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²ÍÑÒÀËßÖ²¯ ïðèñâÿ÷åí³ âèäàò-
íèì óêðà¿íöÿì, ÿê³ ñâî¿ìè äîñÿã-
íåííÿìè ïðîñëàâèëè íàøó êðà¿íó.
Ñåðåä íèõ Ìèêîëà Àìîñîâ, Îëåê-
ñàíäð Äîâæåíêî, Ìèêîëà Ëèñåí-
êî, Ñåðã³é Êîðîëüîâ, ªâãåí³é Ïà-
òîí,Ìàð³ÿ Ïðèéìà÷åíêî,Ë³íà Êîñ-
òåíêî,Êàçèìèð Ìàëåâè÷,Âîëîäè-
ìèð ²âàñþê, óêðà¿íñüê³ ÷åìï³îíè
ç ã³ìíàñòèêè. Êîìïîçèö³¿ ç³òêàí³
³ç 300òèñÿ÷ êâ³ò³â,à ¿õ óð³çíîìàí³ò-
íþþòü ³ äîïîâíþþòü ìåòàë, ñêëî,
äåðåâî òà ìàðìóðîâà êðèõòà.

«Öüîãîð³÷íèì ôåñòèâàëåì ìè
âèð³øèëè ïîêàçàòè öâ³ò íàö³¿ ó
êâ³òàõ. ¯õí³ìè íàóêîâèìè, êîñ-
ì³÷íèìè, ìåäè÷íèìè äîðîáêà-
ìè êîðèñòóþòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³.

Íàø³ íàóêîâö³, îë³ìï³éö³ ³ ìèò-
ö³ çäîáóëè ñëàâó íàø³é äåðæàâ³
ÿê êðà¿í³ ç ãóìàííèìè äåìîêðà-
òè÷íèìè ö³ííîñòÿìè. Åêñêëþçè-
âîì áóäå äåìîíñòðàö³ÿ äîêóìåí-
òàëüíèõ ô³ëüì³â ïðî âèäàòíèõ
îñ³á ïðîñòî íåáà. Ñüîãîäí³ Ñï³-
âî÷å ïîëå íàáèðàº âñå á³ëüøå
îáåðò³â. Íàïðèêëàä, ðîçãëÿäàºìî
âàð³àíòè fashion-ïîêàç³â ÿê äè-
òÿ÷èõ, òàê ³ â ðàìêàõ Óêðà¿íñüêî-
ãî òèæíÿ ìîäè, ÷è ïðîâåäåííÿ
åòíî-ôåñòèâàë³â. Ìè â³äêðèò³ äî
ä³àëîãó ³ ñï³âòâîð÷îñò³»,— ï³ä-
êðåñëèâ êåð³âíèê ÊÎ «Êè¿âçåëåí-
áóä» Ìèõàéëî Íàêîíå÷íèé.

Çîêðåìà êîìïîçèö³ÿ Ãîëîñ³-
¿âñüêîãî ðàéîíó ïðèñâÿ÷åíà òâîð-

÷îñò³ ëåãåíäàðíîãî óêðà¿íñüêî-
ãî êîìïîçèòîðà Âîëîäèìèðà ²âà-
ñþêà. Íàä ¿¿ ñòâîðåííÿì ïðàöþ-
âàëè ëàíäøàôòíèé äèçàéíåð Îëå-
íà Äîíåöü òà âì³ë³ ðóêè ïðàö³â-
íèê³â ÊÏ ÓÇÍ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-
íó. Âîíè âèñàäèëè ïîíàä 40 òèñÿ÷
êâ³ò³â, ÿê³ âèëèëèñÿ ó êîìïîçè-
ö³þ, äå ðîçöâ³ëà ã³ãàíòñüêà ÷åð-
âîíà ðóòà. Ñèíüî-æîâò³ íîòêè ³
êëàâ³ø³ ôîðòåï³àíî òà êâ³òêîâ³
îðíàìåíòè, íà÷å ìåëîä³¿ íàðîä-
íî¿ ï³ñí³, â³äòâîðèëè ïðàö³âíèêè
ÊÏ ÓÇÍ Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó. ¯õ-
íüîþ òåìîþ áóëà òâîð÷³ñòü êîì-
ïîçèòîðà Ìèêîëè Ëèñåíêà, ÿêèé
âèêîðèñòîâóâàâ ôîëüêëîð ó ñâî-
¿õ òâîðàõ.

Ïðàö³âíèêè Ñâÿòîøèíñüêîãî
ÊÏ ÓÇÍ ï³äãîòóâàëè ³íñòàëÿö³þ
ó öåíòð³ ÿêî¿ — Ñåðöå, ùî ñèì-
âîë³çóº ïðàöþ ãåí³àëüíîãî Ìè-
êîëè Àìîñîâà. «Â³í óñâ³äîìëåíî
éøîâ íà ðèçèê, àáè âðÿòóâàòè
æèòòÿ, ïîñò³éíî øóêàâ òî÷êè äî-
òèêó, à íå ðîç’ºäíàííÿ. Íà ïðî-
òèð³÷÷³ äóìîê ³ ÷³òê³é ïîçèö³¿ ãó-
ìàííèõ ïðèíöèï³â ñâ³ò ñüîãîäí³
êîðèñòóºòüñÿ éîãî äîðîáêîì ç
øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ãåííî¿ ³íæå-
íåð³¿, ñîö³àëüíî¿ êîã³òîëîã³¿, êàð-
ä³îõ³ðóðã³¿, ìîäåëþâàííÿ»,— ïî-
ÿñíèëè ñâ³é âèá³ð çåëåíáóä³âö³.

Êîæåí ìîæå çíàéòè ñîá³ ³í-
ñòàëÿö³þ äî äóø³. Õòîñü ó çàõîï-
ëåíí³ â³ä «Ñóïðåìàòèçìó» — æè-
âîãî ïîëîòíà çà ìîòèâàìè çíà-
ìåíèòîãî êèÿíèíà Êàçèìèðà Ìà-
ëåâè÷à. Ä³òè ³ç çàäîâîëåííÿì
ôîòîãðàôóþòüñÿ á³ëÿ ðàêåòè ³
ñóïóòíèê³â — êîìïîçèö³¿, ïðè-
ñâÿ÷åí³é Ñåðã³þ Êîðîëüîâó, êîò-
ðó ñòâîðèëè ïðàö³âíèêè çåëåíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Ñîëîì’ÿíñüêî-
ãî ðàéîíó. À ÷èìàëî äîðîñëèõ
ïðîñòî íå ìîæóòü áóòè áàéäó-
æèìè á³ëÿ ³íñòàëÿö³¿ Ïå÷åðñüêî-
ãî ðàéîíó. Ìàéñòðè íà÷å «îæè-
âèëè» äèâî-çâ³ð³â Ìàð³¿ Ïðèé-
ìà÷åíêî. Ãåí³àëüíà õóäîæíèöÿ
ó ñâî¿õ ëèñòàõ êîëèñü ïèñàëà, ùî
äóæå ëþáèòü êâ³òè, ³ ¿¿ çâ³ð³ íà-
÷å âèðîñòàþòü ³ç äèâîâèæíèõ
ðîñëèí. Òîìó, ìîæëèâî, òàê îð-
ãàí³÷íî ³ ïðèðîäíüî âèãëÿäàº
ïåðåòâîðåííÿ íàâñïàê — ³ç ïîëî-
òåí ó îá’ºìí³ êîìïîçèö³¿ íà Ñï³-
âî÷îìó ïîë³.

ßêùî âè òàì ùå íå ïîáóâà-
ëè — îáîâ’ÿçêîâî â³äâ³äàéòå, áî
öå ñàìå òîé âèïàäîê, êîëè êðà-
ùå îäèí ðàç ñàìîìó ïîáà÷èòè!
Âèñòàâêà êâ³ò³â «Ãîðä³ñòü òâîÿ,
Óêðà¿íî» òðèâàòèìå äî 18 âåðåñ-
íÿ. Ïðàöþâàòèìå âîíà ç 9.00 äî
21.30 �

Öâ³ò íàö³¿ ó êâ³òàõ
� Äî ñâÿòà â ñòîëèö³ ïðåäñòàâèëè 10 äèâîâèæíèõ êîìïîçèö³é

Ïîçäîðîâëåííÿ
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî
ãîëîâè ç Äíåì
Íåçàëåæíîñò³

25 ðîê³â. . .

Äîñèòü äëÿ òî-

ãî,àáè íàðîäè-

ëîñÿ ³ âèðîñëî

íîâå ïîêîë³í-

íÿ.Â³ëüíå ³ ñì³-

ëèâå.Òàëàíîâè-

òå òà ºâðîïåé-

ñüêå.

25 ðîê³â. . .

Âèÿâèëîñÿ, íà æàëü, çàìàëî, ùîá ïî-

áóäóâàòè äåðæàâó íàøî¿ ìð³¿. Êðà¿íó,

â ÿê³é ìè âñ³ õî÷åìî æèòè.

Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ïðîõîäèòü ÷åðåç

âåëèê³ âèïðîáóâàííÿ.Íà ñõîä³ çàõèùàº

ñâîþ íåçàëåæí³ñòü òà ïðàâî éòè øëÿ-

õîì, êîòðèé îáðàëà. Çàõèùàº ö³íîþ

æèòò³â ñâî¿õ íàéêðàùèõ ïàòð³îò³â.

À â ìèðíîìó æèòò³ êðà¿íà äîñ³ á’ºòü-

ñÿ ç ñèñòåìîþ, ÿêó ïîòð³áíî çëàìàòè.

Â³äñòîþº ðåôîðìè, ÿê³ òàê íåîáõ³ä-

íî âò³ëèòè.

², ÿê áè íå áóëî ñêëàäíî, ïîòð³á-

íî âñ³ì ðàçîì áóäóâàòè ñâîþ êðà¿íó.

Äîðîãó çà äîðîãîþ, âóëèöþ çà âóëè-

öåþ, ì³ñòî çà ì³ñòîì.

Ìè çìîæåìî ³ âïîðàºìîñÿ. Ìè âè-

ñòî¿ìî, áî ³íøîãî øëÿõó â íàñ íåìàº.

Â³ðòå â ñåáå! Â³ðòå â Óêðà¿íó!

Ç Äíåì Íåçàëåæíîñò³!

Âàø Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòü
Äåíü Äåðæàâíîãî 
Ïðàïîðà Óêðà¿íè

Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ â³äáóäåòüñÿ òðàäè-

ö³éíå â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Äåðæàâíîãî

Ïðàïîðà Óêðà¿íè. Ïëàíóþòüñÿ öåðå-

ìîí³¿ óðî÷èñòîãî ï³äíÿòòÿ íàö³îíàëü-

íîãî ñòÿãó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, á³ëÿ

áóä³âë³ ÊÌÄÀ òà â ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Öüîãî æ äíÿ çàïëàíîâàíå âðó÷åí-

íÿ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè

ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèì þíàêàì ³ ä³â÷à-

òàì ñòîëèö³, ÿê³ äîñÿãëè çíà÷íèõ óñï³-

õ³â ó íàâ÷àíí³, ñïîðò³, ìèñòåöòâ³ (âóë.

Õðåùàòèê, 36). Êð³ì òîãî, â³äáóäåòü-

ñÿ íàãîðîäæåííÿ êèÿí—ó÷àñíèê³â ÀÒÎ

äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè òà â³äçíà-

êàìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïåðåäáà÷àº-

òüñÿ òèì÷àñîâå îáìåæåííÿ ðóõó àâ-

òî ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ óðî÷èñòîãî ï³ä-

íÿòòÿ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðó íà âóë.

Õðåùàòèê, âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (íà

ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ðåéòàðñüêî¿ äî âóë.

Âåëèêî¿ Æèòîìèðñüêî¿), ó ïðîâ. Ãåîð-

ã³¿âñüêîìó, ïðîâ. Ðèëüñüêîìó, âóë. Ñî-

ô³¿âñüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä Ìèõàéë³â-

ñüêîãî ïðîâóëêó äî âóë. Âîëîäèìèð-

ñüêî¿), Ñîô³éñüê³é ïëîù³, Âîëîäèìèð-

ñüêîìó ïðî¿çä³, âóë. Íàáåðåæíî-Õðå-

ùàòèöüê³é (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. ²ãîð³â-

ñüêî¿ äî âóë. Áîðè÷³â Ò³ê), âóë. Áîðè-

÷³â Ò³ê (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Íàáåðåæ-

íî-Õðåùàòèöüêî¿ äî âóë. Ïåòðà Ñà-

ãàéäà÷íîãî), âóë.Ìàë³é Æèòîìèðñüê³é

(íà ä³ëÿíö³ â³ä Ìèõàéë³âñüêîãî ïðî-

âóëêó äî Âîëîäèìèðñüêîãî ïðî¿çäó).

Ùîðîêó äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ íà Ñï³âî÷îìó ïîë³
â³äêðèâàþòü âèñòàâêó êâ³ò³â. ² ïîñò³éíî äèçàéíå-
ðè äèâóþòü â³äâ³äóâà÷³â ñâîºþ ôàíòàç³ºþ ³ íàòõ-
íåííèìè âèòâîðàìè. Ïðîòå öüîãî ðîêó âîíè, ñõî-
æå, ïåðåâåðøèëè âñ³ î÷³êóâàííÿ — ðàéîíí³
ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âçåëåíáóäó» â³äîáðàçèëè íàé-
çíàêîâ³ø³ ïîñòàò³ ç íàøî¿ ³ñòîð³¿ ó âèñòàâö³ «Ãîð-
ä³ñòü òâîÿ, Óêðà¿íî».

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

Про внесення змін до Комплексної міської 
цільової програми «Електронна столиця» на 2015 –2018 роки, за�

твердженої рішенням Київської міської ради 
від 02 липня 2015 року № 654/1518

Рішення Київської міської ради № 862/862 від 28 липня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 ро�
ки», Закону України «Про захист інформації в інформаційно�телекомунікаційних системах», Указу Президен�
та України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»,
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250�р «Про схвалення Кон�
цепції розвитку електронного урядування в Україні» та від 15 травня 2013 року № 386�р «Про схвалення Стра�
тегії розвитку інформаційного суспільства в Україні», рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 ро�
ку № 520/2589 «Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Ки�
єві», з метою надання широкого спектра послуг передачі даних, забезпечення цілісності інформаційних ре�
сурсів територіальної громади міста Києва, впровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Внести�зміни�до�Компле�сної�місь�ої�ці-

льової�про�рами�«Еле�тронна�столиця»�на�2015 –

2018�ро�и,�затвердженої�рішенням�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�02�липня�2015�ро���№ 654/1518,

ви�лавши�її���новій�реда�ції,�що�додається.

2.�Визначити�апарат�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)��оловним�розпорядни�ом�бю-

джетних��оштів�та�відповідальним�ви�онавцем

Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами�«Еле�-

тронна�столиця»�на�2015-2018�ро�и.

3.�Взяти�до�відома,�що�обся��фінанс�вання

та�здійснення�заходів�з�реалізації�Компле�сної

місь�ої�цільової�про�рами�«Еле�тронна�столи-

ця»�на�2015-2018�ро�и�визначається�в�межах

бюджетних�призначень,�встановлених�по�аз-

ни�ами�бюджет��м.�Києва.

4.�Відповідальном��ви�онавцю�звіт�вати�про

ви�онання�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�ра-

ми�«Еле�тронна�столиця»�на�2015-2018�ро�и:

4.1.�Що�вартально�до�01�числа�др��о�о�мі-

сяця,�що�настає�за�звітним�періодом,�постій-

ній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами,�постійній��о-

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

т��та�соціально-е�ономічно�о�розвит��,�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онав-

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

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

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

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

ністрації);

4.2.�Що�вартально�та�щорічно�Генерально-

м��державном��замовни���Національної�про�ра-

ми�інформатизації.

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

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

ди�з�питань�транспорт�,�зв’яз���та�ре�лами�та

постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань

бюджет��та�cоціально-е�ономічно�о�розвит��.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�02.07.2015�№�654/1518

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

від�28.07.2016�№�862/862)

Комплексна міська цільова програма 
«Електронна столиця» на 2015 – 2018 роки

ПАСПОРТ
(загальна характеристика програми) 

Комплексна міська цільова програма «Електронна столиця» 
на 2015 – 2018 роки

1. Ініціатор розроблення
програми

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

2.

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

Пункт 2 Протоколу доручень № 25, напрацьованого у першого заступника
голови Київської міської державної адміністрації 28.07.2015

3. Розробник програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

4. Співрозробники програми Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

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

6. Учасники (співвиконавці)
програми

Департамент охорони здоров'я, Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту, Департамент
комунальної власності м. Києва, СКП "Київтелесервіс", КП "Головний
інформаційно<обчислювальний центр", КП "Інформатика"

7. Строк виконання програми 2015<2018 роки

8.

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

Бюджет м. Києва

9.

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми

Всього у тому числі, за роками

2015 2016 2017 2018

всього, у тому числі: 460526,2 24750,4 154064,5 176677,8 105033,5

9.1 коштів державного
бюджету < < < < <

9.2 коштів бюджету м. Києва 460526,2 24750,4 154064,5 176677,8 105033,5

9.3 коштів інших джерел < < < < <

1.�За�альні�положення

Компле�сна�місь�а�цільова�про�рама�«Еле�-

тронна�столиця»�на�2015 –2018�ро�и�(далі –

Про�рама)�розроблена�з�врах�ванням�вимо�

за�онів�У�раїни�«Про�Національн��про�рам��ін-

форматизації»�та�«Про�Концепцію�Національної

про�рами�інформатизації»,�Поряд���форм�ван-

ня�та�ви�онання�ре�іональної�про�рами�і�про-

е�т��інформатизації,�затверджено�о�постано-

вою�Кабінет��Міністрів�У�раїни�від�12��вітня

2000�ро���№ 644,�постанов�Кабінет��Міністрів

У�раїни�від�04�люто�о�1998�ро���№ 121�«Про�за-

твердження�перелі���обов’яз�ових�етапів�ро-

біт�під�час�прое�т�вання,�впровадження�та�е�с-

пл�атації�засобів�інформатизації»,�від�16�лю-

то�о�1998�ро���№ 160�«Про�заходи�щодо�поси-

лення��онтролю�за�об�р�нтованістю�прое�тів

інформатизації�діяльності�центральних�ор�анів

ви�онавчої�влади»,�розпорядження�Кабінет�

Міністрів�У�раїни�від�13��р�дня�2010�ро���№ 2250-

р�«Про�схвалення�Концепції�розвит���еле�трон-

но�о��ряд�вання�в�У�раїні»,�рішення�Київсь�ої

місь�ої�ради�від�29�жовтня�2009�ро���№ 520/2589

«Про�Порядо��розроблення,�затвердження�та

ви�онання�місь�их�цільових�про�рам���місті�Ки-

єві».

