтрольно-аналітичної

та�ор�анізаційної�роботи

1.2.�Се�тор��правління�персоналом

1.3.�Відділ�б�х�алтерсь�о�о�облі���та�звіт-

ності

1.4.�Управління�правово�о�забезпечення

2.�Перший�заст�пни��дире�тора�Депар-

тамент�

2.1.�Управління�б�дівництва�та�ор�анізації

роботи�з��ом�нальними�підприємствами

2.2.�Управління�перспе�тивно�о�розвит���та

�оординації�б�дівництва

2.3.�Управління�е�ономі�и�та�фінансів

3.�Заст�пни��дире�тора�Департамент� —�на-

чальни���правління�житлово�о�забезпечення

3.1.�Управління�житлово�о�забезпечення

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Про затвердження змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 25 липня 2008 року № 1046 «Про створення постійно 

діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 
при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)»
Розпорядження № 202 від 6 квітня 2016 року

У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперебійної роботи постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській дер#
жавній адміністрації):

1.�Внести�зміни�до�с�лад��постійно�діючої

�омісії�з�питань�роз�ляд��звернень��ромадян

при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ій�місь�ій�державній�адміністрації),�за-

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

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

державної�адміністрації)�від�25�липня�2008�ро-

���№ 1046�(в�реда�ції�розпорядження�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�від�13�жовтня

2015�ро���№ 1032),�ви�лавши�йо�о�в�новій�ре-

да�ції,�шо�додається.

2.�Затвердити�зміни�до�Положення�про�по-

стійно�діюч���омісію�з�питань�роз�ляд��звернень

�ромадян�при�ви�онавчом��ор�ані�Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ій�місь�ій�державній�ад-

міністрації),�затверджено�о�розпорядженням

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�25

липня�2008�ро���№ 1046�(в�реда�ції�розпоря-

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

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

ції�від�14�люто�о�2011�ро���№ 192),�що�додаю-

ться.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

25.07.2008�р.�№�1046

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

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

06.04.2016�р.�№�202)

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

Бондарен�о�Володимир�Володимирович �ерівни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

адміністрації),��олова��омісії

Ситнічен�о�Єв�ен�В’ячеславович заст�пни���ерівни�а�апарат��ви�онавчо�о�ор�ан�

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

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

Брич�о�О�сана�Леонідівна начальни���правління�з�питань�звернень��ромадян

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

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар

�омісії

Дончен�о�Тетяна�Ми�олаївна дире�тор� Департамент�� охорони� здоров'я

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Гаря�а�Оле��Оле�сандрович �олова�Шевчен�івсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Горб�нов�Ярослав�Володимирович �олова�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Карет�о�Володимир�Оле�сандрович �олова�Святошинсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Козловсь�ий�Оле�сандр�Володимирович дире�тор�Департамент��транспортної�інфрастр��т�ри

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Кри��нов�Юрій�Володимирович дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и

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

місь�ої�державної�адміністрації)

К�зьмен�о�Ма�сим�Андрійович дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

Мартинч���Сер�ій�Оле�сандрович �олова�Печерсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Мельнич���Андрій�Анатолійович тимчасово�ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Голосіївсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Мондриївсь�ий�Валентин�Ми�олайович тимчасово�ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Подільсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Новиць�ий�Дмитро�Юрійович дире�тор�Департамент��житлово-�ом�нальної

інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

Он�фрійч���Вадим�Михайлович тимчасово�ви�он�ючий�обов'яз�и��олови�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації

Олійни��Віра�Дмитрівна ви�он�юча�обов'яз�и�начальни�а��правління�з

питань�запобі�ання�та�виявлення��ор�пції�апарат�

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Пантелеєв�Петро�Оле�сандрович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Поліщ���Оле�сій�Гри�орович дире�тор�Департамент��земельних�рес�рсів

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Поворозни��Ми�ола�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Резні�ов�Оле�сій�Юрійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Са�айда��Ілля�Вадимович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Сінцов�Геннадій�Львович �олова�Дарниць�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Спасиб�о�Оле�сандр�Валерійович заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Старостен�о�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації

Танцюра�Валерій�Анатолійович начальни��Сл�жби���справах�дітей�та�сім'ї�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)

Федотов�Костянтин�Павлович дире�тор�Департамент��б�дівництва�та

житлово�о�забезпечення�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

державної�адміністрації)

Фіданян�Олена�Гри�орівна дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

Хонда�Марина�Петрівна дире�тор�Департамент��с�спільних��ом�ні�ацій

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Циб�льща��Оле�сандр�Леонідович �олова�Оболонсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної

адміністрації

Ш��ро�Ма�сим�Юрійович �олова�Солом'янсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації

Виконуючий обов'язки керівника апарату 
Є.Ситніченко

3.2.�Забезпечити�дотримання�Правил�бла-

�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішенням

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008�ро-

���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и�та�прове-

дення�заходів,�а�та�ож�відновлення�пор�шено-

�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпечити�вста-

новлення�додат�ових��рн,��онтейнерів�для�збо-

р��поб�тових�відходів,�т�алетних�мод�льних��а-

бін,�їх�належне��тримання�та�обсл��ов�вання,

своєчасне�вивезення�сміття�та�прибирання�те-

риторії.

3.3.�Забезпечити�ви�онання�с�б’є�тами��ос-

подарювання�вимо��рішення�Київсь�ої�місь�ої

ради�від�23��р�дня�2010�ро���№ 413/5225�“Про

дея�і�питання�з��поряд��вання�в�м.�Києві�роз-

дрібної�тор�івлі�ал�о�ольними,�слабоал�о�оль-

ними�напоями,�вином�столовим,�пивом�(�рім�без-

ал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами”�під

час�проведення�заходів.

3.4.�Забезпечити�до�20�липня�2016�ро���де-

монтаж�з�місць�проведення�заходів�об’є�тів

тор�івлі,��ромадсь�о�о�харч�вання,�об’є�тів�та

місць�проведення�майстер-�ласів,�дитячих�роз-

ва��та�інших���льт�рно-масових�заходів.

4.�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

міністрації)�сприяти�вирішенню�ор�анізаційних

питань,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та�проведен-

ням�заходів.

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�інформ�вання�меш�анців�столиці�про

проведення�заходів�в��ом�нальних�засобах�ма-

сової�інформації.

6.�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�анізаторів�заходів�чер��ван-

ня�бри�ад�швид�ої�(е�стреної)�медичної�допо-

мо�и�під�час�проведення�заходів.

7.�Просити�ПАТ�“КИЇВЕНЕРГО”�здійснити�за

зверненням�ор�анізаторів�заходів�під�лючен-

ня�об’є�тів�тор�івлі�та��ромадсь�о�о�харч�ван-

ня�до�еле�тромереж�за�спрощеною�(тимчасо-

вою)�схемою���встановленом��поряд���під�час

проведення�заходів.

8.�Просити�Головне��правління�Національ-

ної�поліції���м.�Києві�та�Управління�патр�льної

поліції���м.�Києві�Департамент��патр�льної�по-

ліції�Національної�поліції�У�раїни�забезпеч�ва-

ти�охорон���ромадсь�о�о�поряд���під�час�під-

�отов�и�та�проведення�заходів,�а�та�ож�недо-

п�щення�пар��вання�транспортних�засобів��

місці�проведення�заходів.

9.�Просити�Головне��правління�ДСНС�У�ра-

їни�в�м.�Києві�забезпечити�чер��вання�пожеж-

ної�машини,�здійснення�пожежної�безпе�и�та�дер-

жавно�о�пожежно�о�на�ляд�,�запобі�ання�ви-

ни�ненню�інших�надзвичайних�сит�ацій�під�час

проведення�заходів.

10.�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
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Про зміни у складі комісії з питань розміщення 
тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально#культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності, 
засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів 
ресторанного господарства

Розпорядження № 180 від 29 квітня 2016 року

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», врахову#
ючи рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 «Про затвердження Порядку визна#
чення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально#
культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібно#
роздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рі#
шень Київської міської ради» та від 25 грудня 2014 року № 746/746 «Про особливості застосування Порядку
розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві»:

Внести�зміни�до�с�лад���омісії�з�питань�роз-

міщення�тимчасових�спор�д�тор�овельно�о,

поб�тово�о,�соціально-��льт�рно�о�чи�іншо-

�о�призначення�для�здійснення�підприємниць-

�ої�діяльності,�засобів�перес�вної�дрібнорозд-

рібної�тор�овельної�мережі,�майданчи�ів�для

харч�вання�біля�стаціонарних�за�ладів�ресто-

ранно�о��осподарства,�затверджено�о�роз-

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

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

міністрації)�від�28�листопада�2014�ро���№ 1391

(в�реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої

державної�адміністрації)�від�12�січня�2016�ро-

���№ 6),�ви�лавши�йо�о���новій�реда�ції,�що

додається.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ом��місь�ої�ради�

(Київсь�ої�дісь�ої�державної�адміністрації)�

від�28�листопада�2014�ро���№ 1391

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

29.03.2016�№�180

СКЛАД
комісії з питань розміщення тимчасових споруд

торговельного, побутового, соціально#культурного чи іншого призначення
для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної

дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування 
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства

Бондар�Ганна�Вячеславівна заст�пни�� дире�тора� –� начальни�� �правління

ландшафтної�архіте�т�ри,��омпле�сно�о�бла�о�строю

Департамент�� містоб�д�вання� та� архіте�т�ри

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

місь�ої�державної�адміністрації),�спів�олова��омісії

Рябі�ін�Павло�Борисович радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�спів�олова��омісії

Білоцер�овець�Дмитро�Оле�сандрович радни��Київсь�о�о�місь�о�о��олови,�заст�пни��спів�олів

�омісії

К�зьмен�о�Ма�сим�Андрійович дире�тор�Департамент��промисловості�та�розвит��

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

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

заст�пни��спів�олів��омісії

Башла�ов�Сер�ій�Вячеславович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Бродсь�ий�Оле�сандр�Я�ович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Горбач�Оле�сандр�Оле�сандрович заст�пни��начальни�а��правління�ландшафтної

архіте�т�ри,��омпле�сно�о�бла�о�строю�–�начальни�

відділ��з�питань�ре�лами�та�тимчасових�спор�д�(МАФ)

Департамент�� містоб�д�вання� та� архіте�т�ри

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

місь�ої�державної�адміністрації),�се�ретар��омісії

Аврамен�о�Сер�ій�Петрович заст�пни���енерально�о�дире�тора�з��орпоративно�о

�правління�ПАТ�"АК�"Київводо�анал"�(за�з�одою)

Зелений�Петро�Пилипович начальни��сл�жби��онтролю�стан��охоронних�зон

еле�тротехнічно�о�департамент��технічної�дире�ції

ПАТ�"Київенер�о"�(за�з�одою)

Мавлянов�Данило�Бешимович перший�заст�пни��дире�тора�–�начальни���правління

е�оло�ії�та�природних�рес�рсів�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)

Оврамен�о�Олена�Ві�торівна� деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)�

Панчій�Тарас�Михайлович заст�пни��дире�тора�–�начальни���правління��онтролю

за�бла�о�строєм�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)

Петрен�о�Тетяна�Сер�іївна �ерівни��робочої��р�пи�представни�ів��ромадсь�ості

та�підприємництва�при��омісії

Попов�Денис�В'ячеславович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Редь�іьа�Тетяна�Сер�іївна Інженер�землевпорядни��ПАТ�"Київ�аз"�(за�з�одою)

Тацій�Юрій�Оле�сандрович заст�пни��дире�тора�–�начальни��сл�жби�містоб�дівно�о

�адастр��Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�т�ри

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

місь�ої�державної�адміністрації)

Терещен�о�Юрій�Анатолійович �оловний�спеціаліст�Департамент��містоб�д�вання

та�архіте�т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої

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

Т�ач���Роман�Станіславович заст�пни��дире�тора�–�начальни���правління�з�питань

надзвичайних�сит�ацій�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)