Про�рам��розроблено�в�зв’яз���із�за�інчен-

ням�термін��дії�Місь�ої�цільової�про�рами�роз-

вит���еле�тронно�о��ряд�вання�в�місті�Києві�на

2012 –2014�ро�и�та�Місь�ої�цільової�про�рами

з�технічно�о�захист��інформації�в�місті�Києві�на

2012 –2014�ро�и,�затверджених�рішеннями�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�від�10�листопада�2011�ро-

���№ 602/6838�та�№ 601/6837�відповідно,�та�з

�рах�ванням�рез�льтатів�прое�тів,�я�і�ви�он�-

валися�протя�ом�2012 –�2014�ро�ів���межах�ре-

алізації�зазначених�місь�их�цільових�про�рам.

Про�рама�розробляється�апаратом�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�по�одж�єть-

ся�Генеральним�державним�замовни�ом�На-

ціональної�про�рами�інформатизації�та�пода-

ється�на�затвердження�Київсь�ій�місь�ій�раді.

Про�рама�відповідає�пріоритетним�напря-

мам�розвит���м.�Києва.�Розроб�а�Про�рами

проводилась�з��рах�ванням�Страте�ії�розвит-

���Києва�до�2025�ро��,�затвердженої�рішенням

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

№ 824/7060.

Про�рама�роз�лядається�я��с�ладова�части-

на�Національної�про�рами�інформатизації.

2.�Аналіз�поточної�сит�ації

В��мовах��лобалізації�та�розб�дови�інфор-

маційно�о�с�спільства�традиційні�засоби�взає-

модії�ор�анів�державної�влади�та�місцево�о�са-

мовряд�вання�з��ромадянами�стають�недостат-

ньо�ефе�тивними�та�потреб�ють�реформ�ван-

ня.�Для�створення�нових,�більш�зр�чних�мето-

дів�дост�п��до�інформації�та�надання�адмініс-

тративних�посл���все�частіше�застосов�ються

с�часні�інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло�ії.

Громадяни�часто�сти�аються�із�с�ладністю�та

непрозорістю�процед�р�отримання�адміністра-

тивних�посл��,�з�низь�им�рівнем�я�ості�їх�на-

дання,�бюро�ратичними�зволі�аннями,�затя��-

ванням�термінів�роз�ляд��питань�з�бо���чинов-

ни�ів.�Пра�ти�а�надання�адміністративних�по-

сл���в�У�раїні�виявляє�чимало�проблем�на�шля-

х��отримання�та�их�посл���споживачами.

За�рез�льтатами�дослідження�Національно-

�о�центр��еле�тронно�о��ряд�вання�У�раїни�в

У�раїні�майже�половина�(46�%)�центральних

ор�анів�ви�онавчої�влади�та�чверть�(25�%)�об-

ласних�державних�адміністрацій�мають�веб-

сторін�и�для�надання�он-лайн�посл��.�З��ста-

нов,�я�і�мають�та�і�сторін�и,�лише�19�%�цен-

тральних�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�30�%�об-

ласних�державних�адміністрацій�надають�по-

сл��и�в�еле�тронній�формі.�При�цьом��я�ість

та�их�посл���залишається�низь�ою.�За�рез�ль-

татами�дослідження�розвит���еле�тронно�о

�ряд�вання�ООН�інде�с�он-лайн�посл���в�У�ра-

їні���2014�році�становить�0,2677,�що�є�нижчим

за�середньосвітовий�по�азни��(0,3919).�При

цьом��за�два�останні�ро�и�цей�по�азни��знизив-

ся�майже�вдвічі.

Отже,�в�рай�а�т�альним�є�питання�створен-

ня�соціальної�сервіс-орієнтованої�єдиної�сис-

теми�надання�посл���для�населення�в�еле�-

тронном��ви�ляді�та�створення�і�розвито��Smart-

сервісів�для��ромадян,�що�дасть�можливість

підвищити�я�ість�та�забезпечити�від�ритість�і�про-

зорість�надання�посл���для�населення,�знизи-

ти�можливість�проявів��ор�пції�та�підвищити

взаємороз�міння�влади�із��ромадсь�істю.

На�сьо�однішній�день�не�завершено�процес

інте�рації�інформаційних�систем�ор�анів�ви�о-

навчої�влади,�не�створено�систем��еле�трон-

ної�взаємодії�державних�еле�тронних�інфор-

маційних�рес�рсів,�а�та�ож�систем��еле�трон-

ної�взаємодії�ор�анів�державної�влади�та�ор-

�анів�місцево�о�самовряд�вання,�що�с�ттєво

�повільнює�розвито��еле�тронних�адміністра-

тивних�посл��.

Еле�тронний��ряд –�це�ви�ористання�інфор-

маційних�техноло�ій�з�метою�підвищення�я�ос-

ті�посл��,�я�і�надає�влада�(державна,�місцева)

для�всіх��ате�орій��ромадян�та�с�б’є�тів��ос-

подарювання,�забезпечення�прозорості�та�ефе�-

тивності�вн�трішніх��ом�ні�ацій�в�ор�анах�вла-

ди�міста.

Впровадження�еле�тронно�о��ряд�вання�є

с�ладним�процесом,�що�вима�ає�значних�фі-

нансових�витрат�і�вирішення�ціло�о��омпле�с�

взаємозалежних�політичних,�правових,�адмі-

ністративних�і�техноло�ічних�проблем.

3.�Визначення�проблем,�на�розв’язання

я�их�спрямована�Про�рама

Про�рама�спрямована�на�розв’язання�та�их

проблем:

1.�Масштабні�роботи�з�інформатизації,�що

проводяться�в�місті�Києві,�недостатньо�с�оор-

диновані.

Щорічно�приймаються�про�рами,�плани�і�про-

е�ти�інформатизації.�В�різних�місь�их�цільових

про�рамах�є�розділи,�пов’язані�з�інформати-

зацією.�Не�з�одженість�і�нес�оординованість

цих�робіт�призводить�до�то�о,�що�залишаєть-

ся�низь�им�рівень�інте�рації�існ�ючих�систем

місь�о�о��правління�та�місцево�о�самовряд�ван-

ня;�відб�вається�невиправдане�д�блювання

ф�н�цій���різних�підсистемах;�немає�за�ально-

місь�о�о��омпле�с��стандартів,��ласифі�ато-

рів,�наборів�метаданих�та�іншо�о,�що�дозволяє

�ніфі��вати�подання�даних�і�забезпечити��з�о-

джене�ф�н�ціон�вання�цих�підсистем���рам�ах

за�альномісь�ої�інформаційної�системи.�Київ

потреб�є�розроб�и�єдиної�страте�ії�інформа-

тизації�міста,�нових�дієвих�механізмів��оорди-

нації�цієї�діяльності,�реалізації�заходів�із�забез-

печення�місь�ої�інформаційно-�ом�ні�аційної

інфрастр��т�ри.

2.�Інтенсивний�розвито��інформаційно-�о-

м�ні�аційних�техноло�ій,�їх�впровадження�в��сі

сфери�життєдіяльності�міста�спричинили�нові

проблеми –�проблеми�забезпечення�інформа-

ційної�безпе�и�міста.�Кібертероризм�і��ібер-

злочинність –�нові�явища,�що�вима�ають��оор-

динації�та�об’єднання�з�силь��сіх�заці�авлених

��протидії�їм�осіб.�Забезпечення�інформацій-

ної�безпе�и�я��вид�діяльності�хара�териз�єть-

ся��омпле�сністю�технічних�і�ор�анізаційно-ад-

міністративних�заходів.�Київ�потреб�є�розроб-

�и�с�часної�системи�інформаційної�безпе�и

міста,�що�врахов�є�світовий�досвід.

3.�Незважаючи�на�помітний�про�рес����ал�-

зі�за�онодавчо�о�ре��лювання�процесів�інфор-

матизації,���раїнсь�е�за�онодавство�відстає�від

світових�процесів�розвит���інформаційно�о�с�-

спільства.�В�рам�ах�про�рами�«Еле�тронна�сто-

лиця»�має�б�ти�розроблений�і�реалізований

план�заходів�щодо�створення�повноцінної�нор-

мативно-правової�бази�розвит���інформацій-

но�о�с�спільства�світово�о�рівня.

4.�Інформаційно-�ом�ні�аційні�техноло�ії�(да-

лі –�ІКТ)�сьо�одні�є�пот�жним�інстр�ментом

оновлення�та�підвищення�ефе�тивності�всіх

сфер�діяльності.�Рівень�інформатизації�ш�іл,

м�зеїв,�бібліоте��та�інших�за�ладів���льт�ри,

освіти�і�на��и,�що�належать�до��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва,

залишається�низь�им.�На�новом��етапі�я��стра-

те�ічні�напрями�р�х��міста�до�інформаційно�о

с�спільства�повинні�б�ти�розроблені�і�реалізо-

вані�заходи�з�інформатизації�всіх�сфер�місь�о-

�о�життя.

5.�Соціальна�диференціація�по�дост�п��до

можливостей�ІКТ�є�спільною�проблемою�для
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всіх�міст�і��раїн,�що�вст�пили�на�шлях�до�ін-

формаційно�о�с�спільства.�Ця�проблема,�а�-

т�альна�і�для�У�раїни,�отримала�назв��пробле-

ми�інформаційної�нерівності.�Важливість�її�ви-

знається�всіма�державами�та�міжнародними

ор�анізаціями.�Дост�п�до�базових�інформацій-

но-�ом�ні�аційних�посл���та�соціально�знач�-

щої�інформації�має�б�ти�забезпечений�всім

�ромадянам�незалежно�від�місця�їх�проживан-

ня�та�соціально-е�ономічно�о�становища.�Без

вирішення�цієї�с�ладної�проблеми,�пов’язаної

з�технічними,�е�ономічними,���льт�рними�та

соціально-психоло�ічними�бар’єрами�на�шля-

х��масово�о�ви�ористання�ІКТ,��спішне�прос�-

вання�до�інформаційно�о�с�спільства�немож-

ливе.

4.�Мета�Про�рами

Метою�Про�рами�є:

– підвищення�рівня�і�я�ості�життя��ромадян

міста�Києва;

– розвито��демо�ратичних�інстит�тів;

– створення�сприятливих��мов�для�підпри-

ємниць�ої�діяльності�та�підвищення��он��рен-

тоспроможності�підприємств�міста;

– підвищення�ефе�тивності�та�від�ритості

місь�о�о��правління;

– поліпшення�роботи�місь�о�о��осподарства

та�е�оло�ії�міста.�

«Еле�тронізація»�міста�Києва�має�стати�під-

мо�ою���проведенні�адміністративної�рефор-

ми,�базисом�постійно�о�вдос�оналення�дер-

жавно�о�і�м�ніципально�о��правління.

Разом�з�цим�на�сьо�одні���місті�с�лалася�с�-

перечлива�сит�ація:�з�одно�о�бо��,�вини�ли

нові�важливі�завдання�інформатизації,�а�з�ін-

шо�о –�їх�вирішення�б�ло�неможливо�ор�ані-

з�вати�в�рам�ах�традиційно�о�формат���прав-

ління�інформатизацією,�орієнтовано�о�на�ство-

рення�розрізнених��ал�зевих�інформаційних

систем.

У�зв’яз���з�цим�вини�ла�необхідність�ство-

рення�про�рами�інформатизації�ново�о�тип�,

орієнтованої�на�реалізацію�важливих�пріори-

тетів�с�часно�о�етап��р�х��до�інформаційно�о

с�спільства.

Одним�з�важливих�принципів�форм�вання

та�ої�Про�рами�є��онцентрація�рес�рсів���най-

важливіших�напрямах�інформатизації.�У�зв’яз-

���з�цим�можна�визначити�та�і�пріоритетні�про-

е�ти�Про�рами,�до�я�их�відносяться:

1.�Інте�раційні�прое�ти,�по�ли�ані�підвищи-

ти�ефе�тивність�створення�нових�та�інте�ра-

цію�існ�ючих�інформаційних�систем:

–�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширен-

ня�інформаційно-теле�ом�ні�аційної�системи

«Єдиний�веб-портал�територіальної��ромади

міста�Києва»;

– модернізація�інформаційно-теле�ом�ні�а-

ційних�систем�єдино�о�інформаційно�о�прос-

тор��територіальної��ромади�міста�Києва;

–�створення�мережевої�інфрастр��т�ри�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

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

них�адміністрацій,�підприємств,��станов�та�ор-

�анізацій,�що�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста;

–�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширен-

ня�про�рамно-технічно�о��омпле�с��інформа-

ційно-довід�ової�сл�жби�Саll-центр,�с�прово-

дження�про�рамно-апаратно�о��омпле�с��ін-

формаційно-довід�ової�сл�жби�Саll-центр,�за-

безпечення�безперервно�о�дост�п��стр��т�р-

них�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

міністрації),�районних�в�місті�Києві�державних

адміністрацій�та��ом�нальних�підприємств�до

інформаційно-довід�ової�сл�жби�Саll-центр;

–�модернізація�та�ф�н�ціональне�розширен-

ня�апаратних��омпле�сів�для�поточних�та�пер-

спе�тивних�завдань.

2.�Прое�ти,�спрямовані�на�забезпечення�ін-

формаційної�безпе�и�міста:

–�форм�вання�єдиної�політи�и�безпе�и�в�ін-

формаційно-теле�ом�ні�аційном��середовищі

міста�шляхом�впровадження�та�их�механізмів

�правління�технічним�захистом�інформації:�пра-

вово�о,�ор�анізаційно�о,�ор�анізаційно-право-

во�о,�рес�рсно�о,�інформаційно-аналітично�о

та�інших;

– за�риття�можливих��аналів�вито���інфор-

мації�на�об’є�тах�інформаційної�діяльності�під-

приємств,��станов�та�ор�анізацій,�що�належать

до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва;

– створення��омпле�сних�систем�захист��ін-

формації�з�підтвердженою�відповідністю�в�ін-

формаційно-теле�ом�ні�аційних�системах,�в

я�их�здійснюється�(передбачається)�оброб�а�дер-

жавних�інформаційних�рес�рсів�та�інформації,

вимо�а�щодо�захист��я�ої�встановлена�за�о-

ном�(зо�рема,�сл�жбової�інформації�стр��т�р-

них�підрозділів�Київсь�ої�місь�ої�ради,�ви�о-

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

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

них�в�місті�Києві�державних�адміністрацій,��он-

фіденційної�інформації�про�особ��(персональ-

ні�дані)�тощо);

– створення��омпле�сів�технічно�о�захист�

інформації�на�об’є�тах�інформаційної�діяльно-

сті,�в�я�их�цир��лює�(передбачається�цир��-

ляція)�мовна�інформація�з�обмеженим�дост�-

пом;

– забезпечення�належно�о�стан��впровадже-

них�систем�захист��інформації�на�об’є�тах�ін-

формаційної�діяльності�та�в�інформаційно-те-

ле�ом�ні�аційних�системах,�що�е�спл�ат�ють-

ся�в�стр��т�рних�підрозділах�Київсь�ої�місь�ої

ради,�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

районних�в�місті�Києві�державних�адміністра-

ціях,�підприємствах,��становах�та�ор�анізаці-

ях,�що�належать�до��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва;

– впровадження�заходів�щодо�технічно�о�за-

хист��від�модифі�ації,�бло��вання�та�спотво-

рення�від�ритої�інформації,�я�а�належить�до

державних�інформаційних�рес�рсів,�а�та�ож

від�ритої�інформації�про�діяльність�с�б’є�тів

владних�повноважень,�я�а�оприлюднюється�в

Інтернеті,�інших��лобальних�інформаційних�ме-

режах�і�системах�або�передається�теле�ом�ні-

�аційними�мережами�(далі –�від�рита�інфор-

мація),�зо�рема�інформації�про�діяльність�під-

розділів,�я�а�розміщ�ється�на�офіційном��веб-

сайті�Київсь�ої�місь�ої�ради�та�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації);

– забезпечення�ф�н�ціон�вання�впровадже-

ної�системи�під�отов�и�осіб,�я�і�безпосеред-

ньо�відповідають�за�захист�інформації�на�об’-

є�тах�інформаційної�діяльності,�та�підвищення

їхньої��валіфі�ації.

3.�Масштабні��ал�зеві�прое�ти:

– створення�та�впровадження��омпле�сної

інформаційно-аналітичної�системи��правління

фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�в�м.�Ки-

єві;

– створення�веб-портал��«Єдиний�освітній

простір�міста�Києва»;

–�створення�інформаційно-аналітичної�сис-

теми�«Еле�тронна�медицина»;

– розвито��веб-портал��надання�еле�тронних

посл��,���том��числі�адміністративних;

– створення�єдиної�інформаційно-аналітич-

ної�системи�фінансово�о�план�вання�м.�Києва.

Прое�ти,�передбачені�Про�рамою,�є�с�ла-

довою�Єдино�о�інформаційно�о�простор��тери-

торіальної��ромади�міста�Києва.

5.�Обґр�нт�вання�шляхів�і�засобів�роз-

в’язання�проблеми,�обся�ів�та�джерел�фі-

нанс�вання

Останні�ро�и�хара�териз�ються�підвище-

ною��ва�ою,�я����ряди�різних��раїн�і�ре�іонів

приділяють�більш�оперативній�і�ефе�тивній

взаємодії�з��ромадянами�та�ор�анізаціями

на�основі�широ�омасштабно�о�застос�ван-

ня�ІКТ,�триває�процес�створення�та��званих

«еле�тронних��рядів».�Проведені�в�місті�Ки-

єві�роботи�з�інформатизації�б�ли�в�основно-

м��спрямовані�на�інформаційне�забезпечен-

ня��правлінсь�их�завдань�і�діловодство.�Взає-

модії�ор�анів�влади�з��ромадянами�та��оспо-

дарюючими�с�б’є�тами�на�основі�нових�ін-

формаційно-�ом�ні�аційних�техноло�ій�не

приділялося�належної��ва�и.�Про�рама�ін-

форматизації�місь�о�о��правління�повинна

б�д�ватися�відповідно�до�за�альної��онцеп-

ції�«еле�тронно�о��ряд�»,�містити�систем�

ор�анізаційних,�нормативно-методичних�і�тех-

нічних�заходів,�що�забезпеч�ють�перехід�на

еле�тронн��форм��взаємодії�ор�анів�влади�з

населенням�та�ор�анізаціями.�Реалізація��он-

цепції�«еле�тронно�о��ряд�»�спрямована�на

підвищення�я�ості�надання�адміністративних

посл��,�постійне�зростання�ефе�тивності�ді-

яльності�ор�анів�влади,�зо�рема�за�рах�но�

вб�дов�вання��спішних��орпоративних�ме-

тодів��правління.�Реалізація��онцепції�«еле�-

тронно�о��ряд�»�забезпечить�більш��інфор-

маційн��від�ритість�влади,�дотримання�за-

�онодавства���сфері�еле�тронно�о�цифрово-

�о�підпис��і�підвищення�довіри��ромадян�до

еле�тронних�до��ментів,�стим�люватиме�ши-

ро�омасштабне�ви�ористання�ІКТ���всіх�сфе-

рах�діяльності,�забезпечить�важливий��анал

зворотно�о�зв’яз���для�ор�анів�влади�та�ор-

�анізацій�міста�і�повинна�стати�одним�з�пер-

шочер�ових�напрямів�про�рами�«Еле�трон-

на�столиця».