Тимчен�о�Бо�дан�Ві�торович заст�пни��дире�тора�— начальни���правління�розвит��

транспортної� інфрастр��т�ри� Департамент�

транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)

Ярмолен�о�Юлія�Оле�сандрівна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради�(за�з�одою)

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про передачу функцій замовника Будівництва прибудови 
до середньої школи № 320 центру дитячої 

та юнацької творчості на вул. Будищанській, 8 
у Деснянському районі

Розпорядження № 284 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре#

гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчально#виховного процесу
та збільшення закладів позашкільної освіти у Деснянському районі:

1.�Деснянсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���встановленом��поряд��

передати��ом�нальном��підприємств��з��три-

мання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеці-

ально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�ф�н�ції�замовни�а

б�дівництва�приб�дови�до�середньої�ш�оли

№ 320�центр��дитячої�та�юнаць�ої�творчості�на

в�л.�Б�дищансь�ій,�8���Деснянсь�ом��районі

та�всі�наявні�до��менти,�я�і�засвідч�ють�права

замовни�а,�обся�и�незавершено�о�б�дівниц-

тва�на�момент�передачі,�прое�тн�,�до�овірн�,

б�х�алтерсь���до��ментацію,�до��ментацію,

пов’язан��з�проведенням�процед�р�за��півель,

обладнання�і�матеріали,�що�придбані�для��ом-

пле�тації�об’є�та,�та�інформацію,�я�а�є�важли-

вою�для�їх�здійснення,�відповідно�до�за�оно-

давства�по�цьом��об’є�т�.

2.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити��ори��вання�та�перезатвер-

дження�прое�тної�до��ментації.

2.2.�Забезпечити���разі�потреби�спільно�з

Деснянсь�ою�районною�в�місті�Києві�держав-

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

06.04.2016�р.�№�202

Зміни
до Положення про постійно діючу комісію з питань

розгляду звернень громадян при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 25 липня 2008 року № 1046 (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 14 лютого 2011 року № 192)
П�н�т�10�Положення�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

«10.�Рішення��омісії,�прийняті�в�межах�її��омпетенції,�мож�ть�б�ти�предметом�для�роз�ляд��на

засіданнях�Коле�ії�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації),�нарадах���заст�пни�ів��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації,��ерівни�а�апа-

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

лів�районних�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�підприємств,��с-

танов�і�ор�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.»

Виконуючий обов’язки керівника апарату 
Є. Ситніченко
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ною�адміністрацією�проведення�відповідної

е�спертизи�для�визначення�фа�тично�ви�она-

них�б�дівельних�робіт�на�об’є�ті,�зазначеном�

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Забезпечити�проведення�б�дівельних

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоря-

дження.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.7.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

б�дівництво�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�ані-

зацією��арантій�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де�зараховано�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

та�передано�до�сфери��правління�Деснянсь�ої

районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�09�червня�2004�ро���№ 1008�«Про

б�дівництво�приб�дови�до�середньої�ш�оли

№ 320�по�в�л.�Б�дищансь�ій,�8�центр��дитячої

та�юнаць�ої�творчості���Деснянсь�ом��районі».

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника реконструкції 
з прибудовою нежилого приміщення 

під розміщення Центру соціальних служб на вул. Гната Юри, 14#6
у Святошинському районі

Розпорядження № 285 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре#

гулювання містобудівної діяльності», з метою покращення якості надання соціальних послуг мешканцям Свя#
тошинського району:

1.�Святошинсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації���встановленом��поряд���пе-

редати��ом�нальном��підприємств��з��тримання

та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спеціально�о

призначення�«Спецжитлофонд»�(далі—�КП�«Спец-

житлофонд»)�ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�з

приб�довою�нежило�о�приміщення�під�розміщен-

ня�Центр��соціальних�сл�жб�на�в�л.�Гната�Юри,�

14-б���Святошинсь�ом��районі�та�всі�наявні�до��-

менти,�я�і�засвідч�ють�права�замовни�а,�обся�и

незавершено�о�б�дівництва�на�момент�передачі,

прое�тн��до��ментацію,�затверджен����встанов-

леном��поряд��,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��-

ментацію,�до��ментацію,�пов’язан��з�проведенням

процед�р�за��півель,�обладнання�і�матеріали,�що

придбані�для��омпле�тації�об’є�та,�та�інформа-

цію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснення,�відповід-

но�до�за�онодавства�по�цьом��об’є�т�.

2.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити���разі�потреби�спільно�зі

Святошинсь�ою�районною�в�місті�Києві�дер-

жавною�адміністрацією�проведення�відповід-

ної�е�спертизи�для�визначення�фа�тично�ви-

�онаних�б�дівельних�робіт�на�об’є�ті,�зазначе-

ном����п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Забезпечити��ори��вання�та�переза-

твердження�прое�тної�до��ментації.

2.3.�Забезпечити�проведення�б�дівельних

робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряд-

ження.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.5.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

2.6.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

2.7.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�об’є�та,�зазначено�о���п�н�ті�1

цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово�передба-

чити��мови�щодо�надання�підрядною�ор�ані-

зацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

3.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де���встановленом��поряд���за-

рахований�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�06�червня�2006�ро���№ 932�«Про

надання�Святошинсь�ій�районній���м.�Києві

державній�адміністрації�дозвол��на�ре�онстр��-

цію�з�приб�довою�нежило�о�приміщення�під

розміщення�Центр��соціальних�сл�жб�на�в�л.�Гна-

та�Юри,�14-Б���Святошинсь�ом��районі».

6.�Внести�зміни�в�додато��до�розпорядження

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

ївсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�від�30�бе-

резня�2011�ро���№ 438�«Про�визначення�замов-

ни�а�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�ремонт��об’є�-

тів�соціальної�та�інженерної�інфрастр��т�ри��

Святошинсь�ом��районі»�(��реда�ції�розпоряд-

ження�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

26�вересня�2011�ро���№ 1768),�а�саме:

ви�лючити�з�додат�а�п�н�т�7.

У�зв’яз���з�цим�п�н�ти�8–9�додат�а�вважати

п�н�тами�7–8�відповідно.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб-

�а�O.�В.

Голова В. Кличко

Про завершення будівництва  дошкільного навчального закладу
на вул. Бахмацькій, 35  у Святошинському районі

Розпорядження № 286 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Закону України

«Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення мешканців Святошинського району до#
шкільними навчальними закладами:

3.�КП�«Спецжитлофонд»���встановленом��по-

ряд��:

3.1.�Забезпечити�спільно�зі�Святошинсь�ою

районною�в�місті�Києві�державною�адміністра-

цією�проведення�відповідної�е�спертизи�для

визначення�фа�тично�ви�онаних�б�дівельних

робіт�на�об’є�ті,�зазначеном����п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

3.2.�Визначити��енеральн��прое�тн��та��е-

неральн��підрядн��б�дівельн��ор�анізації�для

ви�онання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних

робіт.

3.4.�Ви�онати�роботи�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рішен-

ням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня�2008

ро���№ 1051/1051.

3.5.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань.

3.6.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на

завершення�б�дівництва�об’є�та,�зазначено�о

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�обов’яз�ово

передбачити��мови�щодо�надання�підрядною

ор�анізацією��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’-

є�та.

4.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)�надати���встановленом��поряд���до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�зазначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

5.�Взяти�до�відома,�що�за�інчений�б�дівниц-

твом�об’є�т�б�де���встановленом��поряд���за-

рахований�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт ескалаторів на станції 
Київського метрополітену «Вокзальна»

Розпорядження № 305 від 6 травня 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транс#

порт», постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2015 року № 290 «Про затвердження Правил надан#
ня населенню послуг з перевезень міським електротранспортом», з метою забезпечення планового капіталь#
ного ремонту ескалаторів на станції Київського метрополітену «Вокзальна», в межах функцій органу місце#
вого самоврядування:

1.�Ком�нальном��підприємств��«Київсь�ий

метрополітен»:

1.1.�Здійснити�з�11�травня�до�06�вересня

2016�ро����апітальний�ремонт�ес�алаторів�на

станції�Київсь�о�о�метрополітен��«Во�зальна».

1.2.�У�разі�необхідності�під�час�ви�онання�ро-

біт,�зазначених���підп�н�ті�1.1�п�н�т��1�цьо�о

розпорядження,�за�ривати�станцію�Київсь�о�о

метрополітен��«Во�зальна»�на�вхід�та�забезпе-

ч�вати�безпечний�вихід�пасажирів�зі�станції.

1.3.�Завчасно�інформ�вати�пасажирів�на�стан-

ціях�Київсь�о�о�метрополітен��шляхом�розмі-

щення�о�олошень�та�оповіщення�через���чно-

мовці�про�зміни�в�режимі�роботи�станції�Київ-

сь�о�о�метрополітен��«Во�зальна».

2.�Департамент��транспортної�інфрастр��-

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

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

2.1.�Забезпечити�перевезення�пасажирів

місь�им�наземним�пасажирсь�им�транспор-

том�за�ально�о��орист�вання�на�період�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���підп�н�ті�1.1�п�н�т�

1�цьо�о�розпорядження.

2.2.�Забезпечити�інформ�вання�населення

про�зміни,�що�стос�ються�надання�транспорт-

них�посл��.

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

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

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

ділом�обов’яз�ів.
Виконуючий обов'язки голови 

М.  Поворозник

Про реконструкцію дороги від вул. Електриків, 29#а до вул. 
Набережно–Рибальська у Подільському районі міста Києва

Розпорядження № 289 від 27 квітня 2016 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 22, 23 Закону

України «Про дорожній рух», статей 18, 19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», розпорядження Київської міської державної адміністрації від
04 липня 2006 року № 999 «Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово#транспортних спорудах міс#
та», з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів:

1.�Здійснити�ре�онстр��цію�доро�и�від�в�л.

Еле�три�ів,�29-а�в�л.�Набережно-Рибальсь�а

��Подільсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�«Ди-

ре�ція�б�дівництва�шляхово-транспортних�спо-

р�д�м.�Києва»�замовни�ом�ре�онстр��ції�до-

ро�и�від�в�л.�Еле�три�ів,�29-а�до�в�л.�Набе-

режно-Рибальсь�а���Подільсь�ом��районі�

м.�Києва.

3.�Ком�нальном��підприємств��«Дире�ція�б�-

дівництва�шляхово-транспортних�спор�д�м.�Ки-

єва»���встановленом��поряд��:

3.1.�Одержати�вихідні�дані�на�прое�т�вання.

3.2.�Забезпечити�розроб���прое�тної�до��-

ментації,�проведення�її�е�спертизи�та�затвер-

дження�в��становленом��за�онодавством�по-

ряд��.

3.3.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�під-

рядн��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�ро-

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

ня.

3.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�оно-

давства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання�б�-

дівельно-монтажних�робіт.

3.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Пра-

вил�бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених

рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

3.6.�Під�час���ладання�замовни�ом�до�ово-

р��підряд��на�ви�онання�б�дівельних�робіт�обо-

в’яз�ово�передбачити��мови�щодо�надання�під-

рядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та

встановити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�

об’є�та.

3.7.�В��становленом��поряд���розробити,

по�одити�в��правлінні�превентивної�діяльності

Головно�о��правління�Національної�поліції��

місті�Києві�та�подати�на�затвердження�Депар-

тамент��транспортної�інфрастр��т�ри�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�схем��ор�ані-

зації�дорожньо�о�р�х��на�період�ви�онання�б�-

дівельних�робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження.

4.�Взяти�до�відома,�що�все�майно�після�за-

вершення�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о

розпорядження,�зарахов�ється�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�міста�Ки-

єва.