Рес�рсне�забезпечення�Про�рами:

тис.��рн

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

Термін реалізації Програми, роки
Усього витрат на

виконання
Програми2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів,
усього, у тому
числі:

24750,4 154064,5 176677,8 105033,5 460526,2

Бюджет м. Києва 24750,4 154064,5 176677,8 105033,5 460526,2

Кошти інших
джерел < < < < <

Обся��фінанс�вання��точнюється�щоро���під

час�під�отов�и�прое�т��бюджет��міста�Києва

на�відповідний�рі����межах�видат�ів,�передба-

чених��оловном��розпорядни���бюджетних��ош-

тів,�відповідальном��за�ви�онання�завдань�і�за-

ходів�Про�рами.

6.�Напрями�діяльності,�перелі��завдань

і�заходів�Про�рами�та�рез�льтативні�по-

�азни�и

Рез�льтатом��спішно�о�ви�онання�Про�ра-

ми�стане:

– зростання�прозорості�та�ефе�тивності�вла-

ди;

– зростання�ефе�тивності�роботи��ом�наль-

них�інформаційних�систем;

– зростання�швид�ості�прийняття��правлін-

сь�их�рішень;

– розширення�можливостей�ви�ористання

еле�тронних�до��ментів;

– оперативне�та�висо�оя�існе�надання�адмі-

ністративних�і�соціальних�посл���населенню,

наближення�їх�до�вимо��меш�анців�та�євро-

пейсь�их�стандартів;

– збільшення��іль�ості�еле�тронних�сервісів

та�опііпе-посл���для��ромадян;

– �арант�вання�безпе�и��ромадян;

– зменшення�бюджетних�витрат.

Напрями�діяльності�та�заходи�наведені���до-

дат���1.�Очі��вані�рез�льтативні�по�азни�и�на-

ведені���додат���2.

7.�Координація�та��онтроль�за�ходом�ви-

�онання�Про�рами

Координатором�Про�рами�вист�пає��ерів-

ни��апарат��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

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

трації).

Звіт�про�ви�онання�Про�рами�подається�від-

повідальним�ви�онавцем�постійній��омісії�Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�транспорт�,�зв’яз-

���та�ре�лами,�постійній��омісії�Київсь�ої�місь-

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

номічно�о�розвит��,�Департамент��е�ономі�и�та

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

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

трації),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)�що�вартально�до�01

числа�др��о�о�місяця,�що�настає�за�звітним�пе-

ріодом,�та�Генеральном��державном��замов-

ни���Національної�про�рами�інформатизації

що�вартальні�та�щорічні�зведені�звіти�про�хід

ви�онання�завдань�(робіт)�Про�рами.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додато��1

до�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами

«Еле�тронна�столиця»�на�2015-2018�ро�и

Напрями діяльності та заходи Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015�2018 роки

№
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання

заходу Виконавці/ співвико<навці Джерела
фінансування

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

Очікуваний результат

1

Створення нових
інформаційно<
телекомунікаційних
систем/підсистем та
апаратних платформ

1.1. Модернізація та
функціональне розширення
інформаційно<
телекомунікаційної системи
"Єдиний веб<портал
територіальної громади
міста Києва"

2015<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

2100,0 
2015 <600,0 
2016<700,0 
2017<400,0 
2018 <400,0

Розширення функціональних можливостей та супроводження
інформаційно<телекомунікаційної системи "Єдиний веб<портал
територіальної громади міста Києва" та його супроводження.
Створення нових сервісів для мешканців міста Києва, зокрема
соціального порталу міста, модуля інформаційних послуг, інтеграція із
ITC "Цифрова освіта" та іншими муніципальними ресурсами для
висвітлення інформації про діяльність міської влади. Створення
мобільного додатка. Створення КСЗІ та проведення її державної
експертизи

1.2. Створення програмної
платформи для надання
електронних послуг, у тому
числі адміністративних

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) /КП "Голов<
ний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва

4900,0 
2016 < 3200,0 
2017 < 1100,0 
2018 < 600,0

Створення, розгортання та супровід апаратно<програмної платформи з
відкритими інтерфейсами обміну даними для забезпечення надання
електронних послуг для населення та бізнесу в електронному вигляді, у
тому числі адміністративних. Створення КСЗІ та проведення її
державної експертизи
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1.3. Обслуговування центру
обробки даних (міського
дата центру)

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Інформатика"

Бюджет м. Києва 23000,0 
2016<4000,0 
2017 <9500,0 
2018 <9500,0

Супроводження та технічна підтримка функціонування апаратно<
програмного комплексу міського дата<центру

1.4. Розвиток веб<порталу
надання електронних
послуг, у тому числі
адміністративних

2016<2018 Апарат виконавчо го органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) /КП "Голов<
ний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 2800,0 
2016<1600,0 
2017<600,0 
2018 <600,0

Розвиток Міського веб<порталу надання послуг в електронному форматі, у
тому числі адміністративних. Супроводження та технічне обслуговування.
Надання послуг для населення в електронному вигляді і використання при
цьому Smart<сервісів для громадян (статус документа на кожному етапі
його проходження, онлайн<консультації та ін.) у віддаленому режимі.
Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.5. Створення та
впровадження комплексної
інформаційно<аналітичної
системи управління
фінансово<господарською
діяльністю в м. Києві

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП "Голов<
ний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 10500,0 
2016<4500,0 
2017<3000,0 
2018 <3000,0

Створення єдиної інформаційної системи управління фінансово<
господарською діяльністю в м. Києві. Побудова єдиних підходів до аналізу
інформації в розрізі напрямів діяльності: облік кадрів та розрахунок
заробітної плати, облік основних засобів, облік договорів, бухгалтерський
та податковий облік. Створення КСЗІ та проведення її державної
експертизи

1.6. Створення
інформаційно<аналітичної
системи "Управління
майновим комплексом
територіальної громади
міста Києва"

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Головний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 12250,0 
2016< 6750,0 
2017<4000,0 
2018 < 1500,0

Створення інформаційно<аналітичної системи "Управління майновим
комплексом територіальної громади міста Києва" на базі геоінформаційної
системи. Створення інтерфейсу зовнішнього користувача системи.
Введення в експлуатацію геоінформаційної системи в департаментах та
управліннях КМДА. Створення системи містобудівного й топографічного
моніторингу території для синхронної актуалізації бази геопросторових
даних відповідно до зміни ситуації на місцевості. Інтеграція із
геоінформаційними системами. Навчання фахівців. Інтеграція із іншими
інформаційними ресурсами міста Києва. Запровадження публічного
реєстру земельних ділянок та нерухомого майна, що належить
територіальній громаді міста Києва, яке передається у користування із
обов'язковим оприлюдненням повного тексту укладених договорів.
Забезпечення можливості для здійснення пошуку необхідної інформації:
дата укладання, вартість оренди, наявність заборгованості зі сплати
орендної плати, найменування користувача тощо. Створення КСЗІ та
проведення її державної експертизи

1.7. Створення
інформаційно<аналітичної
системи "Електронна
медицина"

2015 <2018 Департамент охорони
здоров'я / КП "Головний
інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 15900,0 
2015 < 300,0 
2016< 5000,0 
2017 <10000,0 
2018 < 600,0

Створення інформаційно<аналітичної системи "Електронна медицина".
Розвиток комп'ютерної корпоративної мережі системи охорони здоров'я 
м. Києва. Оснащення Центру ЕМД, МК та закладів охорони здоров'я
комп'ютерною та оргтехнікою та відповідним програмним забезпеченням.
Забезпечення щорічної програмно<технічної підтримки єдиної системи
інформаційного забезпечення охорони здоров'я (технічна підтримка
обладнання та локально<обчислювальної мережі, підтримка програмного
забезпечення, оплата доступу до глобальної мережі Інтернет).
Супроводження та технологічне обслуговування ITC. Розгортання ITC.
Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.8. Створення
інформаційно<
телекомунікаційної системи
"Інформаційно<аналітична
звітність для органів влади,
громадян та бізнесу"

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Головний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 11600,0 
2016<9000,0 
2017< 1300,0 
2018 < 1300,0

Створення інформаційно<телекомунікаційної системи "Інформаційно<
аналітична звітність для органів влади, громадян та бізнесу". Інтеграція
інформаційного ресурсу з міськими , інформаційно<телекомунікаційними
системами. Запровадження реєстру договорів, які укладаються
комунальними підприємствами і забезпечення оприлюднення текстів
договорів із можливістю здійснення пошуку за датами укладання, сумами
договору, найменуванням контрагента, наявності заборгованості,
штрафних санкцій та/або судових спорів, наявних судових рішень у разі
наявності судових спорів. Створення КСЗІ та проведення її державної
експертизи

1.9. Розвиток інформаційно<
телекомунікаційної системи
"Електронний архів міста
Києва"

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва 4600,0 
2016 < 1700,0 
2017< 1300,0 
2018 < 1600,0

Автоматизація процесів передачі документів на архівне зберігання,
створення електронних копій документів, архівного зберігання документів,
експертизи цінності архівних документів, контроль за строками зберігання
та знищення архівних документів. Створення КСЗІ та проведення її
державної експертизи

1.10. Модернізація
інформаційно<
телекомунікаційних систем
єдиного інформаційного
простору територіальної
громади міста Києва

2016<2018 Апарат виконавчого органу'
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва 6100,0 
2016< 1600,0 
2017 <3000,0 
2018 < 1500,0

Забезпечення апарату, структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій сучасними
автоматизованими робочими місцями, інформаційно<
телекомунікаційними засобами, активним та пасивним мережевим
обладнанням

1.11. Створення веб<порталу
"Єдиний освітній простір 
м. Києва"

2016<2018 Департамент освіти і науки,
молоді та спорту / КП
"Головний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 1800,0 
2016<300,0 
2017 < 1000,0 
2018 < 500,0

Створення єдиного управлінського, інформаційно<аналітичного
середовища столиці в галузі освіти: автоматизація збирання, оброблення,
зберігання, використання та відображення інформації про освітні заклади
міста із застосуванням інтегрованої бази даних; сприяння широкому
впровадженню в процесуправління новітніх інформаційно<комунікаційних
технологій, інтенсифікації управлінської діяльності, можливості
вдосконалити контроль за адміністративною, господарською, навчально<
виховною діяльністю закладів освіти районними управліннями освіти міста
Києва та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; забезпечення
органів управління освітою актуальною інформацією про навчальні
заклади, впорядкування обліку й обробки інформації, вдосконалення
системи ведення документації та зменшення паперових інформаційних
потоків; забезпечення обміну інформацією з іншими діючими державними
інформаційними системами в галузі освіти та базами даних
загальноосвітніх навчальних закладів. Створення системи ведення
електронного журналу для загальноосвітніх навчальних закладів.
Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
Впровадження програмно<технічного комплексу моніторингу харчування
дітей та обліку матеріально<технічної бази. Реінжиніринг підсистеми запису
дітей до дошкільних навчальних закладів, інтеграція до Єдиного веб<
порталу КМДА. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.12. Впровадження системи
оповіщення в разі
виникнення надзвичайних
ситуацій

2016<2018 Апарат виконавчого органу.
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) /КП
"Інформатика"

Бюджет м. Києва 4400,0 
2016 < 3000,0 
2017 < 900,0 
2018 < 500,0

Впровадження системи оповіщення населення міста у разі настання
надзвичайних ситуацій для оперативного реагування та попередження
масових занепокоєнь. Створення КСЗІ та проведення її державної
експертизи

1.13. Впровадження системи
нормативно<довідкової
інформації

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністра ція) / КП
"Головний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 3000,0 
2016 < 1000,0 
2017< 1000,0 
2018 < 1000,0

Впровадження та супроводження автоматизованої системи нормативно<
довідкової інформації з метою створення централізованого набору
довідників для обліку та управління товарно<матеріальних цінностей.
Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.14. Створення та
супроводження
внутрішнього
корпоративного
інформаційного порталу

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Головний інформаційно<
обчислю вальний центр"

Бюджет м. Києва 3400,0 
2016 < 2000,0 
2017<900,0 
2018 < 500,0

Створення та супроводження внутрішнього корпоративного порталу для
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві
державних адміністрацій для інформування та оперативного обміну
інформацією, управління внутрішнім інформаційним ресурсом. Створення
КСЗІ та проведення її державної експертизи

1.15. Створення,
впровадження та супровід
автоматизованої системи
управління проектами

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Головний інформаційно<
обчислювальний центр"

Бюджет м. Києва 5000,0 
2016<3000,0 
2017 < 1000,0 
2018 < 1000,0

Створення та впровадження системи для автоматизації управлінської
діяльності, що забезпечить планування, оперативний контроль, аналіз
виконання робіт та його супроводження. Створення КСЗІ та проведення її
державної експертизи

1.16. Створення
інформаційної системи
"Реєстр територіальної
громади міста Києва" та
його розвиток

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва 5000,0 
2016<3000,0 
2017< 1500,0 
2018 < 500,0

Створення, розгортання, супровід та розвиток інформаційної системи
"Реєстр територіальної громади міста Києва". Створення КСЗІ та проведення
її державної експертизи

1.17. Створення сучасного
ситуаційного центру із
протидії загрозам у місті
Києві

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва 68000,0 
2016< 1500,0 
2017 <30000,0 
2018 <36500,0

Розроблення проектно<кошторисної документації. Реконструкція
приміщення та систем забезпечення життєдіяльності. Впровадження
виробництва. Розгортання основного центру обміну даними.
Супроводження та технічне обслуговування

1.18. Закупівля та
розгортання програмно<
апаратного комплексу
ситуаційного центру із
протидії загрозам у місті
Києві

2016<2018 Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Інформатика"

Бюджет м. Києва 45000,0 
2016 <25000,0 
2017<20000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів.
Створений центр дозволить оцінювати рівень небезпеки та оперативно
відпрацьовувати рішення щодо її локалізації
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1.19. Реконструкція частини
антресольного поверху
будівлі ремонтно<
механічної майстерні під
центр оброблення даних
на вул. Дегтярівській, 37 у
Шевченківському районі
м. Києва"

2015<2017

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

69675,7 
2015 <22970,4 
2016<17700,0 
2017 <29005,3

Створення міського ДАТА<центру з потужністю до 400 кВа. Розроблення проектно<
кошторисної документації. Реконструкція приміщення міського дата<центру та систем
забезпечення життєдіяльності. Впровадження виробництва. Розгортання основного
центру обміну даними, акредитованого центру сертифікації ключів. Інтеграція центру
оброблення даних із основним та резервним вузлом мультисервісної корпоративної
мережі Київської міської державної адміністрації. Створення комплексної системи
захисту інформації в центрі оброблення даних та проведення її державної експертизи.
Пусконалагоджувальні роботи. Дослідна та промислова експлуатація центру

1.20. Закупівля
інформаційно<довідкових
кіосків для встановлення їх
на туристичних об'єктах та
маршрутах міста Києва

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Інформатика"

Бюджет м. Києва

17000,0 
2016< 5000,0 
2017<10000,0 
2018 < 2000,0

Закупівля обладнання, встановлення та налаштування програмних засобів, створення
інформаційного фонду для інформування гостей та мешканців міста Києва

2

Супроводження
існуючих
інформаційно<
телекомуніка<
ційних систем

2.1. Створення мережевої
інфраструктури Київської
міської ради, виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві
державних адміністрацій,
підприємств, установ та
організацій, що належать
до комунальної власності
територіальної громади
міста

2015 <2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) /СКП "Київтеле<
сервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва

68969,0 
2015 < 330,0 
2016 <23800,0 
2017 <22839,0 
2018 <22000,0

Модернізація та стандартизація ІТ<інфраструктури, зменшення витрат на експлуатацію
ІТ<інфраструктури за рахунок формування єдиної технічної політики, вироблення і
впровадження єдиних ІТ<стандартів побудови та обслуговування ІТ<ресурсів.
Придбання та та встановлення активного обладнання та технічних засобів для розвитку
інфраструктури. Створення КСЗІ та проведення її державної експертизи

2.2. Модернізація та
функціональне
розширення програмно<
технічного комплексу
інформаційно<довідкової
служби Саll<центр,
супроводження
програмно<апаратного
комплексу інформаційно<
довідкової служби Саll<
центр, забезпечення
безперервного доступу
структурних підрозділів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районних в м. Києві
державних адміністрацій
та комунальних
підприємств до
інформаційно<довідкової
служби Саll<центр

2015 <2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

4400,0 
2015 < 300,0 
2016<2000,0 
2017 < 1300,0 
2018 < 800,0

Розширення функціональних можливостей програмно<технічного комплексу
інформаційно<довідкової служби Call<центр. Закупівля обладнання. Проведення аудиту
та вдосконалення конфігурації СКМ. Модернізація порталу 1551.gov.ua, мобільних
додатків та картографічних сервісів. Запровадження масової автоматизованої розсилки
СМС<повідомлень. Технічна підтримка інформаційної системи прийому звернень
громадян на базі платформи Microsoft Dynamics CRM 2013

2.3. Оренда ДАТА<Центру
для потреб міста Києва 2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / КП "Головний
інформаційно<обчислю<
вальний центр"

Бюджет м. Києва

13700,0 
2016<4200,0 
2017 < 4500,0 
2018 < 5000,0

Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування та резервування
обладнання ДЦ, можливості нарощування потужності ДЦ з урахуванням подальшого
розширення (масштабування) ІТ<обладнання

2.4. Модернізація та
функціональне
розширення апаратних
комплексів для поточних
та перспективних завдань

2016

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) / СКП "Київтеле<
сервіс", КП "Інформатика"

Бюджет м. Києва 9000,0 
2016<9000,0

Розширення функціональних можливостей існуючих апаратних комплексів. Закупівля
обладнання, розгортання, налаштування та технічне супроводження

2.5. Супроводження та
технічне обслуговування
інформаційно<
телекомунікаційної
системи "Єдиний
інформаційний простір
територіальної громади
міста Києва"

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

2200,0 
2016 < 600,0 
2017< 800,0 
2018 < 800,0

Щорічне забезпечення функціонування ITC "Інформаційно<телекомунікаційної системи
"Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва". Обслуговування
активного обладнання центру оброблення інформації. Встановлення нових версій
спеціалізованого програмного забезпечення "Єдиний інформаційний простір
територіальної громади міста Києва". Наповнення словників ITC ЄІПК та їх
супроводження

2.6. Оновлення парку
комп'ютерів у структурних
підрозділах виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація) /КП
"Інформатика"

Бюджет м. Києва

8000,0 
2016< 1500,0 
2017<4500,0 
2018<2000,0

Придбання комп'ютерної техніки для структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.7. Проведення
процедури легалізації
програмного забезпечення

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністра ція) /КП
"Інформатика

Бюджет м. Києва

18000,0 
2016<6000,0 
2017 < 6000,0 
2018 < 6000,0

Централізоване придбання, інсталяція та супроводження програмного забезпечення на
робочих місцях та серверних платформах для всіх структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2.8. Функціональне
розширення
інформаційно<
комунікаційної системи
"Портал "Київаудит" та
модернізація
інформаційно<аналітичної
системи внутрішнього
контролю та аудиту

2016<2018 "Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту Бюджет м. Києва

1200,0 
2016 < 200,0 
2017< 500,0 
2018 < 500,0

Створення нових сервісів для завдань управління, контролю та аудиту фінансової
діяльності міста Києва, зокрема підсистем внутрішнього фінансового аудиту підрозділів
КМДА, системи планування та інформаційного супроводу проведення контрольних
перевірок та аудиторських заходів. Інтеграція з оновленим порталом міста, системою
електронного документообігу та іншими муніципальними ресурсами для висвітлення
інформації про діяльність міської влади. Створення мобільних додатків

2.9. Придбання ліцензій та
встановлення оновленого
програмного забезпечення
IBM Domino v.9 та IBM
Notes 9 Social Edition 
(41 ліцензія)

2016 Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту Бюджет м. Києва 300,0 

2016 < 300,0

Впровадження підтримки новітніх технологій програмування, комунікацій та захисту
передачі інформації на офіційному порталі "Київаудит", підтримка нових методів
прискореного та безпечного зберігання та передачі інформації на робочих місцях,
підтримка мобільних комунікацій, підвищення ефективності інформаційно<аналітичної
діяльності Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

3.

Створення та
супроводження
комплексних
систем захисту
інформації

3.1. Створення
комплексних систем
захисту інформації
автоматизованих систем
класу " 1" для оброблення
інформації, що становить
державну таємницю, в
режимно<секретних
підрозділах Київської
міської ради, виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві
державних адміністрацій
та комунальних
підприємств

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

750,0 
2016 <250,0 
2017 <250,0 
2018 <250,0

Забезпечення цілісності та конфіденційності інформації з обмеженим доступом.
Виявлення та закриття можливих каналів витоку інформації. Розроблення
організаційно<розпорядчих документів. Впровадження захищеної технології
оброблення інформації з обмеженим доступом. Створення або переатестація трьох АС
класу " 1" щорічно, у тому числі: розробка технічного завдання на АС класу "1" та
погодження його із Держспецзв'язком України; розробка робочо<конструкторської
документації на КСЗІ; закупівля АС класу "1" та КЗЗ; здійснення заходів із впровадження
КСЗІ на ОІД; пусконалагоджувальні роботи та дослідницька експлуатація КСЗІ

3.2. Проведення
державної експертизи
створених комплексних
систем захисту інформації
автоматизованих систем
класу " 1" для оброблення
інформації, що становить
державну таємницю, в
режимно<секретних
підрозділах Київської
міської ради, виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві
державних адміністрацій
та комунальних
підприємств

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

200,0 
2016< 100,0 
2017 < 50,0 
2018 < 50,0

Державна експертиза створених комплексних систем захисту інформації в 15<ти
автоматизованих системах класу "1" для оброблення інформації, що становить
державну таємницю, в режимно<секретних підрозділах Київської міської ради,
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та комунальних
підприємств, у тому числі: 2015 рік < 10 АС класу "1" та 2016 рік <п'ять АС класу " 1"
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3.3. Обслуговування створених
комплексних систем захисту
інформації автоматизованих
систем класу " 1" для оброблення
інформації, що становить
державну таємницю, в режимно<
секретних підрозділах Київської
міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних
підприємств

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

591,0 
2016<191,0 
2017 < 200,0 
2018 <200,0

Щорічне проведення чергового інструментального контролю витоку інформації за рахунок
побічних електромагнітних випромінювань та наводок в 32 автоматизованих системах класу
"1" для оброблення інформації, що становить державну таємницю, в режимно<секретних
підрозділах Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та
комунальних підприємств. Отримання паспорта на АС

3.4. Забезпечення антивірусного
захисту автоматизованих систем
класу " 1" для оброблення
інформації, що становить
державну таємницю, в режимно<
секретних підрозділах Київської
міської ради, виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій та комунальних
підприємств та супроводження
системи

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

40,5 
2016< 13,5 
2017< 13,5 
2018< 13,5

Щорічне забезпечення антивірусного захисту інформації, що обробляється в 32
автоматизованих системах класу "1", від несанкціонованої модифікації, перетворення,
редагування або знищення

3.5. Створення та атестація
комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах
інформаційної діяльності
Київської міської ради,
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій, в яких циркулює
інформація з обмеженим
доступом

2015 <2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

2000,0 
2015 <200,0 
2016<600,0 
2017<600,0 
2018 <600,0

Забезпечення захисту інформації від витоку за рахунок акустичних каналів, яка
обговорюється в категорійованих приміщеннях (кабінети керівництва Київської міської
ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, режимно<секретних
підрозділів). Створення та атестація КТЗ на 16 ОІД. Розроблення робочо<конструкторської
документації. Закупівля матеріалів для монтажу КЗЗ. Закупівля КЗЗ для ОІД. Монтаж
обладнання КЗЗ. Проведення вимірювань ОІД. Виготовлення паспорта на експлуатацію КТЗ

3.6. Обслуговування створених
комплексів технічного захисту
інформації на об'єктах
інформаційної діяльності
Київської міської ради,
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністрацій

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

4800,0 
2016 < 1600,0 
2017 < 1600,0 
2018 < 1600,0

Переатестація КТЗ у приміщеннях Київської міської ради, виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), кабінетах голів районних в місті
Києві державних адміністрацій та PCO. Проведення вимірювань в приміщеннях
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
інших ОІД

3.7. Закупівля антивірусного
програмного забезпечення 2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської
ради(Київська міська державна
адміністрація) / КП
"Інформатика

Бюджет м. Києва

4000,0 
2016< 1500,0 
2017 < 2000,0 
2018 < 500,0

Централізована закупівля антивірусного програмного забезпечення

3.8. Розгортання регіонального
вузла та абонентських пунктів
Спеціальної інформаційно<
телекомунікаційної мережі
Національної системи
конфіденційного зв'язку

2015 <2018

"Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

800,0 
2015 < 50,0 
2016 < 600,0 
2017 < 50,0 
2018 < 100,0

Розгортання регіонального вузла Спеціальної інформаційно<телекомунікаційної мережі
Національної системи конфіденційного зв'язку в апараті виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), забезпечення його
супроводження. Створення комплексної системи захисту інформації інформаційно<
телекомунікаційної системи та проведення її державної експертизи

3.9. Створення автоматизованих
систем класу "1" 4 категорії у
структурних підрозділах
Київської міської ради,
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
районних в місті Києві державних
адміністраціях

2016<2017

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва
900,0 
2016<450,0 
2017 <450,0

Створення 7 автоматизованих систем класу "1" 4 категорії у загальних відділах Київської
міської ради, апараті та структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністраціях для оброблення службової інформації. Створення комплексних систем
захисту інформації в автоматизованих системах класу "1" 4 категорії та проведення їх
державної експертизи

3.10. Створення комплексних
систем захисту інформації в
автоматизованих системах класу
"3" структурних підрозділів
Київської міської ради,
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрацій),
районних в місті Києві державних
адміністрацій, їх супроводження
та підтримання в актуалізованому
стані

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

3580,0 
2016< 1580,0 
2017 < 1000,0 
2018< 1000,0

Створення комплексних систем захисту інформації в 134<х автоматизованих системах класу
"3" структурних підрозділів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій

3.11. Проведення державної
експертизи комплексних систем
захисту інформації
автоматизованих систем класу "3"
структурних підрозділів Київської
міської ради та виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій

2017<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва
1000,0 
2017< 500,0 
2018 < 500,0

Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації в 134<х
автоматизованих системах класу "3" структурних підрозділів Київської міської ради та
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій. Отримання атестатів відповідності на КСЗІ в
134<х АС класу "3"

3.12. Підвищення кваліфікації
працівників, які відповідають за
захист інформації на об'єктах
інформаційної діяльності в
інформаційно<
телекомунікаційних
(автоматизованих) системах

2016<2018

Апарат виконавчого органу
Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Бюджет м. Києва

70,0 
2016 <30,0 
2017 < 20,0 
2018<20,0

Навчання 15 працівників Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних
адміністрацій, які відповідають за захист інформації на об'єктах інформаційної діяльності в
інформаційно<телекомунікаційних (автоматизованих) системах. Отримання сертифікатів

ВСЬОГО: (орієнтовний обсяг фінансування Програми, тис. гривень) 460 526,2; 2015 < 24 750,4; 2016< 154 064,5; 2017 < 176 677,8; 2018 < 105 033,5

Київський міський голова В. Кличко

Додато��2

до�Компле�сної�місь�ої�цільової�про�рами�

"Еле�тронна�столиця"�на�2015-2018�ро�и

Очікувані результативні показники Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця"
на 2015�2018 роки

№ з/п Показники Одиниця
виміру Роки

2015 2016 2017 2018
1. Витрат

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн 24750,4 154064,5 176677,8 105033,5
у тому числі:

1.1. Витрати на створення та супроводження ITC тис. грн 1200 77550 60600 17700
1.2. Витрати на створення та супроводження КСЗІ тис. грн 5214,5 3933,5 10733,5
2. Продукту

2.1. Кількість ITC (створення та обслуговування) од. 3 19 19 19
2.2. Кількість користувачів ITC од. 5000 7500 9000 10000
2.3. Кількість створених КСЗІ од. 81 171 261
3. Ефективності

3.1. Середні видатки на створення та супроводження однієї ITC тис. грн 400,00 4081,58 3189,47 931,58
3.2. Середні видатки на створення та супроводження однієї КСЗІ тис. грн 0,00 64,38 23,00 41,12
4. Якості

4.1. Динаміка росту кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком 1 1,5 1,8 2

Київський міський голова В. Кличко
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Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
відведення земельної ділянки комунальному підприємству 

по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 53 — 55 в Оболонському районі 

м. Києва для створення озеленених територій загального 
користування

Рішення Київської міської ради № 653/653 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району 
м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 53&55 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат&
тями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак&
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о�район�

м.�Києва�на�в�л.�Героїв�Дніпра,�53-55�в�Оболон-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,27��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)�в

постійне��орист�вання�для�створення�озеле-

нених�територій�за�ально�о��орист�вання�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(К-25793).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному

підприємству по утриманню зелених насаджень 
Шевченківського району на перетині вул. Глибочицької 
та вул. Лук’янівської у Шевченківському районі м. Києва 

для озеленення території загального користування
Рішення Київської міської ради № 654/654 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Шевченківського району на
перетині вул. Глибочицької та вул. Лук’янівської у Шевченківському районі м. Києва та додані документи,
керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких за&
конодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��триман-

ню�зелених�насаджень�Шевчен�івсь�о�о�райо-

н�� на� перетині� в�л.� Глибочиць�ої� та�

в�л.�Л��’янівсь�ої���Шевчен�івсь�ом��районі�

м.�Києва�орієнтовною�площею�0,05��а�(земель-

на�ділян�а��ом�нальної�власності�територіаль-

ної��ромади�міста�Києва)�в�постійне��орист�-

вання�для�озеленення�території�за�ально�о��о-

рист�вання�з�ідно�з�планом-схемою�(додато�

до�рішення)�(К-25841).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«Дніпровська плодоовочева база» 

на вул. Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування будівель майнового 

комплексу з метою переробки 
та зберігання плодоовочевої продукції

Рішення Київської міської ради № 638/638 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпровська плодоовочева база» на вул. Кахов&
ській, 64 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельно&
го кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз&
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�товариств��з�обмеженою�відповідаль-

ністю�«Дніпровсь�а�плодоовочева�база»�на�в�л.

Каховсь�ій,�64���Дніпровсь�ом��районі�м.�Ки-

єва�орієнтовною�площею�8,80��а�(земельна�ді-

лян�а��ом�нальної�власності�територіальної

�ромади�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для

е�спл�атації�та�обсл��ов�вання�б�дівель�май-

ново�о��омпле�с��з�метою�перероб�и�та�збе-

рі�ання�плодоовочевої�прод��ції�з�ідно�з�пла-

ном-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26274).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ&ІНВЕСТ»
на просп. Мінському, 4 в Оболонському районі м. Києва 

для експлуатації, обслуговування та реконструкції магазину
продовольчих та непродовольчих товарів

Рішення Київської міської ради № 657/657 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ&ІНВЕСТ» на просп. Мінському, 4 в
Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс&
цеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�ТОВАРИСТВУ�З�ОБМЕЖЕНОЮ�ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ�«АТБ-ІНВЕСТ»�на�просп.�Мін-

сь�ом�,�4�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,08��а�(земельна�ділян�а

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва)�в�оренд��на�10�ро�ів�для�е�с-

пл�атації,�обсл��ов�вання�та�ре�онстр��ції�ма-

�азин��продовольчих�та�непродовольчих�това-

рів�з�ідно�з�планом-схемою�(додато��до�рішен-

ня)�(К-26688).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки державному підприємству

«Антонов» на вул. Генерала Вітрука, 3&а 
у Святошинському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд ДНЗ № 266
Рішення Київської міської ради № 639/639 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки державному підприємству «Антонов» на вул. Генерала Вітрука, 3&а у Святошинському райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, пунктами 4, 6 роз&
ділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак&
тів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и�державном��підприємств��«Антонов»�на

в�л.�Генерала�Вітр��а,�3-а���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,39��а

(земельна�ділян�а�державної�власності)�в�по-

стійне��орист�вання�для�е�спл�атації�та�обсл�-

�ов�вання�б�дівель�і�спор�д�ДНЗ�№ 266�з�ід-

но�з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�

(K-25596).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Лужецькому Євгену Романовичу 
на вул. 52&й Садовій, діл. 61 у Дарницькому районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 663/663 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки громадянину Лужецькому Євгену Романовичу на вул.  52&й Садовій, діл. 61 у Дарницькому
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра&
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко&
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Л�жець�ом��Єв�ен��Рома-

нович��на�в�л.�52-й�Садовій,�діл.�61���Дарниць-

�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�

0,05��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�міста�Києва)��

власність�для�ведення�садівництва�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-23042).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

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

Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної
власності територіальної громади міста Києва єдиному 

претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 721/721 від 14 липня 2016 року

Відповідно до статей 760 — 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 5 та 9 Закону України «Про оренду державного та комунального
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майна», Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київ&
ської міської ради від 21 квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових при&
міщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи, що за результатами ви&
вчення попиту на об’єкт оренди подано одну заяву, протокол засідання постійної комісії Київської міської ра&
ди з питань власності від 16 червня 2015 року № 36, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Передати�в�оренд��нежитлові�приміщен-

ня��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва�єдином��претендент��на�пра-

во�оренди�з�ідно�з�додат�ом.

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

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

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

ції)���ласти�в��становленом��поряд���до�овір

оренди�нежитлових�приміщень��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва

з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�рішення.

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

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

ради�з�питань�власності.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

Додато�

до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

14.07.2016�№ 721/721

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту 

на право оренди

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

№ п/п Повна назва орендаря,
його форма власності та
форма фінансування

Адреса та характеристика
об'єкта нерухомості

Призначення,
характеристика
об'єкта оренди та
орендована
площа, кв. м

Ставка
орендної
плати

Строк, на який
укладається
договір оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ + ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ + КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИІВМЕДСПЕЦТРАНС"

1 ІНОЗЕМНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "1+1
ПРОДАКШН" Форма
власності + приватна 
Форма господарювання +
госпрозрахункова

ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, №16+В,
ЛІТ. А Оболонський район
Нежилий будинок
(капітальний) 
Загальна площа + 18000,20
кв. м

СКЛАД 

1 поверх 
площа + 406,30
кв. м

12 % 2 роки 364 дні

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Поліщук Любові Володимирівні на вул. Вуликовій, 53&а 
у Дарницькому районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 982/982 від 28 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Поліщук Любові Володимирівні на вул. Вуликовій, 53&а у Дарницькому районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комуналь&
ної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянці�Поліщ���Любові�Володими-

рівні�на�в�л.�В�ли�овій,�53-а���Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�те-

риторіальної��ромади�міста�Києва)���власність

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно

з�планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-

20897).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки громадянці Корольковій
Олені Валеріївні на вул. Совській, 25 у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 676/676 від 12 липня 2016 року

Відповідно до статті 28 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ра&
ди від 12.11.2014 № 351/351, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відхилити�прое�т�рішення�«Про�надання�до-

звол��на�розроблення�прое�т��земле�строю

щодо�відведення�земельної�ділян�и��ромадян-

ці�Король�овій�Олені�Валеріївні�на�в�л.�Сов-

сь�ій,�25���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва

для�б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�-

дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�(К-

26054)».

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гульку Віталію Васильовичу на вул. Шевченка, 144&а 
у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 677/677 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянину Гульку Віталію Васильовичу на вул. Шевченка, 144&а у Солом’янському райо&
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому&
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ромадянин��Г�ль���Віталію�Васильови-

ч��на�в�л.�Шевчен�а,�144-а���Солом’янсь�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10��а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності�тери-

торіальної��ромади�міста�Києва)���власність�для

б�дівництва�та�обсл��ов�вання�жило�о�б�дин-

��,��осподарсь�их�б�дівель�і�спор�д�з�ідно�з

планом-схемою�(додато��до�рішення)�(К-26654).