5.�Департамент��б�дівництва�та�житлово�о�за-

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

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

трації)���встановленом��поряд���подати�до�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні

пропозиції�щодо�в�лючення�робіт,�визначених

��п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження�до�про�рам

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

на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Спасиб�а�О.�В.
Голова В. Кличко

1.�Здійснити�завершення�б�дівництва�до-

ш�ільно�о�навчально�о�за�лад��на�в�л.�Бах-

маць�ій,�35���Святошинсь�ом��районі.

2.�Визначити��ом�нальне�підприємство�з��т-

римання�та�е�спл�атації�житлово�о�фонд��спе-

ціально�о�призначення�«Спецжитлофонд»�(да-

лі —�КП�«Спецжитлофонд»)�замовни�ом�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.



ÐÅÊËÀÌÀ
11 òðàâíÿ 2016 ð.

¹49(4819)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ "ÕÎËÄ ÃÐÓÏ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì

ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869 (âðàõîâóþ÷è ïîñòàíîâó ÊÌÓ â³ä 17.07.2015

¹ 515 ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ

áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é).

Ñòðóêòóðà, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì

ðîçïîðÿäæåííÿ BO ÊÌÐ (ÊÌÄÀ) â³ä 09.03.2011 ð. ¹ 307. Ðîçðàõóíîê òàðèô³â

çíàõîäèòüñÿ íà ñàéò³ www.municipal.kiev.ua:8080

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 9-Â ..............................................Òàðèô, ãðí/ì2 ........6,43 

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 11-À ............................................Òàðèô, ãðí/ì2 ........6,98

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 11-Á ............................................Òàðèô, ãðí/ì2 ........6,31

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹11-Â ............................................Òàðèô, ãðí/ì2 ........7,28

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 109..............................................Òàðèô, ãðí./ì2 ......6,87

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 109-À..........................................Òàðèô, ãðí./ì2 ......6,38

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 111..............................................Òàðèô, ãðí./ì2 ......6,67

Âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, áóä. ¹ 113..............................................Òàðèô, ãðí./ì2 ......6,95

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ìåòðîëîã³÷íà, 109-À äî

10.05.2016

ÄÓ "Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ì. Ì. Ì. Àìîñîâà

ÍÀÌÍ Óêðà¿íè" âèâ÷àº ïîïèò íà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà

ïåðøîìó ïîâåðñ³ áóä³âë³ îïåðàö³éíîãî êîðïóñó ²íñòèòóòó çà àäðåñîþ ì. Êè¿â,

âóë. Ì.Àìîñîâà, 6, çàãàëüíà ïëîùà 17,6 êâ.ì, äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàí³ïóëÿö³éíîãî

êàá³íåòó, íà òåðì³í 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Âàðò³ñòü ìàéíà â³äïîâ³äíî äî îö³íêè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñòàíîì 31.01.2016 ð.

ñòàíîâèòü: äëÿ 17,6 êâ. ì — 166 900,00 ãðí (ñòî ø³ñòäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò

ãðí 00 êîï.) áåç ÏÄÂ.

Îðåíäíà ïëàòà çà áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè ëþòèé 2016 ðîêó äëÿ 17,6 êâ.ì —

2781,67 ãðí (äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò îäíà ãðèâíÿ 67 êîï.) áåç ÏÄÂ.

Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ âèõîäó äàíîãî

îãîëîøåííÿ çà òåë. (044) 275-66-88.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Äåñíÿíñüêà
ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ²-III
ñòóïåí³â ¹ 307 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðèðîäíè÷èõ íàóê Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà
Êèºâà: 1) âóë. Ë³ñê³âñüêà, 4-á, 2 òà 3 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà — 63,5 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ
çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè — ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (êóðñè ³íîçåìíèõ
ìîâ), ïîãîäèííî — 16 ãîä. íà òèæäåíü, îðåíäíà ïëàòà çà 1 ãîä (áåç ÏÄÂ) — 1,88 ãðí, çà òèæäåíü
(áåç ÏÄÂ) — 30,08 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç
äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 222.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

� Ïîñâ³ä÷åííÿ äðóæèíè ïîìåðëîãî ãðîìàäÿíèíà ³ç ÷èñëà (ë³êâ³äàòîð³â/ïîìåðëèõ),
ñìåðòü ÿêîãî ïîâ’ÿçàíà ç ÷îðíîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ, êàòåãîð³ÿ 1, ñåð³ÿ À,
¹ 512490 íà ³ì’ÿ Äåì’ÿíåíêî Í³íè Ñåìåí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëü-
íà ïëî-

ùà,
êâ.ì

Îðåí-
äíà

ñòàâêà

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³-

ùåííÿ

Ñòðîê îðåí-
äè çàïðî-

ïîíîâàíèé
çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà
1 êâ. ì,

ãðí

Ðîçì³ð ì³-
ñÿ÷íî¿

îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà
îðåíäè

1

Àâòîòðàíñïîðòíå êî-

ìóíàëüíå ï³äïðèºìñ-

òâî ¹ 273901 

(03680, Îõòèðñüêà, 8,

257-13-40)

1 ïîâåðõ

Îõòèð-

ñüêà, 8,

ê. 1

10,30 15%

Îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ

îðãàí³çàö³é ³íøèõ

âèä³â ä³ÿëüíîñò³

Ñòàíîì íà 01.02.2016

2 ðîêè 

364 äí³
173,54 1787,5 143000,0

2

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàð-

íÿ ¹ 4 Ñîëîì'ÿíñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà

(03680, Êîìàðîâà

ïðîñï., 3, 497-10-32

1 ïîâåðõ

Êîìàðîâà

Êîñìî-

íàâòà

ïðîñï. 3,

ê. 21

24,60 12%

Ðîçì³ùåííÿ àïòåêè,

ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³

ë³êè (àïòå÷íèé

ïóíêò)

Ñòàíîì íà 01.03.2016

2 ðîêè 

364 äí³
245,49 6039,0 603900,0

3

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ-

÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

¹1 (04655, Áîãàòèð-

ñüêà, 30, 426-22-53)

5 ïîâåðõ

Áîãàòèð-

ñüêà 30,

ê. 1, ë³ò. À

235,60 10%

Ïðèâàòíèé çàêëàä

îõîðîíè çäîðîâ'ÿ

(äèòÿ÷èé ñòàö³îíàð)