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

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

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

земле�орист�вання.
Київсь�ий	місь�ий	�олова

В.	Клич�о

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

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

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Семеновій Світлані Мартинівні на вул. Ягідній, 
60/7 «О» у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 678/678 від 12 липня 2016 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&

мельної ділянки громадянці Семеновій Світлані Мартинівні на вул. Ягідній, 60/7 «О» у Голосіївському райо&
ні м. Києва та додані документи, виконуючи постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від
28.07.2011 № 2а&8105/11/2670, враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 10.02.2015 № 2, зважаючи на те, що зе&
мельна ділянка перебуває у користуванні сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Ки&
ївська овочева фабрика», яка нотаріально посвідченої письмової згоди на припинення права користування
землею не надавала, а також заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональ&
ним призначенням (земельна ділянка належить до сільськогосподарських територій), керуючись статтями 9,
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра&
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и��ромадянці�Семеновій�Світ-

лані�Мартинівні�на�в�л.�Я�ідній,�60/7�«О»���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�пло-

щею�0,10��а�(земельна�ділян�а��ом�нальної

власності�територіальної��ромади�міста�Києва)

��власність�для�б�дівництва�та�обсл��ов�ван-

ня�жило�о�б�дин��,��осподарсь�их�б�дівель�і

спор�д�(К-24523).

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

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

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

земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки комунальному 

підприємству по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва 

на вул. Зої Гайдай, 10 — 10&в 
в Оболонському районі м. Києва 

для створення озеленених територій загального користування
Рішення Київської міської ради № 652/652 від 12 липня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе&
мельної ділянки комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського району м. Ки&
єва на вул. Зої Гайдай, 10 — 10&в в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра&
їни щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и��ом�нальном��підприємств��по��три-

манню�зелених�насаджень�Оболонсь�о�о

район��м.�Києва�на�в�л.�Зої�Гайдай,�10 —

10-в�в�Оболонсь�ом��районі�м.�Києва�орі-

єнтовною�площею�0,28��а�(земельна�ділян-

�а��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва)�в�постійне��орист�вання

для�створення�озеленених�територій�за�аль-

но�о��орист�вання�з�ідно�з�планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-25789).

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

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

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

ри�та�земле�орист�вання.

Київсь�ий	місь�ий	�олова
В.	Клич�о

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

а�та�ож�на�офіційном��веб-сайті�
Київсь�ої�місь�ої�ради�та�сайті�«Лі�а�За�он»
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Про проведення масового заходу «Олімпійське містечко» 
під Аркою дружби народів у Центральному парку культури 

і відпочинку м. Києва
Розпорядження № 664 від 11 серпня 2016 року

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», рішення Київ&
ської 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, ви&
довищного та іншою характеру», Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської місь&
кої ради від 25 грудня 2008 року №1051/1051, враховуючи звернення громадської організації «Культурний осе&
редок XXI століття» та товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Евент» від 26 липня 2016 року, з ме&
тою підтримки спортсменів націонаньної збірної України учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор
2016 року:

І.�Підтримати�ініціатив���ромадсь�ої�ор�ані-

зації�«К�льт�рний�осередо��XXI�століття»�та�то-

вариства�з�обмеженою�відповідальністю�«Гранд

Евент»�щодо�проведення�з�11�по�30�серпня

2016�ро���масово�о�заход��з�на�оди�Олімпій-

сь�их�та�Паралімпійсь�их�і�ор�2016�ро���«Олім-

пійсь�е�містеч�о»�під�Ар�ою�др�жби�народів��

Центральном��пар�����льт�ри�і�відпочин���м.

Києва�(далі —�захід).

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

під�отов���та�проведення�заход�,�зо�рема�за

дотримання�правил�пожежної,�техно�енної�без-

пе�и�та�цивільно�о�захист�,�взяли�на�себе��ро-

мадсь�а�ор�анізація�«К�льт�рний�осередо��XXI

століття»�та�товариство�з�обмеженою�відпові-

дальністю�«Гранд�Евент»�(далі —�ор�анізато-

ри�заход�).

3.�Ор�анізаторам�заход�:

3.1.�Розробити�схем��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

Про переоформлення ліцензії, виданої приватній організації
(установа, заклад) «Загальноосвітній навчальний заклад 

«Російсько& українська гуманітарна гімназія»
Розпорядження № 667 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АЕ�№ 199544

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання

почат�ової�за�альної�середньої�освіти,�базо-

вої�за�альної�середньої�освіти,�повної�за�аль-

ної�середньої�освіти),�видан��приватній�ор�а-

нізації�(�станова�за�лад)�«За�альноосвітній�на-

вчальний�за�лад�«Російсь�о-���раїнсь�а���ма-

нітарна��імназія»�(ідентифі�аційний��од�38637640,

місцезнаходження:�02217,�м.�Київ,�в�лиця�Ми-

�оли�За�ревсь�о�о,�42),�на�ліцензію�на�право

провадження�освітньої�діяльності���сфері�за-

�альної�середньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199544���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�почат�ової�за-

�альної�середньої�освіти,�базової�за�альної�се-

редньої�освіти,�повної�за�альної�середньої�ос-

віти),�видан��приватній�ор�анізації�(�станова

за�лад)�«За�альноосвітній�навчальний�за�лад

«Російсь�о-��раїнсь�а���манітарна��імназія»,

визнати�недійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої загальноосвітньому навчальному закладу 

«Ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом»
Розпорядження № 668 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської ді&
яльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої
освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію���сфері�за�аль-

ної�середньої�освіти,�виданої�з�ідно�з�на�азом

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

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

25��р�дня�2015�ро���№ 780�за�альноосвітньо-

м��навчальном��за�лад��«Ліцей�Міжре�іональ-

ної�А�адемії��правління�персоналом»�(іденти-

фі�аційний��од�24939437,�місцезнаходження:

03039,�м.�Київ,�в�лиця�Фрометівсь�а,�б�дино�

2),���зв’яз���зі�зміною�наймен�вання�юридич-

ної�особи,�а�саме:�за�альноосвітній�навчаль-

ний�за�лад�«Ліцей�Міжре�іональної�А�адемії

�правління�персоналом»�на�навчально-вихов-

ний��омпле�с�«Міжнародний�ліцей�Міжре�іо-

нальної�А�адемії��правління�персоналом».

2.�Ліцензію���сфері�за�альної�середньої�ос-

віти,�видан��з�ідно�з�на�азом�Департамент�

освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

�ої�державної�адміністрації)�від�25��р�дня�2015

ро���№ 780�за�альноосвітньом��навчальном�

за�лад��«Ліцей�Міжре�іональної�А�адемії��прав-

ління�персоналом»,�визнати�недійсною.

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

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

місь�ої�державної�адміністрації�Старостен�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Ярина клуб»

Розпорядження № 670 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АЕ�№ 298514

��сфері�дош�ільної�освіти�(виховання�і�навчан-

ня�дітей�дош�ільно�о�ві��,�до�ляд�за�дітьми�до-

ш�ільно�о�ві��,��оре�ція�психоло�ічно�о�і�фі-

зично�о�розвит���дітей�дош�ільно�о�ві��),�ви-

дан��Товариств��з�обмеженою�відповідальніс-

тю�«Ярина��л�б»�(ідентифі�аційний��од�38214301,

місцезнаходження:�03035,�місто�Київ,�в�лиця�К�д-

ряшова,�18-А),�на�ліцензію�на�право�прова-

дження�освітньої�діяльності���сфері�дош�іль-

ної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 298514���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��,�до�ляд�за�дітьми�дош�ільно�о

ві��,��оре�ція�психоло�ічно�о�і�фізично�о�роз-

вит���дітей�дош�ільно�о�ві��),�видан��Товари-

ств��з�обмеженою�відповідальністю�«Ярина

�л�б»,�визнати�недійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, виданої приватному 
підприємству «Школа&дитячий садок «Олімп»

Розпорядження № 671 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АГ�№ 576690

��сфері�дош�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми

дош�ільно�о�ві��,�виховання�і�навчання�дітей

дош�ільно�о�ві��),�видан��приватном��підпри-

ємств��«Ш�ола-дитячий�садо��«Олімп»�(іден-

тифі�аційний��од�30866730,�місцезнаходжен-

ня:�02068,�місто�Київ,�в�лиця�Срібно�ільсь�а,

4-А),�на�ліцензію�на�право�провадження�освіт-

ньої�діяльності���сфері�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АГ�№ 576690���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�дош�ільно-

�о�ві��,�виховання�і�навчання�дітей�дош�іль-

но�о�ві��),�видан��приватном��підприємств�

«Ш�ола-дитячий�садо��«Олімп»,�визнати�не-

дійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої приватному загальноосвітньому навчальному закладу

«Німецько&українська міжкультурна школа в м. Києві»
Розпорядження № 672 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АГ�№ 576678

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(здоб�ття

почат�ової�за�альної�освіти,�базової�за�альної

середньої�освіти,�повної�за�альної�середньої

освіти)�та���сфері�позаш�ільної�освіти�(��мані-

тарний�та�х�дожньо-естетичний�напрям),�вида-

н��приватном��за�альноосвітньом��навчально-

м��за�лад��«Німець�о-��раїнсь�а�між��льт�р-

на�ш�ола�в�м.�Києві»�(ідентифі�аційний��од

36040289,�місцезнаходження:�04108,�м.�Київ,

в�л.�Новомостиць�а,�10),�на�ліцензію�на�пра-

во�провадження�освітньої�діяльності���сфері

за�альної�середньої�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АГ�№ 576678���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(здоб�ття�почат�ової

за�альної�освіти,�базової�за�альної�середньої

освіти,�повної�за�альної�середньої�освіти)�та��

сфері�позаш�ільної�освіти�(��манітарний�та�х�-

дожньо-естетичний�напрям),�видан��приват-

ном��за�альноосвітньом��навчальном��за�ла-

д��«Німець�о-��раїнсь�а�між��льт�рна�ш�ола

в�м.�Києві»,�визнати�недійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Навчально&виховний комплекс 
«Святошинська гімназія»

Розпорядження № 673 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&

сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АВ�№ 342751

��сфері�за�альної�середньої�освіти�(надання

почат�ової�за�альної�освіти;�надання�базової

за�альної�середньої�освіти;�надання�повної�за-

�альної�середньої�освіти),�видан��Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Навчально-ви-

ховний��омпле�с�«Святошинсь�а��імназія»�(іден-

тифі�аційний��од�32424585,�місцезнаходжен-

ня:�03179,�м.�Київ,�в�лиця�Ірпінсь�а,�б�дино��74-

А),�на�ліцензію�на�право�провадження�освіт-

ньої�діяльності���сфері�за�альної�середньої�ос-

віти.

2.�Ліцензію�серії�АВ�№ 342751���сфері�за-

�альної�середньої�освіти�(надання�почат�ової�за-

�альної�освіти;�базової�за�альної�середньої�ос-

віти;�повної�за�альної�середньої�освіти),�вида-

н��Товариств��з�обмеженою�відповідальністю

«Навчально-виховний��омпле�с�«Святошин-

сь�а��імназія»,�визнати�недійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.
Голова В. Кличко
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Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів 
із зайняттям тротуару на вулиці Дружківській, 

проспекті Перемоги, вулицях Ґалаґанівській, Кулібіна, 
Чистяківській, площі Героїв Бреста, вулицях Генерала Вітрука,

Депутатській у зв’язку з виконанням робіт
Розпорядження № 665 від 12 серпня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6. 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто&
мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення ПАТ «КИ&
ЇВЕНЕРГО» від 17 червня 2016 року № 42АУ/030/6824:

1.�Тимчасово�обмежити�р�х�транспортних

засобів�із�зайняттям�трот�ар��на�в�лиці�Др�ж-

�івсь�ій,�проспе�ті�Перемо�и,�в�лицях�Ґалаґа-

нівсь�ій,�К�лібіна,�Чистя�івсь�ій,�площі�Героїв

Бреста,�в�лицях�Генерала�Вітр��а,�Деп�тат-

сь�ій�з�17�серпня�2016�ро���до�31�травня�2017

ро�����зв’яз���з�ви�онанням�ПУБЛІЧНИМ�АКЦІО-

НЕРНИМ�ТОВАРИСТВОМ�«КИЇВЕНЕРГО»�(да-

лі —�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»)�робіт�з�технічно�о�пе-

реоснащення�діючих�еле�тричних�мереж�10��В

живлення�відповідно�до�розробленої�та�затвер-

дженої���встановленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о

розпорядження.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���м.�Києві�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

період�ви�онання�б�дівельних�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�та�безпечний�р�х�пішоходів

та�транспортних�засобів.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини,�зо�рема�заїзди�в�дво-

ри,�за�типом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на

повн��ширин��відновити�фі��рними�елемента-

ми�мощення�та�передати�їх�за�а�том��ом�наль-

ном��підприємств��«Шляхово-е�спл�атаційне

�правління�по�ремонт��та��триманню�автомо-

більних�шляхів�та�спор�д�на�них�Святошин-

сь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�безава-

рійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��енераль-

но�о�дире�тора�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�Фомен�а

О.�В.

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.

Ви�он�ючий	обов’яз�и	�олови	
Г.	Старостен�о

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів 
із зайняттям тротуару на вулицях Голосіївській, Віктора Забіли,

проспекті Науки, провулку Руслана Лужевського, 
вулицях Ізюмській, Миколи Грінченка, Івана Кудрі, 

Великій Васильківській, Антоновича, Загородній, 
Предславинській, Євгена Коновальця у зв’язку 

з виконанням робіт
Розпорядження № 666 від 12 серпня 2016 року

Відповідно до статей 5, 6, 26 Закону України «Про дорожній рух», статей 19, 20 Закону України «Про авто&

мобільні дороги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення ПАТ «КИ&
ЇВЕНЕРГО» від 17 червня 2016 року № 42АУ/030/6822:

1.�Тимчасово�обмежити�р�х�транспортних

засобів�із�зайняттям�трот�ар��на�в�лицях�Го-

лосіївсь�ій,�Ві�тора�Забіли,�проспе�ті�На��и,

пров�л���Р�слана�Л�жевсь�о�о,�в�лицях�Ізюм-

сь�ій,�Ми�оли�Грінчен�а,�Івана�К�дрі,�Вели�ій

Василь�івсь�ій,�Антоновича,�За�ородній,�Пред-

славинсь�ій,�Єв�ена�Коновальця�з�15�серпня

2016�ро���до�31�травня�2017�ро�����зв’яз���з

ви�онанням�ПУБЛІЧНИМ�АКЦІОНЕРНИМ�ТО-

ВАРИСТВОМ�«КИЇВЕНЕРГО»�(далі —�ПАТ�«КИ-

ЇВЕНЕРГО»)�робіт�з�ре�онстр��ції�мереж�10��В

та�110��В�відповідно�до�розробленої�та�затвер-

дженої���встановленом��поряд���прое�тної�до-

��ментації�за��мови�ви�онання�п�н�т��2�цьо�о

розпорядження.

2.�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»���встановленом��по-

ряд��:

2.1.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�щодо�поряд���ви�онання�б�дівель-

них�робіт.

2.2.�Розробити,�по�одити�в��правлінні�пре-

вентивної�діяльності�Головно�о��правління�На-

ціональної�поліції���м.�Києві�та�подати�на�за-

твердження�до�Департамент��транспортної�ін-

фрастр��т�ри�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ністрації)�схем��ор�анізації�дорожньо�о�р�х��на

період�ви�онання�б�дівельних�робіт,�зазначе-

них���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження.

2.3.�Під�час�ви�онання�б�дівельних�робіт�за-

безпечити�вільний�та�безпечний�р�х�пішоходів

та�транспортних�засобів.

2.4.�Роботи�ви�он�вати�з�ідно�з�Правилами

бла�о�строю�міста�Києва,�затвердженими�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.5.�Після�завершення�робіт�відновити�по-

�риття�проїзної�частини,�зо�рема�заїзди�в�дво-

ри,�за�типом�існ�ючо�о,�по�риття�трот�арів�на

повн��ширин��відновити�фі��рними�елемента-

ми�мощення�та�передати�їх�за�а�тами��ом�-

нальним�підприємствам�«Шляхово-е�спл�ата-

ційне��правління�по�ремонт��та��триманню�ав-

томобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Печер-

сь�о�о�район�»�м.�Києва�та�«Шляхово-е�спл�-

атаційне��правління�по�ремонт��та��триманню

автомобільних�шляхів�та�спор�д�на�них�Голо-

сіївсь�о�о�район�»�м.�Києва.

3.�Відповідальність�за�своєчасне�та�без-

аварійне�ви�онання�робіт�по�ласти�на��ене-

рально�о�дире�тора�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�Фо-

мен�а�О.�В.

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.
Ви�он�ючий	обов’яз�и	�олови	

Г.	Старостен�о

Про забезпечення на 2016 рік природоохоронних заходів 
у місті Києві

Розпорядження № 662 від 11 серпня 2016 року
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, статті 16 Закону України «Про місцеве самовряду&

вання в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 19
Закону України «Про столицю України — місто&герой Київ», враховуючи рішення Київської міської ради від
22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 14 лип&
ня 2016 року № 710/710 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансува&
тимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2016 році», з ме&
тою належного фінансування природоохоронних заходів у місті Києві в 2016 році, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1.�Затвердити�Розподіл��оштів�Київсь�о�о

місь�о�о�фонд��охорони�нав�олишньо�о�при-

родно�о�середовища�для�фінанс�вання�при-

родоохоронних�заходів���м.�Києві�на�2016�рі�

(далі —�Розподіл),�що�додається.

2.�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)�профінанс�-

вати�ви�онання�природоохоронних�заходів��

місті�Києві�на�2016�рі��з�ідно�з�Розподілом.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Ви�он�ючий	обов’яз�и	�олови	
П.	Пантелеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.08.2016�р.�№�662

РОЗПОДІЛ КОШТІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ФОНДУ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У М. КИЄВІ НА 2016 РІК
№ п/п Назва заходу Головний розпорядник,

одержувач
Граничні
обсяги
фінансування
в 2016 році,
тис. грн

Код тимчасової
класифікації видатків
та кредитуванн я
місцевих бюджетів /
код економічної
класифікації видатків
бюджету

1 2 3 4 5
І. ЗАХОДИ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ РОЗПОЧАТА В МИНУЛИX РОКАХ

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1.1. . Розчистка та ремонт споруд на
озері Голубе (ставок Блакитний)
в Подільському районі м. Києва 

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища. КП
"Плесо"

3253,25 240601/3210 \

1.2. Обстеження та розчистка русла 
р. Либідь у Солом'янському,
Шевченківському та
Голосіївському районах та
приведення його до належного
технічного стану:

1.2.1. у Солом'янському,
Шевченківському та
Голосіївському районах
відкритої частини русла 
р. Либідь

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, КП
"Плесо"

1000,00 240601/3210

1.3. Будівництво та реконструкція
очисних споруд зливових вод
ж/м Вигурівщина+Троєшина 
(II черга), у т.ч. проектні роботи
(реконструкція недобудованих
очисних споруд зливових вод
житлового масиву Вигурівщина+
Троєщина 
(II черга) по вул.
Електротехнічній у Деснянському
районі м. Києва, в т. ч. проектні
роботи)

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, КП
"Плесо"

38,11 240601/3210

Разом 4291,36

заход��та�по�одити�її�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).

3.2.�Забезпечити�дотримання�вимо��приро-

доохоронно�о�за�онодавства�У�раїни,�а�та�ож

Правил�бла�о�строю�міста�Києва,�затвердже-

них�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�д-

ня�2008�ро���№ 1051/1051,�під�час�під�отов�и

та�проведення�заход�,�а�та�ож�відновлення�по-

р�шено�о�бла�о�строю,�в�том��числі�забезпе-

чити�встановлення�додат�ових��рн,��онтейне-

рів�для�збор��поб�тових�відходів,�т�алетних

мод�льних��абін,�їх�належне��тримання�та�об-

сл��ов�вання,�своєчасне�вивезення�сміття�та

прибирання�території�тощо.

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

безал�о�ольно�о)�та�тютюновими�виробами»

під�час�проведення�заход�.

3.4.�Забезпечити�до�01�вересня�2016�ро��

демонтаж�з�місця�проведення�заход��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��освіти�і�на��и,�молоді�та

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

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

ції)�та�Департамент��промисловості�та�розвит-

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

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

ної�адміністрації)�сприяти�вирішенню�ор�ані-

заційних�питань,�пов’язаних�з�під�отов�ою�та

проведенням�заход�.

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�заход��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�заход��чер��ван-

ня�бри�ади�швид�ої�(е�стреної)�медичної�до-

помо�и�під�час�проведення�заход�.

7.�Просити�ПАТ�«КИЇВЕНЕРГО»�за�звернен-

ням�ор�анізаторів�заход��здійснити�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�заход�.

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�заход�,�а�та�ож�недо-

п�щення�пар��вання�транспортних�засобів��

місці�проведення�заход�.

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

їни�в�м.�Києві�з�метою�запобі�ання�вини�нен-

ню�надзвичайних�сит�ацій�провести�за�звернен-

ням�ор�анізаторів�заход��перевір���протипо-

жежно�о�і�техно�енно�о�стан��місця�проведен-

ня�заход��та�забезпечити�чер��вання�пожеж-

но-рят�вальної�техні�и�в��становленом��за�о-

нодавством�поряд��.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Ви�он�ючий	обов’яз�и	�олови	
П.	Пантелеєв
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Ви�он�ючий	обов’яз�и
�ерівни�а	апарат�	Є.	Ситнічен�о

2. Збереження природно+заповідного фонду

2.1. Розробка проекту землеустрою
щодо організації і встановлення
меж території іхтіологічно+
ботанічного заказника місцевого
значення "Озеро Вербне"

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, 
КП "Плесо"

8,16 240601/3210

Разом 8,16

Разом по розділу І 4299,52

II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2016 РОЦІ

1. Охорона і раціональне використання і водних ресурсів

1.1. Реконструкція гідротехнічних
споруд р. Либідь, в т.ч. проектні
роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, 
КП "Плесо"

1000,00 240601/3210

1.2. Розчистка та благоустрій водних
об'єктів м. Києва, в т.ч. проектні
роботи:

240601/3210

1.2.1. Розчистка та благоустрій озер у
парку "Нивки" в
Шевченківському районі, в т.ч.
проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, 
КО "Київзеленбуд"

800,00 240601/3210

Разом 1800,00

2. Охорона і раціональне використання земель

2.1. Комплекс протизсувних заходів,
спрямованих на запобігання
розвитку небезпечних
геологічних процесів, усунення
або зниження до допустимого
рівня їх негативного впливу на
території парку "Нивки" (східна
частина), в т.ч. проектні роботи

Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, 
КО "Київзеленбуд"

1440,00 240601/3210

Разом 1440,00

3.Охорона і раціональне використання природних   ресурсів

3.1 . Заходи з озеленення міста та
влаштування поливо+
зрошувальних систем в:

3.1.1. Заходи з озеленення міста в: Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища, 
КО "Київзеленбуд"

Голосіївському районі 1400,00 240601/3210

Дарницькому районі 1610,00 240601/3210

Деснянському районі 1960,00 240601/3210

Дніпровському районі 2610,00 240601/3210

Оболонському районі 2380,00 240601/3210

Печерському районі 1960,00 240601/3210

Подільському районі 2370,00 240601/3210

Святошинському районі 2660,00 240601/3210

Солом'янському районі 2610,00 240601/3210

Шевченківському районі 2700,48 240601/3210

Разом 22260,48

Разом по розділу II 25500,48

Разом по переліку 29800,00

Про схвалення змін до Прогнозу бюджету міста Києва 
на 2017 — 2018 роки

Розпорядження № 663 від 11 серпня 2016 року
Відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України та враховуючи рішення Київської міської ради від

22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»:
Схвалити�зміни�до�Про�ноз��бюджет��міста�Києва�на�2017—2018�ро�и,�схвалено�о�розпоря-

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

від�02��р�дня�2015�ро���№ 1170,�що�додаються.
Ви�он�ючий	обов’яз�и	�олови	

П.	Пантелеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

11.08.2016�р.�№�663

Зміни 
до Прогнозу бюджету міста Києва на 2017 — 2018 роки, 

схваленого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 02 грудня 2015 року № 1170
1.�Таблицю�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�доходів�бюджет��міста�Києва�на�2017�та�2018

ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

Найменування млн грн у відсотках ВРП

2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік

Загальний обсяг доходів 30 326,1 31 248,8 4,4 4,0

Податкові надходження, з них: 18 994,6 19 485,6 2,8 2,5

податок та збір на доходи фізичних осіб 9 796,5 9 992,0 1,4 1,3

податок на прибуток підприємств 1 770,0 1 900,0 0,3 0,2

Податок на майно 4 005,1 4 040,6 0,6 0,5

Неподаткові надходження 1 524,0 1 567,8 0,2 0,2

Інші доходи 9 807,5 10 195,4 1,4    1,3

в т. ч. бюджет розвитку (без врахування коштів, що
передаються із загального фонду до бюджету розвитку)

521,5 463,1 0,1 0,1

2.�Позицію�«За�альний�оося��видат�ів»�таблиці�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�видат�ів�бю-

джет��міста�Києва�за�ф�н�ціональним�призначенням�на�2017�та�2018�ро�и»�ви�ласти�в�та�ій

реда�ції:

«За�альний�обся��видат�ів� 30 326,1 31�248,8»;

3.�Таблицю�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�фінанс�вання�бюджет��міста�Києва�на�2017 —

2018�ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

Інди�ативні	про�нозні	по�азни�и	фінанс�вання

бюджет�	міста	Києва	на	2017 —	2018	ро�и

Найменування показника млн грн 

2017 рік 2018 рік

Загальне фінансування + +

Фінансування за борговими операціями + +

Запозичення + +

Погашення (за рахунок коштів загального фонду) +1 915,25 +

4.�Таблицю�«Інди�ативні�про�нозні�по�азни�и�місцево�о�бор���та��арантовано�о�територіаль-

ною��ромадою�міста�Києва�бор���на�2017-2018�ро�и»�ви�ласти�в�та�ій�реда�ції:

Інди�ативні	про�нозні	по�азни�и	місцево�о	бор��	

та	�арантовано�о	територіальною	�ромадою	міста	Києва	бор��»	

на	2017 —	2018	ро�и

Ви�он�ючий	обов’яз�и	�ерівни�а	апарат�	Є.	Ситнічен�о

Найменування показника млн грн

2017 рік 2018 рік

Індикативні прогнозні показники: 6 092,4 6 598,4

Місцевого боргу 2 732,4 З 238,4

Гарантованого територіальною громадою міста Києва
боргу

З 360,0 З 360,0

Про внесення змін до Тарифів на послуги 
з користування відведеними майданчиками 

для платного паркування транспортних засобів, які надаються
Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

Розпорядження № 614 від 28 липня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 281 Закону Укра&

їни «Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 258
«Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного
паркування транспортних засобів» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про дер&
жавну реєстрацію нормативно&правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впо&
рядкування надання послуг з користування відведеними майданчиками для платного паркування всіх видів
транспортних засобів в місті Києві, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Унести�зміни�до�Тарифів�на�посл��и�з��о-

рист�вання�відведеними�майданчи�ами�для

платно�о�пар��вання�транспортних�засобів,�я�і

надаються�Ком�нальним�підприємством�«Ки-

ївтранспар�сервіс»,�встановлених�розпоря-

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

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

ції)�від�14�травня�2013�ро���№ 694,�зареєстро-

ваних�в�Головном���правлінні�юстиції���місті

Києві�22�травня�2013�ро���за�№ 30/1022,�ви-

�лавши�їх�в�новій�реда�ції,�що�додається.�

2.�Це�розпорядження�набирає�чинності�з�дня

йо�о�оприлюднення.
Голова	В.	Клич�о

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

17�cерпня�2016�р.�за�№ 102/1415

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

14�травня�2013�р.�№�694

(��реда�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

28�липня�2016�р.�№�614)

Зареєстровано�

в�Головном��територіальном���правлінні�юстиції���місті�Києві

17�cерпня�2016�р.�за�№ 102/1415
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Керівник апарату В. Бондаренко

Тарифи 
на послуги з користування відведеними майданчиками для платного 

паркування транспортних засобів, 
які надаються Комунальним підприємством «Київтранспарксервіс»

Територіальна
зона платного
паркування  

Межі територіальних зон платного
паркування  

Тариф, грн за 1 місце за 1 годину (у т.ч. з
урахуванням податків та зборів)

Легкового
автомобіля

Вантажного
автомобіля

Автопоїзда Автобуса

1 2 3 4 5 6

І у межах вулиць та площ: 
пл. Європейська, 
вул. Трьохсвятительська, 
вул. Михайлівська,
вул. Велика Житомирська, 
вул. Володимирська, 
вул. Льва Толстого, 
пл. Льва Толстого, 
вул. Велика Васильківська, 
вул. Саксаганського, 
вул. Еспланадна
, вул. Басейна, 
вул. Шовковична, 
вул. Грушевського, 
пл. Європейська

10,00 + + 45,00

II у межах вулиць та площ: 
вул. Набережно+Хрещатицька, 
вул. Ярославська, 
пров. Ярославський, 
вул. Нижній Вал, 
вул. Глибочицька, 
вул. Артема, 
вул. Мельникова, 
вул. 0. Теліги, 
вул. Довженка, 
вул. Індустріальна, 
бульв. Чоколівський, 
просп. Червонозоряний, 
пл. Московська, 
бульв. Дружби Народів, 
Набережне шосе, 
вул. Набережно+Хрещатицька

7,00 15,00 43,00 32,00

III вулиці м. Києва від меж II територіальної
зони до меж м. Києва

5,00 10,00 30,00 23,00

Про переоформлення ліцензії, 
виданої приватному дошкільному навчальному закладу 

«Міжнародний дитячий садок «Меридіан»
Розпорядження № 674 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АЕ�№ 288544

��сфері�дош�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�до-

ш�ільно�о�ві��,�навчання�та�виховання�дітей

дош�ільно�о�ві��,��оре�ція�їх�психоло�ічно�о�і

фізично�о�розвит��),�видан��приватном��до-

ш�ільном��навчальном��за�лад��«Міжнарод-

ний�дитячий�садо��«Меридіан»�(ідентифі�ацій-

ний��од�34048836,�місцезнаходження:�04073,

місто�Київ,�в�лиця�Копилівсь�а,�55,�літ.�Б),�на

ліцензію�на�право�провадження�освітньої�ді-

яльності���сфері�дош�ільної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 288544���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(до�ляд�за�дітьми�дош�ільно-

�о�ві��,�навчання�та�виховання�дітей�дош�іль-

но�о�ві��,��оре�ція�їх�психоло�ічно�о�і�фізично-

�о�розвит��),�видан��приватном��дош�ільном�

навчальном��за�лад��«Міжнародний�дитячий

садо��«Меридіан»,�визнати�недійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Плейрум»
Розпорядження № 675 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно&
сті», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та
дошкільної освіти у місті Києві»:

1.�Переоформити�ліцензію�серії�АЕ�№ 199923

��сфері�дош�ільної�освіти�(виховання�і�навчан-

ня�дітей�дош�ільно�о�ві��),�видан��Товариств�

з�обмеженою�відповідальністю�«Плейр�м»�(іден-

тифі�аційний��од�38621117,�місцезнаходжен-

ня:�01054,�місто�Київ,�пров�ло��Чеховсь�ий,

б�дино��3,�літ.�А),�на�ліцензію�на�право�про-

вадження�освітньої�діяльності���сфері�дош�іль-

ної�освіти.

2.�Ліцензію�серії�АЕ�№ 199923���сфері�до-

ш�ільної�освіти�(виховання�і�навчання�дітей�до-

ш�ільно�о�ві��),�видан��Товариств��з�обмеже-

ною�відповідальністю�«Плейр�м»,�визнати�не-

дійсною.

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

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації�Старостен-

�о�Г.�В.

Голова В. Кличко

Про анулювання ліцензій
Розпорядження № 676 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до пункту 1 частини другої, частини шостої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»:

1.�Ан�лювати�на�підставі�заяви�ліцензіата�ви-

дані�відповідно�до�розпорядження�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�від�10�листопада�2011

ро���№ 2078�«Про�видач��ліцензій�КП�«УЖГ»

Дарниць�о�о�район��м.�Києва»��ом�нальном�

підприємств��«Управління�житлово�о��оспо-

дарства»�Дарниць�о�о�район��м.�Києва�(�од

ЄДРПОУ�31722755,�м.�Київ,�Хар�івсь�е�шосе,

б�дино��148-а)�ліцензії:

серії�АГ�№ 596113�на�право�провадження

�осподарсь�ої�діяльності�з�виробництва�теп-

лової�енер�ії�(�рім�діяльності�з�виробництва

теплової�енер�ії�на�теплоеле�троцентралях,

теплоеле�тростанціях,�атомних�еле�тростан-

ціях�і��о�енераційних��станов�ах�та��станов-

�ах�з�ви�ористанням�нетрадиційних�або�поно-

влюваних�джерел�енер�ії);

серії�АГ�№ 596114�на�право�провадження

�осподарсь�ої�діяльності�з�постачання�тепло-

вої�енер�ії.

2.�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 передачу функцій замовника реконструкції 
та благоустрою парку «Орлятко» на бульв. Івана Лепсе, 9&б 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 678 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в місті Києві в належному стані:

1.�Київсь�ом���ом�нальном��об’єднанню�зе-

лено�о�б�дівництва�та�е�спл�атації�зелених�на-

саджень�міста�«Київзеленб�д»�в��становлено-

м��поряд���передати��ом�нальном��підприєм-

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

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

«Київсь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середо-

вища»�ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�та�бла-

�о�строю�пар���«Орлят�о»�на�б�льв.�Івана�Леп-

се,�9-б���Солом’янсь�ом��районі�та�всі�наявні

до��менти,�я�і�засвідч�ють�права�замовни�а,

інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійснен-

ня,�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр

розвит���місь�о�о�середовища»:

2.1.�Забезпечити�розроб���та�затвердження

прое�тної�до��ментації�на�ре�онстр��цію�та

бла�о�стрій�пар���«Орлят�о»�на�б�льв.�Івана

Лепсе,�9-б���Солом�янсь�ом��районі�в��ста-

новленом��поряд��.

2.2.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підряд-

н��б�дівельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,

зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

�становленом��поряд��.

2.3.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�та�бла�о�стрій�пар���«Орлят�о»

на�б�льв.�Івана�Лепсе,�9-б���Солом’янсь�ом�

районі�обов’яз�ово�передбачити��мови�щодо

надання�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�она-

них�робіт�та�встановити��арантійні�стро�и�е�с-

пл�атації�об’є�тів.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

ди�(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�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�ре�онстр��ції�та�бла�о�строю�пар���«Ор-

лят�о»�на�б�льв.�Івана�Лепсе,�9-б���Солом’ян-

сь�ом��районі�та�прийняття�об’є�тів�в�е�спл�-

атацію�майно���встановленом��поряд���зара-

хов�ється�до��ом�нальної�власності�територі-

альної��ромади�міста�Києва.

5.�Унести�зміни�в�додато��до�розпоряджен-

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

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

20�березня�2009�ро���№ 305�«Про�ре�онстр��-

цію�та�бла�о�стрій�пар�ів�і�с�верів�м.�Києва»,

ви�лючивши�позицію�1.

У�зв’яз���з�цим�позиції�2-4�додат�а�вважати

відповідно�позиціями�1-3.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про передачу функцій замовника реконструкції 
ландшафтного парку на вул. Солом’янській 

у Солом’янському районі
Розпорядження № 679 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядуван&
ня в Україні», з метою утримання об’єктів зеленого господарства в місті Києві в належному стані:

1.�Солом’янсь�ій�районній�в�місті�Києві�дер-

жавній�адміністрації�в��становленом��поряд��

передати��ом�нальном��підприємств��ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�«Київ-

сь�ий�центр�розвит���місь�о�о�середовища»

ф�н�ції�замовни�а�ре�онстр��ції�ландшафтно-

�о�пар���на�в�л.�Солом’янсь�ій���Солом’ян-

сь�ом��районі�та�всі�наявні�до��менти,�я�і�за-

свідч�ють�права�замовни�а,�прое�тно-��ошто-

рисн�,�до�овірн�,�б�х�алтерсь���до��ментацію,

та�інформацію,�я�а�є�важливою�для�їх�здійс-

нення,�відповідно�до�за�онодавства�У�раїни.

2.�Ком�нальном��підприємств��ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Київсь�ий�центр

розвит���місь�о�о�середовища»:

2.1.�У�разі�необхідності�забезпечити��ори-

��вання�та�затвердження�прое�тної�до��мента-

ції�на�ре�онстр��цію�в��становленом��поряд��.

2.2.�Визначити��енеральн��підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізацію�для�ви�онання�робіт,�за-

значених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в

�становленом��поряд��.

2.3.�Забезпечити�вирішення�земельно-пра-

вових�питань���встановленом��поряд��.

2.4.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�о-

нодавства�У�раїни�щодо�поряд���ви�онання

б�дівельних�робіт.

2.5.�Роботи�ви�он�вати�відповідно�до�Правил

бла�о�строю�міста�Києва,�затверджених�рі-

шенням�Київсь�ої�місь�ої�ради�від�25��р�дня

2008�ро���№ 1051/1051.

2.6.�Під�час���ладення�до�овор��підряд��на

ре�онстр��цію�ландшафтно�о�пар���на�в�л.�Со-

лом’янсь�ій���Солом’янсь�ом��районі�обов’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�-

тів.

3.�Департамент��містоб�д�вання�та�архіте�-

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

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

подати�до�Департамент��е�ономі�и�та�інвес-

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

ди�(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�роз-

вит���м.�Києва�на�2016�рі��та�наст�пні�ро�и.