Ñòàíîì íà 21.04.2016

2 ðîêè 

364 äí³
179,76 42350,83 5082100,0

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-

åêñïëóàòàö³ÿ"

(01001, Âîëîäèìèð-

ñüêà, 51-à, 234-23-24)

ï³äâàë

Ðåâóöüêî-

ãî, 5-À,

ë³ò. À

33,90 8% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2016

2 ðîêè 

364 äí³
81,21 2753,33 413000,0

5

ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðî-

ïîë³òåí"

(03056, Ïåðåìîãè

ïðîñï., 35, 238-44-00)

ïðèì³-

ùåííÿ â

âåñòèáþ-

ë³

Ñòàíö³ÿ

ìåòðî

"Îë³ìï³é-

ñüêà" á/í

6,50 50%

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðè-

òîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíîãî îá'ºê-

òó ç ïðîäàæó íåïðî-

äîâîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 01.03.2016

2 ðîêè 

364 äí³
2082,05 13533,33 324800,0

6

Îëåêñàíäð³âñüêà êë³-

í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà

(01601, Øîâêîâè÷íà,

39/1, 235-50-61)

÷àñòèíà

àñôàëü-

òíîãî

ïîêðèòòÿ

Øîâêî-

âè÷íà,

39/1

40,00 6%

Áóôåò, ùî íå çä³é-

ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 29.02.2016

2 ðîêè 

364 äí³
140,33 5613,0 1122600,0

7

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ-

÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ

¹2 (02660, Íàâî¿ Àë³-

øåðà ïðîñï., 3,

540-96-64)

1 ïîâåðõ

Íàâî¿

Àë³øåðà

ïðîñï., 3,

ê. 1

4,00 6%

Áóôåò, ùî íå çä³é-

ñíþº ïðîäàæ òîâàð³â

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 21.04.2016

2 ðîêè 

364 äí³

0,79 ãðí çà

1 ãîä (15

ãîäèí íà

òèæäåíü)

47,25 113400,0

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" îáîâ'ÿçêîâà óìîâà óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³¿ 6 —

âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî, òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-

ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí". Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â

ÊÏ "Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí" ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ "Ïðî ìåòðîïîë³òåí"—"íîðìàòèâí³

àêòè"—"òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ".

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó

ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë.Õðåùàòèê, 10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76.

Передплатні�ціни
на�місяць ......................................40��рн.�90��оп.

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

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

на�12�місяців ............................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308
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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 47464

11 òðàâíÿ 2016 ð.

¹49(4819)

16

íîâèíè 

Ì²ÑÒÎ

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó
ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâîì ÊÌÄÀ
íà II êâàðòàë 2016 ðîêó

Ó ïåðøîãî çà-
ñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ Ãåííàä³ÿ Âî-
ë îä è ì è ð î â è ÷ à
ÏË²ÑÀ (ïèòàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ àïàðàòó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-
äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿); ïèòàííÿ áþ-
äæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó,
ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³),— îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí —
ïåðøîãî â³âòîðêà ç 16.00 äî 18.00 íà âóë.
Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè,
â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, — 202-74-40. Îñî-
áèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — òðåòüîãî â³â-
òîðêà êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 ó Ïå-
÷åðñüê³é ÐÄÀ òà ó ÷åòâåðòèé â³âòîðîê
êîæíîãî ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 18.00 ó Øåâ-
÷åíê³âñüê³é ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
êîæíî¿ äðóãî¿ ñåðåäè ç 17.00 äî 18.00,
òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà
Îëåêñàíäðîâè÷à
ÏÀÍÒÅËÅªÂÀ (ïè-
òàííÿ æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà, åíåðãåòè-
êè, åíåðãîåôåêòèâ-
íîñò³ òà åíåðãîçáå-

ðåæåííÿ; óòðèìàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíîãî ñòàíó æèòëîâîãî ôîíäó, ñï³â-
ïðàö³ ç ÎÑÁÁ, ïðèâàòèçàö³¿ æèòëà, íà-
äàííÿ ðèòóàëüíèõ ïîñëóã; êîíòðîëþ çà
áëàãîóñòðîºì; íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é;
îõîðîíè äîâê³ëëÿ; îõîðîíè ïðàö³ òà áåç-
ïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ) îñî-
áèñòèé ïðèéîì — êîæíîãî äðóãîãî ÷åò-
âåðãà ç 16.00 äî 18.00 íà âóë. Õðåùàòèê,
36. Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³-
äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí, — 202-74-56. Îñîáèñòèé
âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ïåðøîãî ÷åò-
âåðãà ç 16.00 äî 18.00 ó Ñâÿòîøèíñüê³é
ÐÄÀ òà êîæíîãî òðåòüîãî ÷åòâåðãà ç 16.00
äî 18.00 ó Ñîëîì’ÿíñüê³é ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é — êîæíîãî ÷åòâåðòîãî ÷åòâåð-
ãà ç 16.00 äî 17.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ìèêî-
ëè Þð³éîâè÷à ÏÎ-
ÂÎÐÎÇÍÈÊÀ (ïè-
òàííÿ îõîðîíè çäî-
ðîâ’ÿ,ñîö³àëüíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ òà ñîö³-
àëüíîãî çàõèñòó ñî-
ö³àëüíî íåçàõèùå-

íèõ ãðîìàäÿí-ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, îäè-
íîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ, ä³òåé-ñèð³ò, îäè-
íîêèõ ìàòåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé òà ³í-