4.�Взяти�до�відома,�що�після�завершення�ро-

біт�з�ре�онстр��ції�ландшафтно�о�пар���на�в�л.

Солом’янсь�ій���Солом’янсь�ом��районі�та

прийняття�об’є�тів�в�е�спл�атацію�майно��
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встановленом��поряд���зарахов�ється�до��о-

м�нальної�власності�територіальної��ромади

міста�Києва.

5.�Визнати�та�им,�що�втратило�чинність,�роз-

порядження�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації�від�17��р�дня�2004�ро���№ 2307�«Про

ре�онстр��цію�пар���на�розі�в�лиць�Солом’ян-

сь�ої�та�Вол�о�радсь�ої���Солом’янсь�ом� райо-

ні».

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

Про зміни у складі Колегії Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 680 від 15 серпня 2016 року

У зв’язку зі змінами в персональному складі Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого орга&
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Затвердити�зміни�до�с�лад��Коле�ії�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації),�затверджено�о�роз-

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

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

ністрації)�від�11�червня�2013�ро���№ 923�(в�ре-

да�ції�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

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

ної�адміністрації)�від�02��вітня�2015�ро���№ 302),

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

ся.

Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

11�червня�2013�ро���№ 923�

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

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

15.08 2016�№�680

СКЛАД
Колегії Департаменту соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Кри��нов�Юрій�Володимирович� дире�тор�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онав-

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

державної�адміністрації),��олова�Коле�ії

Устимен�о�Світлана�Ми�олаївна перший�заст�пни��дире�тора�Департамент��соціаль-

ної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�заст�п-

ни���олови�Коле�ії

Глоба�Василь�Васильович �оловний�спеціаліст�се�тор���адрової�роботи�Депар-

тамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київ-

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

трації),�се�ретар�Коле�ії

Борисю��Людмила�Ми�олаївна �олова�об’єднання�первинних��омітетів�профспіл�и

Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�а-

н��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної

адміністрації)

Б�чен�о�Ма�сим�Васильович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�піль�,�державної�та�ре�іональної�допомо�и�Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)

Г�елевей�Оле��Іванович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради —��олова�постійної��о-

місії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціально�о�захист��(за�з�одою)

Іванчен�о�Вадим�Анатолійович деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради —�член�постійної��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціально�о�захист��(за�з�одою)

Коч�р�Марина�Анатоліївна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради —�член�постійної��омі-

сії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здоров’я

та�соціально�о�захист��(за�з�одою)

Лобан�Юлія�Михайлівна деп�тат�Київсь�ої�місь�ої�ради —�се�ретар�постійної

�омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�охорони�здо-

ров’я�та�соціально�о�захист��(за�з�одою)

Назарен�о�Василь�Васильович �олова�Все��раїнсь�ої�ор�анізації�інвалідів�«Союз�ор-

�анізацій�інвалідів�У�раїни»�(за�з�одою)

Назарен�о�Світлана�Петрівна заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�соціально�о�захист��інвалідів,�чорнобильців,�ве-

теранів�Департамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо-

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

жавної�адміністрації)

Сабіщен�о�Ірина�Віталіївна начальни��відділ��фінансово�о��онтролю�та�а�дит��Де-

партамент��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

міністрації)

Соя�Віталій�Васильович начальни���правління�праці�та�зайнятості�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції)

С�пр�н�Любов�Михайлівна начальни��Київсь�о�о�місь�о�о�центр��по�нарах�ванню

та�здійсненню�соціальних�виплат

Чер�ашина�Людмила�Борисівна заст�пни��дире�тора�Департамент��соціальної�полі-

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

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

Ш�та�Ві�торія�Михайлівна начальни��відділ��правово�о�забезпечення�Департамен-

т��соціальної�політи�и�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

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

ції)

Виконуючий обов’язки керівника апарату
Є. Ситчніченко

Про прийняття до сфери управління виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
спортивної споруди — велотрек на вул. Хмельницького Богдана,

58 (літера «Л») у м. Києві
Розпорядження № 681 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 21 ве&
ресня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення Київ&
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас&
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со&
ціальної інфраструктури», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року
№ 488&р «Про передачу спортивної споруди у м. Києві до сфери управління Київської міськдержадміністра&
ції», в межах функцій органу виконавчої влади:

1.�Прийняти�до�сфери��правління�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації)�спортивн��спо-

р�д� —�велотре��на�в�л.�Хмельниць�о�о�Бо�-

дана,�58�(літера�«Л»)���м.�Києві,�що�належить

до�державної�власності.

2.�За�ріпити�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня�за��ом�нальним�підприємством�ви�онавчо-

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

�ої�державної�адміністрації)�«Спортивний��ом-

пле�с»�спортивн��спор�д� —�велотре��на�

в�л.�Хмельниць�о�о�Бо�дана,�58�(літера�«Л»)��

м.�Києві.

3.�Утворити��омісію�з�передачі�до�сфери

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

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

трації)�спортивної�спор�ди —�велотре��на�

в�л.�Хмельниць�о�о�Бо�дана,�58�(літера�«Л»)��

м.�Києві�та�затвердити�її�с�лад,�що�додається.

4.�Комісії,��твореній�з�ідно�з�п�н�том�3�цьо-

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

тановленом��поряд���та�направити�а�т�прий-

мання-передачі�на�затвердження�до�ви�онав-

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

місь�ої�державної�адміністрації).

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.
Голова В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан��

Київсь�ої�місь�ої�ради�

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

15.08.2016�№�681

Склад комісії
з передачі до сфери управління виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
спортивної споруди — велотрек (літера «Л») 

(реєстраційний номер 830713980000), 
яка розташована на земельній ділянці 

(кадастровий номер 8000000000:88:199:0017, площа — 0,8379 га) 
за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 58

Старостен�о�Ганна�Ві�торівна заст�пни���олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адмініс-

трації),��олова��омісії

Фіданян�Олена�Гри�орівна дире�тор�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спор-

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

місь�ої�державної�адміністрації),�заст�пни���олови��о-

місії

Гр�з�Геннадій�Ми�олайович заст�пни��начальни�а�відділ��розвит���та�зміст��інфра-

стр��т�ри�освіти��правління�професійної�освіти�Депар-

тамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о

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

ної�адміністрації)

Коба�Сер�ій�Ми�олайович �оловний�б�х�алтер��ом�нально�о�підприємства�ви�о-

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

державної�адміністрації)�«Спортивний��омпле�с»

Корольова�Олена�Іванівна заст�пни��начальни�а��правління�е�ономі�и�та�фінансів

Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онав-

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

державної�адміністрації)
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Лаз�р�о�Денис�Сер�ійович заст�пни��начальни�а�відділ��приватизації��правління

державним�майном�та��орпоративними�правами�дер-

жави�Ре�іонально�о�відділення�Фонд��державно�о�май-

на�У�раїни�по�міст��Києв�

Лобосо��Лілія�Геннадіївна �оловний�е�ономіст�відділ��фінансів���льт�ри�та�с�спіль-

них��ом�ні�ацій�Управління�фінансів�освіти,���льт�ри,

с�спільних��ом�ні�ацій,�фізичної���льт�ри�та�спорт��Де-

партамент��фінансів

Пилипч���Сер�ій�Ми�олайович в.�о.�дире�тора��ом�нально�о�підприємства�ви�онав-

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

державної�адміністрації)�«Спортивний��омпле�с»

Т�ачи��Ві�тор�Дмитрович начальни���правління�форм�вання�та�ви�ористання�май-

на�Департамент���ом�нальної�власності�м.�Києва�ви-

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

�ої�державної�адміністрації)

Трофимов�Оле�сій�Станіславович заст�пни��дире�тора�Департамент� —�начальни���прав-

ління�молоді�та�спорт��Департамент��освіти�і�на��и,�мо-

лоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02 червня 2010 року № 397 

«Про затвердження та погодження тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів та внесення змін 

до розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 11.12.2008 № 1723 
та від 18.11.2009 № 1298»

Розпорядження № 682 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту

2 статті 7 Закону України «Про житлово&комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з
вивезення побутових відходів:

П�н�т�1�розпорядження�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

адміністрації)�від�02�червня�2010�ро���№�397

«Про�затвердження�та�по�одження�тарифів�на

посл��и�з�вивезення�поб�тових�відходів�та

внесення�змін�до�розпоряджень�ви�онавчо�о

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

державної�адміністрації)�від�11.12.2008�№�1723

та�від�18.11.2009�№�1298»�визнати�та�им,�що

втратив�чинність.

Голова В. Кличко

Про закріплення майна комунальної 
власності територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 683 від 15 серпня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, час&

тини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київ&
ської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної влас&
ності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів со&
ціальної інфраструктури», звернення Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської місь&
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 04 листопада 2015 року № 051&46317&003),
Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адмініс&
трації (лист від 13 вересня 2014 року № 37/16&7626), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�За�ріпити�на�праві�оперативно�о��прав-

ління�за�Управлінням�праці�та�соціально�о�за-

хист��населення�Дніпровсь�ої�районної�в�міс-

ті�Києві�державної�адміністрації�майно��ом�-

нальної�власності�територіальної��ромади�міс-

та�Києва�з�ідно�з�додат�ом.

2.�Департамент��соціальної�політи�и�ви�о-

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

сь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�спільно

з�Управлінням�праці�та�соціально�о�захист��на-

селення�Дніпровсь�ої�районної�в�місті�Києві

державної�адміністрації�в��становленом��по-

ряд���здійснити�приймання-передач��майна

�ом�нальної�власності�територіальної��рома-

ди�міста�Києва,�з�ідно�з�п�н�том�1�цьо�о�роз-

порядження,�та�надати�до�Департамент���о-

м�нальної�власності�м.�Києва�ви�онавчо�о�ор-

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

державної�адміністрації)��опії�а�тів�прийман-

ня-передачі.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.�

Голова В. Кличко

Додато�

до�розпорядження�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

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

15.08.2016�№�683

Майно комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 

яке закріплюється на праві оперативного управління 
за Управлінням праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації

№ Найменування об'єкта Рік введення в
експлуатацію

Одиниці виміру
(шт.)

Вартість (грн)

первісна залишкова

1 Робоча станція FTC
Workstation Budg

2006 1 2 392,00 0,00

2 Робоча станція FTC
Workstation Budg

2006 1 2 392,00 0,00

3 Робоча станція FTC
Workstation Budg

2006 1 2 392,00 0,00

4 Робоча станція FTC
Workstation Budg

2006 1 2 392,00 0,00

5 Монітор 17" Samsung 7 2006 1 544,00 0,00

6 Монітор 17" Samsung 7 2006 1 544,00 0,00

7 Монітор 17" Samsung 7 2006 1 544,00 0,00

8 Монітор 17" Samsung 7 2006 1 544,00 0,00

9 ПЕОМ Intel Celeron 2.67 2005 1 4 550,00 0,00

10 ПЕОМ P43.0GHz 2004 1 6668,00 0,00

Ви�он�ючий	обов’яз�и
�ерівни�а	апарат�	Є.	Ситнічен�о

Про уповноваження першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації Пліса Г. В. 

на підписання Додаткової угоди до Договору 
про співробітництво щодо впровадження 

та реалізації інформаційно&телекомунікаційної системи 
«Картка киянина» від 23.03.2012 № 2 

між Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Універсальні інформаційні технології», Комунальним підпри&
ємством «Головний інформаційно&обчислювальний центр» та
виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь&

кою державною адміністрацією)
Розпорядження № 683 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реалізації проекту «Картка киянина» для підвищення соціального захисту малозабезпече&
них верств населення міста Києва, впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності:

1.�Уповноважити�першо�о�заст�пни�а��оло-

ви�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації

Пліса�Геннадія�Володимировича�на�підписан-

ня�Додат�ової���оди�до�До�овор��про�співро-

бітництво�щодо�впровадження�та�реалізації�ін-

формаційно-теле�ом�ні�аційної�системи�«Карт-

�а��иянина»�від�23�березня�2012�ро���№ 2�між

Товариством�з�обмеженою�відповідальністю

«Універсальні�інформаційні�техноло�ії»,�Ком�-

нальним�підприємством�«Головний�інформа-

ційно-обчислювальний�центр»�та�ви�онавчим

ор�аном�Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ою�місь-

�ою�державною�адміністрацією).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�розпоряд-

ження�залишаю�за�собою.
Голова В. Кличко

Про затвердження акта приймання&передачі 
гуртожитку на вул. Юрківській, 18 в комунальну власність 

територіальної громади міста Києва 
та до сфери управління Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації
Розпорядження № 683 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,
постанови Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1995 року № 891 «Про затвердження Положення про
порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господар&
ському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій», рішення Київської місь&
кої ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності тери&
торіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної ін&
фраструктури», на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03 червня 2016 року № 390 «Про безоплатне прийняття до комунальної власно&
сті територіальної громади міста Києва гуртожитку та зовнішніх інженерних мереж публічного акціонерно&
го товариства «Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт», в межах функцій органу міс&
цевого самоврядування:

1.�Затвердити�а�т�приймання-передачі���р-

тожит���на�в�л.�Юр�івсь�а,�18�в��ом�нальн�

власність�територіальної��ромади�міста�Києва

та�до�сфери��правління�Подільсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації,�що�до-

дається.

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

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

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

розподілом�обов’яз�ів.

Голова В. Кличко

Додато��не�др���ється.�

Ознайомитися�з�ним�можна�

на�офіційном��інтернет-порталі�КМДА

Про реєстрацію Статуту релігійної організації 
«Буддійська релігійна громада «Щінньо&ен» 

у Голосіївському районі м. Києва»
Розпорядження № 687 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
громадян від 12 травня 2016 року та протокол загальних зборів віруючих громадян від 12 травня 2016 року
№ 1:

Зареєстр�вати�Стат�т�релі�ійної�ор�анізації�«Б�ддійсь�а�релі�ійна��ромада�«Щінньо-ен»���Го-

лосіївсь�ом��районі�м.�Києва»,�що�додається.
Голова В. Кличко
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Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради народних депутатів 

від 11 листопада 1991 року № 830 «Про реєстрацію 
статуту релігійної громади незалежної помісної церкви 

Христової в Ленінському районі м. Києва»
Розпорядження № 686 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву уповноваженого пред)
ставника Ради чоловіків релігійної громади Церкви Христової у Солом’янському районі м. Києва від 26 травня 2016 року та прото)
кол загальних зборів членів релігійної організації від 15 травня 2016 року № 1:

1.�Унести�до�рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої

місь�ої�ради�народних�деп�татів�від�11�листопада�1991

ро���№ 830�«Про�реєстрацію�стат�т��релі�ійної��ромади

незалежної�помісної�цер�ви�Христової�в�Ленінсь�ом�

районі�м.�Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���рішення�слова�«релі�ійної��ромади�неза-

лежної�помісної�цер�ви�Христової�в�Ленінсь�ом��районі

м.�Києва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Ре-

лі�ійна��ромада�Цер�ви�Христової���Святошинсь�ом�

районі�м.�Києва»;

��те�сті�рішення�слова�«релі�ійної��ромади�незалеж-

ної�помісної�цер�ви�Христової�в�Ленінсь�ом��районі�м.�Ки-

єва»�замінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна

�ромада�Цер�ви�Христової���Святошинсь�ом��районі�м.

Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної��ромади

Цер�ви�Христової���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�за-

реєстровано�о�рішенням�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої

місь�ої�ради�народних�деп�татів�від�11�листопада�1991

ро���№ 830,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�даєть-

ся.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Київської міської ради народних депутатів 

від 18 березня 1992 року № 264 
«Про реєстрацію статуту помісної церкви християн віри

євангельської в Жовтневому районі м. Києва»
Розпорядження № 688 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та враховуючи заяву Старшого Пастора ре)
лігійної громади Помісної Церкви Християн Віри Євангельської П’ятидесятників у Солом’янському районі м. Києва від 26 травня
2016 року та протокол дострокових загальних зборів членів Помісної Церкви від 24 квітня 2016 року № 02:

1.�Унести�до�рішення�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої

місь�ої�ради�народних�деп�татів�від�18�березня�1992

ро���№ 264�«Про�реєстрацію�стат�т��помісної�цер�ви

християн�віри�єван�ельсь�ої�в�Жовтневом��районі�м.

Києва»�та�і�зміни:

��за�олов���рішення�слова�«помісної�цер�ви�христи-

ян�віри�єван�ельсь�ої�в�Жовтневом��районі�м.�Києва»�за-

мінити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��ро-

мада�Помісної�Цер�ви�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�П’я-

тидесятни�ів���Солом’янсь�ом��районі�міста�Києва»;

��те�сті�рішення�слова�«помісної�цер�ви�християн�ві-

ри�єван�ельсь�ої�в�Жовтневом��районі�м.�Києва»�замі-

нити�словами�«релі�ійної�ор�анізації�«Релі�ійна��рома-

да�Помісної��Цер�ви�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої��П’я-

тидесятни�ів���Солом’янсь�ом��районі�міста�Києва».

2.�Зареєстр�вати�зміни�до�Стат�т��релі�ійної��рома-

ди�Помісної�Цер�ви�Християн�Віри�Єван�ельсь�ої�П’я-

тидесятни�ів���Солом’янсь�ом��районі�м.�Києва,�заре-

єстровано�о�рішенням�ви�онавчо�о��омітет��Київсь�ої

місь�ої�ради�народних�деп�татів�від�18�березня�1992

ро���№�264,�ви�лавши�йо�о�в�новій�реда�ції,�що�додає-

ться.

Голова В. Кличко

Про будівництво громадського туалету 
на Південному кладовищі, с. Віта)Поштова 

Києво)Святошинського району Київської області
Розпорядження № 689 від 15 серпня 2016 року

Відповідно до підпункту 11 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини 5 стат)
ті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку ут)
римання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово)комуналь)
ного господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712,
Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»
ДСанПіН 2.2.2.028)99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28, Дер)
жавних будівельних норм України Б.2.2)1:2008 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Кладовища, кре)
маторії та колумбарії. Норми проектування», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1.�Здійснити�б�дівництво��ромадсь�о�о�т�алет��на�Пів-

денном���ладовищі,�с.�Віта-Поштова�Києво-Святошин-

сь�о�о�район��Київсь�ої�області.

2.�Визначити�Рит�альн��сл�жб��спеціалізоване��ом�-

нальне�підприємство�«Спеціалізований��омбінат�підпри-

ємств��ом�нально-поб�тово�о�обсл��ов�вання»�ви�онав-

чо�о�ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адмі-

ністрації)�замовни�ом�б�дівництва��ромадсь�о�о�т�але-

т��на�Південном���ладовищі,�с.�Віта-Поштова�Києво-Свя-

тошинсь�о�о�район��Київсь�ої�області.

3.�Рит�альній�сл�жбі�спеціалізованом���ом�нальном�

підприємств��«Спеціалізований��омбінат�підприємств

�ом�нально-поб�тово�о�обсл��ов�вання»�ви�онавчо�о

ор�ан��Київради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністра-

ції):

3.1.�Визначити��енеральні�прое�тн��та�підрядн��б�ді-

вельн��ор�анізації�для�ви�онання�робіт,�зазначених��

п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�в��становленом��поряд-

��.

3.2.�Забезпечити�розроблення�та�затвердження�в��с-

тановленом��поряд���прое�тної�до��ментації�для�ви�о-

нання�робіт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпоряджен-

ня.

3.3.�Забезпечити�дотримання�вимо��за�онодавства

щодо�поряд���ви�онання�б�дівельних�робіт.

3.4.�Під�час���ладання�до�овор��підряд��на�ви�онан-

ня�робіт�з�б�дівництва�передбачити��мови�щодо�надан-

ня�підрядни�ом��арантії�я�ості�ви�онаних�робіт�та�вста-

новити��арантійні�стро�и�е�спл�атації�об’є�та.

4.�Взяти�до�відома,�що�фінанс�вання�робіт�з�прое�т�-

вання�та�б�дівництва��ромадсь�о�о�т�алет��на�Півден-

ном���ладовищі,�с.�Віта-Поштова�Києво-Святошинсь�о-

�о�район��Київсь�ої�області���2016�році�б�де�здійснюва-

тися�відповідно�до�по�азни�ів,�передбачених�Про�ра-

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

2016�рі�,�затвердженою�рішенням�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�від�22��р�дня�2015�ро���№ 60/60.

5.�Департамент��житлово-�ом�нальної�інфрастр��т�-

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

місь�ої�державної�адміністрації)���встановленом��поряд-

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

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

�ої�державної�адміністрації)�інвестиційні�пропозиції�що-

до�в�лючення�робіт,�визначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпо-

рядження,�до�про�рам�е�ономічно�о�і�соціально�о�роз-

вит���м.�Києва�на�2017�рі��та�наст�пні�ро�и.

6.�Взяти�до�відома,�що�майно�після�завершення�ро-

біт,�зазначених���п�н�ті�1�цьо�о�розпорядження,�зара-

хов�ється�до��ом�нальної�власності�територіальної��ро-

мади�міста�Києва.

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

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

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

Голова В. Кличко

ПЕРЕДПЛАТА газети «ХРЕЩАТИК»

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

Оформл е н н я � п р о в о д и т ь с я � в � р е д а � ц і ї

Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 16 îãîëîøóº êîíêóðñ

íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè — äèðåêòîðà Öåíòðàë³çîâàíî¿ á³áë³îòå÷íî¿ ñèñòåìè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ïîâíà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà, ñïåö³àë³ñòà;

íàÿâí³ñòü ñòàæó ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â; â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ; îáîâ'ÿçêîâå

âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðíîþ òåõí³êîþ íà áàçîâîìó ð³âí³; çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè òà ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè,

îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè äèðåêòîðà çàêëàäó êóëüòóðè; â³äñóòí³ñòü

îáìåæåíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïðèçíà÷åííÿì íà ïîñàäó êåð³âíèêà êîìóíàëüíîãî çàêëàäó êóëüòóðè.

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ íàñòóïí³ äîêóìåíòè:

- çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó

Óêðà¿íè "Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ";

- àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, ³íôîðìàö³þ

ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó (çàíÿòòÿ), ì³ñöå ðîáîòè, ãðîìàäñüêó ðîáîòó

(ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî

çàñîáó çâ'ÿçêó;

- â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;

- êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó;

- êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó;

- äâà ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè;

- ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè;

- ïðîãðàìà ðîçâèòêó çàêëàäó êóëüòóðè íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïîäàâàòè îñîáèñòî â ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ àáî íàäñèëàòè íà ïîøòîâó òà

åëåêòðîííó àäðåñè óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Îáîëîíñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïîøòîâà àäðåñà: 04205, ì. Êè¿â, ïðîñï. Îáîëîíñüêèé, 16, àäðåñà åëåêòðîííî¿

ïîøòè: kulturaobolon@ukr.net, òåë. äëÿ äîâ³äîê: 426-78-11, 426-78-10).

Äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 (òðèäöÿòè) êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ

îãîëîøåííÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü— Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿

ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1 (âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, òåë. 424-02-71). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà

îðåíäè: âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 5/7, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 13,10 êâ. ì. Âàðò³ñòü — 262 000,0 ãðí.

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 2183,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ — ä³àãíîñòè÷íèé êàá³íåò. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ

çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê 450-07-15.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòèö³éíîãî

êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó "Âñòàíîâëåííÿ ñòàíö³é

äîî÷èñòêè ïèòíî¿ âîäè äëÿ äîäàòêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçêîøòîâíîþ ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ

çàêëàä³â îñâ³òè Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó (Ëîò 1)" ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÞÐ-ÀÊÂÀ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä — 34891687), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³

ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 18 ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 718.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 07.07.2016

¹ 33-ð ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 975/33-ð-02-05-16 çà îçíàêàìè ïîðóøåííÿ TOB "ÂÈÐÎÁÍÈ×À
ÊÎÌÏÀÍ²ß ÐÅÕÀÓ" (39907900), ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 4 ÇÓ "Ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿". Ç
äåòàëüíèì òåêñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÀÌÊÓ çà ïîñèëàííÿì
http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)

01034, Київ, в�л.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».

repro.kreschatic.kiev.ua
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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 49321

23 ñåðïíÿ 2016 ð.

¹90(4860)

16

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ÊÈªÂ² çàòâåðäæåíî Ïðîãðàìó
çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Äåð-
æàâíîãî Ïðàïîðà Óêðà¿íè òà 
25-³é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³ Óêðà-
¿íè. Â³äïîâ³äíå ðîçïîðÿäæåííÿ
ÊÌÄÀ ï³äïèñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñü-
êèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ïðîâå-
äåííÿ íèçêè äåðæàâíèõ, çàãàëü-
íîì³ñüêèõ ³ ðàéîííèõ çàõîä³â.
Îêð³ì îô³ö³éíèõ óðî÷èñòîñòåé, íà
êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà ÷åêàþòü ÷è-
ìàëî ö³êàâèõ ³ ï³çíàâàëüíèõ ïðî-
ãðàì, êîíöåðò³â, âèñòàâîê, ôåñòè-
âàë³â, çìàãàíü ³ áàãàòî ³íøîãî.

Çîêðåìà íà 23-24 ñåðïíÿ çà-
ïëàíîâàí³ âèñòóïè àðòèñò³â ³ ìó-
çèêàíò³â, âèñòàâêà ôîòîãðàô³é ãå-
ðî¿â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿
³ ïàòð³îòè÷íèõ hand-made ðîá³ò
íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³. Ï³ñåíí³ ôëåø-
ìîáè íà ïëîùàõ òà âóëèöÿõ Êèºâà
òà ô³íàëüíèé êîíöåðò äèòÿ÷îãî
õîðó «Music Camp International»
á³ëÿ Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿. Âñåóêðà¿í-

ñüêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Òè ó
ñåðö³ ìî¿ì,Óêðà¿íî!» íà ñöåí³ êîì-
ïëåêñó «Ñï³âî÷å ïîëå» â Ïå÷åð-
ñüêîìó ëàíäøàôòíîìó ïàðêó. Òà-
êîæ â³äáóâàòèìóòüñÿ ôëåø-ìîáè
òà ðîçâàæàëüí³ çàõîäè íà Õðåùà-
òèêó. Êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè,
ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ Äåðæàâíîãî Ïðà-
ïîðà Óêðà¿íè òà 25-é ð³÷íèö³ íå-
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ïðîéäóòü â
ïàðêàõ êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó
(ÏÊ³Â «Ïåðåìîãà», «Ïàðòèçàíñüêà
ñëàâà», Öåíòðàëüíèé ïàðê, Ã³äðî-
ïàðê, Ãîëîñ³¿âñüêèé ïàðê ³ì.
Ì. Ðèëüñüêîãî).

Íà 23-28 ñåðïíÿ çàïëàíîâàí³
ôëåø-ìîáè «Á³ëüøå, í³æ ñèìâîë.
Ï³äïèøè ïðàïîð äëÿ á³éöÿ», à òà-
êîæ ³íòåðàêòèâí³ êâåñòè òà â³êòî-
ðèíè.

24 ñåðïíÿ ó Äåíü 25-¿ ð³÷íèö³
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, îêð³ì îô³-
ö³éíèõ öåðåìîí³é ïîêëàäàííÿ
êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèê³â Òàðàñó Øåâ-
÷åíêó òà Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó,

âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íå-
áåñíî¿ Ñîòí³ íà âóë. ²íñòèòóò-
ñüê³é, ïîêëàäàíü êâ³ò³â ó ðàéî-
íàõ ì³ñòà äî ïàì’ÿòíèê³â âèäàò-
íèõ ä³ÿ÷³â óêðà¿íñüêîãî äåðæà-
âîòâîðåííÿ, ïðîéäå Ïàðàä â³éñüê
âóëèöåþ Õðåùàòèê òà Ìàéäàíîì
Íåçàëåæíîñò³.

Öüîãî æ äíÿ â³äáóäåòüñÿ êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüêèé ïðîåêò «Ñâÿòî
á³ëÿ ôîíòàí³â» (Ðóñàí³âñüêèé êà-
íàë, íàâïðîòè âóë. Åíòóç³àñò³â),
Íàö³îíàëüíèé ôåñòèâàëü «Ì³í³ Ì³ñ
Óêðà¿íà» (Ñîô³éñüêà ïëîùà), Âñå-
óêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü êîáçàð³â ³
áàíäóðèñò³â (Ìèõàéë³âñüêà ïëî-
ùà), Âñåóêðà¿íñüêà àêö³ÿ «Óêðà¿íà
ºäèíà» (Êîíòðàêòîâà ïëîùà, âóë.
Õðåùàòèê, ñõîäè á³ëÿ áóä³âë³
ÊÌÄÀ), «Ïå÷åðñüêèé âåðí³ñàæ»
(ìàéñòåð-êëàñè, ôëåø-ìîáè, âè-
ñòàâêè òà êîíêóðñè — âóë. ²âàíà
Ìàçåïè íà â³äð³çêó ì³æ ñòàíö³ºþ
ìåòðî «Àðñåíàëüíà» òà ãîòåëåì
«Ñëàâóòè÷») òà áàãàòî ³íøîãî �

Íà âóëèöÿõ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ï³äâèùåí³
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè

×ÅÐÃÎÂÈÉ ïîäàðóíîê êèÿíàì,
òåïåð — äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè. 24 ñåðïíÿ íà Ðóñàí³âö³
â³äêðèþòü ùå 4 ñâ³òëîìóçè÷í³
ôîíòàíè. «ßê ³ îá³öÿëè ì³ñòÿ-
íàì — çàïóñêàºìî ÷åðãîâ³ 4 âî-

äîãðà¿. Âîíè òàêîæ ìàòèìóòü ð³ç-
íîêîëüîðîâå ï³äñâ³÷óâàííÿ òà
ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä. Äî ÷åðâíÿ
2017 ðîêó çàïëàíîâàíî çàïóñòè-
òè ùå 4 âîäí³ îá’ºêòè. Ó ïåðñïåê-
òèâ³, ùîá íà êàíàë³ áóëî 16 ôîí-

òàí³â, ïî 8 ç êîæíîãî áîêó â³ä ï³-
øîõ³äíîãî ìîñòó»,— çàçíà÷èâ
äåïóòàò Êè¿âðàäè Îëåñü Ìàëÿ-
ðåâè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ ðîçãëÿ-
äàþòü ìîæëèâ³ñòü âíåñòè çì³íè â
ðåïåðòóàð ðóñàí³âñüêèõ ôîíòàí³â.

Íàãàäàºìî, â òðàâí³ öüîãî ðî-
êó ôîíòàíè íà Ðóñàí³âö³ â Êèºâ³
îòðèìàëè íîâå æèòòÿ: âîíè «íà-
â÷èëèñÿ» ñï³âàòè ³ òàíöþâàòè. Êîæ-
í³ âèõ³äí³ òóò ïðîõîäèòü ñâ³òëî-
ìóçè÷íå øîó �

Ãðîìàä³ ì³ñòà ïîâåðíóòî çåìë³ 
âàðò³ñòþ 7,6 ìëí ãðí

Ð²ØÅÍÍßÌ Ãîñïîäàðñüêîãî ñó-
äó Êèºâà, ÿêèé çàäîâîëüíèâ ïî-
çîâí³ âèìîãè ïðîêóðàòóðè ñòî-
ëèö³, ðîç³ðâàíî äîãîâ³ð îðåíäè,
à òàêîæ çîáîâ’ÿçàëî ïðèâàòíå òî-
âàðèñòâî ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó ïëî-
ùåþ 741 ì2 òà âàðò³ñòþ 7,6 ìëí
ãðí, ðîçòàøîâàíó íà âóë. Ïåòð³â-
ñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, îðåíäàð ïðî-
òÿãîì äâîõ ðîê³â ñèñòåìíî íå

ñïëà÷óâàâ îðåíäíó ïëàòó çà êî-
ðèñòóâàííÿ âêàçàíîþ ä³ëÿíêîþ,
òèì ñàìèì ïîðóøóþ÷è íîðìè
Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà
óìîâè äîãîâîðó îðåíäè.

Ñóä ïîãîäèâñÿ ç äîâîäàìè
ïðîêóðàòóðè ì³ñòà ùîäî íàÿâ-
íîñò³ ï³äñòàâ äëÿ ðîç³ðâàííÿ äî-
ãîâîðó òà çîáîâ’ÿçàâ ïðèâàòíó
ñòðóêòóðó ïîâåðíóòè ä³ëÿíêó òå-
ðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ñòîëèö³ �

Ó ñêâåð³ íà âóë. Ïðîð³çí³é 
â³äðåìîíòóþòü ìåðåæó
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ
Ó ÑÊÂÅÐ² íà âóë. Ïðîð³ç-
í³é ðîçïî÷àòî êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ìåðåæ çîâ-
í³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, ïî-
â³äîìëÿþòü ó ÊÏ «Êè¿â-
ì³ñüêñâ³òëî».

Çàãàëîì ó ñêâåð³ áó-
äå âñòàíîâëåíî 47 íîâèõ
ïàðêîâèõ îïîð ³ç äåêî-
ðàòèâíèìè ñâ³òèëüíèêà-
ìè. Ïðîãðàìîþ ïðîâå-
äåííÿ ðåìîíòíèõ çàõî-
ä³â òàêîæ ïåðåäáà÷åíî
çàì³íó êàáåëüíî¿ ë³í³¿ åëåêòðîæèâëåííÿ. Ïðàö³âíèêè âæå ïîáó-
äóâàëè îñíîâíó ÷àñòèíó êàáåëüíî¿ êàíàë³çàö³¿ ³ çàáåòîíóâàëè 15
àíêåðíèõ âóçë³â. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò ñêâåð íàáóäå íîâîãî
âèãëÿäó, àáè êèÿíè ìîãëè íàñîëîäæóâàòèñü îäíèì ³ç íàéóëþá-
ëåí³øèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü îïîðè çíàõîäÿòüñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³,
÷åðåç òå ùî îíîâëåííÿ ìåðåæ íà âêàçàí³é ä³ëÿíö³ ïðîâîäèëè àæ
ó 80-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ �

Ó ñòîëèö³ â³äêðèþòü 7 ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â ç ïðèéîìó
ñïîæèâà÷³â êîìóíïîñëóã

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü
âëàñíîñò³ äåïóòàòè ï³äòðèìàëè ïðîåêò ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ ñó÷àñíèõ ðàéîííèõ ñåðâ³ñ-
íèõ öåíòð³â «êðîêîâî¿» äîñÿæíîñò³ ç ïðèéîìó ñïî-
æèâà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

Â³äïîâ³äí³ ñåðâ³ñí³ öåíòðè ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè
ó 7 ðàéîíàõ ñòîëèö³.

Çã³äíî ïðîåêòó ðîçïîðÿäæåííÿ, âîíè ðîçì³ùó-
âàòèìóòüñÿ çà àäðåñàìè:

— âóë. Çàáîëîòíîãî, 20-À;
— âóë. Çàñëîíîâà, 22;
— âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, 26;
— âóë. Ìèðîï³ëüñüêà, 13-À;
— ïð. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 57;
— ïð. Ïðàâäè, 4;
— âóë. Ìèõàéëà Äîíöÿ, 21-Á.
Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ñåðâ³ñí³ öåíòðè «êðîêîâî¿»

äîñÿæíîñò³, ÿêèìè îï³êóâàòèìåòüñÿ êîìóíàëüíèé

êîíöåðí «Öåíòð êîìóíàëüíîãî ñåðâ³ñó», ïðîâîäè-
òèìóòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç óñ³õ ïèòàíü íàäàí-
íÿ ÆÊÏ, îðãàí³çîâóâàòèìóòü çàõîäè ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ ïëàò³æíî¿ äèñöèïë³íè íàñåëåííÿ, à òàêîæ
çàáåçïå÷óâàòèìóòü çàõèñò ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ñïîæè-
âà÷³â �

«ÊÈ¯ÂÀÂÒÎÄÎÐ» ïðîäîâæóº îá-
ëàøòîâóâàòè íîâ³ ï³øîõ³äí³ ïå-
ðåõîäè íà âóëèöÿõ ñòîëèö³. ×åð-
ãîâèé ï³äâèùåíèé ï³øîõ³äíèé
ïåðåõ³ä áóëî âëàøòîâàíî ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Êðóã-
ëîóí³âåðñèòåòñüê³é, 8, ïîáëèçó
ã³ìíàç³¿ «Êîíñóë» ¹ 86.

Îñíîâíîþ ìåòîþ âïðîâàäæåí-

íÿ òàêèõ ïåðåõîä³â º ï³äâèùåí-
íÿ áåçïåêè ðóõó ï³øîõîä³â âó-
ëèöÿìè Êèºâà.

Íàãàäàºìî, ùî íàðàç³ ï³äâè-
ùåí³ ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè âæå
ä³þòü íà âóë. Ñóâîðîâà, âóë. Íî-
âîãîñï³òàëüí³é (á³ëÿ Â³éñüêîâî-
ãî øïèòàëþ) òà âóë. Ñîñíèöü-
ê³é �

Íà Ðóñàí³âö³ 
çàïóñòÿòü ùå 
4 ñâ³òëîìóçè÷í³
ôîíòàíè

Ïðîãðàìà çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Äíþ Äåðæàâíîãî Ïðàïîðà
Óêðà¿íè òà 25-³é ð³÷íèö³ íåçàëåæíîñò³
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