øèõ; çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâ-
ñòâà ïðî ï³ëüãè,çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ,ïðà-
ö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè; ãåíäåðíî¿ ïîë³òè-
êè; íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã; ïè-
òàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ïðèâàòèçà-
ö³¿) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæ-
íî¿ òðåòüî¿ ï’ÿòíèö³ ç 12.00 äî 14.00 íà âóë.
Õðåùàòèê, 36. Òåëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè,
â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí, — 202-76-16; 202-
77-21. Îñîáèñòèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæ-
íîãî ïåðøîãî ïîíåä³ëêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî
17.00 ó Ãîëîñ³¿âñüê³é ÐÄÀòà òðåòüî¿ ï’ÿòíè-
ö³ ç 16.00 äî 17.00 ó Äàðíèöüê³é ÐÄÀ. Äåíü
òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òå-
ëåôîííèõ ë³í³é êîæíîãî ïåðøîãî â³âòîð-
êà ç 11.00 äî 12.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà
ãîëîâè ÊÌÄÀ
Îëåêñ³ÿ Þð³éîâè-
÷à ÐÅÇÍ²ÊÎÂÀ (ïè-
òàííÿ äåöåíòðàë³-
çàö³¿ òà ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ;
ì³æíàðîäíèõ â³äíî-
ñèí; åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é; âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè; ïðå-
ñè òà ³íôîðìàö³¿; âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè; òó-
ðèçìó ³ êóðîðò³â; ðåêëàìè) îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³â-
òîðêà ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî 12.00. Òåëåôîíè
ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìà-
äÿí, — 202-87-92. Äåíü òà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é —
êîæíîãî ÷åòâåðòîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî
11.00, òåë. 202-76-76.

Çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ ²ëëÿ Âà-
äèìîâè÷ ÑÀÃÀÉ-
ÄÀÊ (ïèòàííÿ ïðî-
ìèñëîâî¿, íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè; ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òè-
êè òà ï³äïðèºìíèö-

òâà; âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòîâîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ; ä³ÿëüíîñò³ ðèí-
ê³â; ³íôîðìàòèçàö³¿, òåëå- òà ðàä³îìîâ-
ëåííÿ, ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó; òðàíñïîðòó òà
çâ’ÿçêó; áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó äîð³ã).

Ó çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Îëåê-
ñàíäðà Âàëåð³éî-
âè÷à ÑÏÀÑÈÁÊÀ
(ïèòàííÿ ì³ñòîáóäó-
âàííÿ òà àðõ³òåêòó-
ðè, ðåãóëþâàííÿ ì³ñ-
òîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³; êàï³òàëüíîãî áó-

ä³âíèöòâà; áóä³âíèöòâà æèòëà, ðåêîí-
ñòðóêö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó; çàáåçïå÷åííÿ
íàñåëåííÿ æèòëîâîþ ïëîùåþ, ïèòàííÿ
âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ æèò-
ëîì ³íâåñòîð³â, ÿê³ çàçíàëè çáèòê³â óíà-

ñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áó-
ä³âåëüíèõ êîìïàí³é «Åë³òà-öåíòð»; âè-
êîðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ì. Êèºâà) îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìà-
äÿí — êîæíî¿ ïåðøî¿ ñåðåäè ì³ñÿöÿ ç
16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36. Òå-
ëåôîíè ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿
çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðî-
ìàäÿí, — 202-77-04, 202-77-05. Îñîáèñ-
òèé âè¿çíèé ïðèéîì — ó äðóãó ñåðåäó ç
16.00 â Îáîëîíñüê³é ÐÄÀ, ÷åòâåðòî¿ ñå-
ðåäè ç 16.00 â Ïîä³ëüñüê³é ÐÄÀ. Äåíü òà ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ïðÿìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîí-
íèõ ë³í³é, êîæíîãî äðóãîãî ÷åòâåðãà ç
14.00 äî 15.00, òåë. 202-76-76.

Ó çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè ÊÌÄÀ Ãàííè
Â³êòîð³âíè ÑÒÀ-
ÐÎÑÒÅÍÊÎ (ïèòàí-
íÿ îñâ³òè ³ íàóêè;
êóëüòóðè òà îõîðîíè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè, ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó; íàö³î-

íàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³ãðàö³¿ òà äåðæàâíî-
öåðêîâíèõ â³äíîñèí; ïèòàííÿ ìàòåðèí-
ñòâà ³ äèòèíñòâà, ä³òåé-ñèð³ò, ñ³ì’¿ òà ìî-
ëîä³,òóðèçìó òà êóðîðò³â) îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî äðóãîãî â³âòîð-
êà ç 16.00 äî 17.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36
(ê³ìí. 319). Òåëåôîí ïîñàäîâî¿ îñîáè, â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî
ïðèéîìó ãðîìàäÿí,— 202-74-03. Îñîáèñ-
òèé âè¿çíèé ïðèéîì — êîæíîãî ÷åòâåðòî-
ãî â³âòîðêà ì³ñÿöÿ ç 16.00 ó Äåñíÿíñüê³é
ÐÄÀ òà òðåòüîãî â³âòîðêà ç 16.00 ó Äí³ï-
ðîâñüê³é ÐÄÀ.Äåíüòà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿ-
ìèõ «ãàðÿ÷èõ» òåëåôîííèõ ë³í³é — êîæ-
íîãî ïåðøîãî â³âòîðêà ç 10.00 äî 11.00,
òåë. 202-76-76.

Ó êåð³âíèêà
àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-
òðàö³¿) Âîëîäèìè-
ðà Âîëîäèìèðîâè-
÷à ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÀ

(ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ àïàðàòó âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), ä³ÿëüíîñò³ àðõ³â³â; çàïîá³ãàííÿ êî-
ðóïö³¿; çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³, ïðàâî-
ïîðÿäêó, ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí; âçàº-
ìîä³¿ òà ðîçâèòêó çâ’ÿçê³â ç ñóäàìè, ïðà-
âîîõîðîííèìè îðãàíàìè; ðîáîòè ç³ çâåð-
íåííÿìè ãðîìàäÿí äîêóìåíòàëüíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ; ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîí-
íîãî óðÿäóâàííÿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿;
ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè
ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é; ïèòàííÿ ðåôîð-
ìóâàííÿ òà ðîçâèòêó öåíòð³â íàäàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã) îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — êîæíîãî òðåòüîãî â³âòîð-
êà ç 10.00 äî 13.00 íà âóë. Õðåùàòèê, 36 �

Äëÿ ãàñ³ííÿ òîðô’ÿíèê³â 
âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
ìîá³ëüí³ ìîòîïîìïè

ÑÒÎËÈ×ÍÀ âëàäà ïðîïîíóº êåð³âíèöòâó Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ ñï³ëüíî âèêîíàòè íèçêó çàõîä³â,
àáè ïîïåðåäèòè âèíèêíåííÿ òë³ííÿ òîðôîâèù
íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³. Ó ïåðøó ÷åðãó, éäåòüñÿ ïðî
â³äïîâ³äàëüí³ñòü âëàñíèê³â ïîòåíö³éíî íåáåç-
ïå÷íèõ òåðèòîð³é, ÿê³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè îá-
ðîáêó çåìåëü àáî ¿õ ïðèòÿãíóòü äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ íàðàäè ç ãîëîâîþ
Êè¿âñüêî¿ ÎÄÀ Ìàêñèìîì Ìåëüíè÷óêîì çàÿâèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ. Â³í
íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî â³ä ãóñòî¿ çàäèìëåíîñò³ ÷å-
ðåç òë³ííÿ òîðôîâèù ñòðàæäàþòü íå ëèøå ìåø-
êàíö³ Êè¿âùèíè, ó òîìó ÷èñë³ ñòîëèö³, à é ñóñ³ä-
í³õ îáëàñòåé.

«Ùîðîêó ìè ô³êñóºìî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
ïîæåæ íà òîðôîâèõ ïîëÿõ, íà òåðèòîð³¿ ë³ñîïàð-
êîâèõ ãîñïîäàðñòâ. Íàïðèêëàä, çà 2015 ð³ê çà-
ðåºñòðîâàíî 291 ïîæåæó òîðôîâèù íà ïëîù³
423,8 ãà. Ó ïîð³âíÿíí³ ç 2014 ðîêîì ê³ëüê³ñòü âè-
ïàäê³â çðîñëà á³ëüø í³æ óòðè÷³. ²ç ïî÷àòêó öüî-
ãî ðîêó çàô³êñîâàíî 475 ïîæåæ òðàâ’ÿíîãî íà-
ñòèëó, 18 òîðô’ÿíèõ ïîæåæ òà 17 ë³ñîâèõ. Êè¿â-
ñüê³ ðÿòóâàëüíèêè òà ï³äðîçä³ëè ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà-
¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàëó÷àëèñÿ 36 ðàç³â äëÿ ãàñ³í-
íÿ ïîæåæ ó ïðèðîäíèõ åêîñèñòåìàõ Êè¿âñüêî¿
îáëàñò³», — ïîâ³äîìèâ â³í.

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ çàçíà÷èâ: ùîðîêó ì³ñòî çà-
çíàº êîëîñàëüíèõ çáèòê³â ó ðåçóëüòàò³ ïîæåæ íà
öèõ ä³ëÿíêàõ. Âèòðàòè íà ðåìîíò àâòî, ïîøêî-
äæåíèõ ï³ä ÷àñ ãàñ³ííÿ, íà ïàëèâî, ðåìîíò ðó-
êàâ³â òà ³íøîãî îáëàäíàííÿ çà ìèíóëèé ð³ê ñêëà-
ëè ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü.

Â³í âèñëîâèâ ñïîä³âàííÿ, ùî Êè¿â òà Êè¿â-
ñüêà îáëàñòü ñï³ëüíî çìîæóòü ïîäîëàòè öþ ïðîá-
ëåìó, ÿêà, íà æàëü, íå âèð³øóâàëàñÿ ðîêàìè.

Ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Ìàêñèì Ìåëüíè÷óê ðîçïîâ³â, ùî òî-
ð³ê äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ïîæåæ áóëî çàä³ÿíî 766 ðÿòó-
âàëüíèê³â ³ 65 îäèíèöü ð³çíî¿ òåõí³êè.

«Ïîãîäí³ ïðîãíîçè îá³öÿþòü òðèâàëå ñïåêîò-
íå ë³òî, ³ ìè çîáîâ’ÿçàí³ çðîáèòè âñå â³ä íàñ çà-
ëåæíå äëÿ ïîïåðåäæåííÿ òîðô’ÿíèõ ïîæåæ ³
øâèäêî¿ ë³êâ³äàö³¿ çàãîðàíü. Çíà÷íó ðîëü ó ö³é
ïðîáëåì³ â³ä³ãðàº «ëþäñüêèé ôàêòîð». Ìè ïðî-
âîäèìî ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó, àêòèâíî ³íôîð-
ìóºìî íàñåëåííÿ ³ ïðîñèìî îáðîáëÿòè çåìë³ íà-
ëåæíèì ÷èíîì, íå ïàëèòè ñóõå ã³ëëÿ, ëèñòÿ ³ òðà-
âó, ùî çàçâè÷àé ³ ñïðè÷èíÿº çàãîðàííÿ. Óñ³õ ïî-
ðóøíèê³â êàðàòèìåìî øòðàôàìè, àäæå êîæåí
ìàº ðîçóì³òè ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ øêîäó, ÿêà
íàíîñèòüñÿ òàêèìè ä³ÿìè íàñåëåííþ, à îñîáëè-
âî ä³òÿì. Íèí³ ìè îáãîâîðèëè ïëàí ñï³ëüíèõ ä³é
ì³æ Êè¿âñüêîþ îáëàñíîþ òà ì³ñüêîþ àäì³í³ñ-
òðàö³ºþ, íàïðàöþâàëè â³äïîâ³äíó «äîðîæíþ
êàðòó». Çîêðåìà, ïëàíóºìî äëÿ ãàñ³ííÿ òîðô’ÿíè-
ê³â á³ëüøå âèêîðèñòîâóâàòè ìîá³ëüí³ ìîòîïîì-
ïè, ÿê³ äîïîìîæóòü çàîùàäèòè íà ïàëüíîìó òà
çàáåçïå÷àòü øâèäøèé òåìï ðîáîòè ïîæåæíè-
ê³â», — çàçíà÷èâ Ìàêñèì Ìåëüíè÷óê �
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