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íîâèíè

Í³êîëè íå êàæè: «Í³êîëè»

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåïåðñî-
íàëüíå ãîëîñóâàííÿ ïîâèííà áó-
òè! ² ñòîëè÷íà âëàäà ìàº çðîáè-
òè òàê, ùîáè ôàêò íåïåðñîíàëü-
íîãî ãîëîñóâàííÿ í³êîëè íå ïî-
âòîðèâñÿ â ñåñ³éí³é çàë³. Ïðî öå
ó÷îðà çàÿâèâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî íà ïî÷àò-
êó çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè.

«ß õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî ÿê
ò³ëüêè ç’ÿñóâàâñÿ ôàêò íåïåð-
ñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ, ÿ îñî-
áèñòî çàïðîïîíóâàâ ñêàñóâàòè
âñ³ ð³øåííÿ ³ ïðîãîëîñóâàòè çà
íèõ çàíîâî! Â ðåçóëüòàò³ á³ëü-
ø³ñòü äåïóòàò³â â öüîìó çàë³, à
ö³ ð³øåííÿ ñòîñóþòüñÿ çì³í äî
áþäæåòó, ïðîãîëîñóâàëè ôàê-
òè÷íî äâ³÷³»,— íàãàäàâ Â³òàë³é
Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà íåïåðñîíàëüíå ãîëîñó-
âàííÿ ïîâèííà áóòè. «Ìè ïîâèí-
í³ çðîáèòè òàê, ùîáè òàêîãî í³êî-
ëè íå ïîâòîðèëèñÿ â ö³é çàë³. Ìè
ïîâèíí³ ïîêàçóâàòè ïðèêëàä ³ Âåð-
õîâí³é Ðàä³, ³ ³íøèì ì³ñöåâèì ðà-
äàì, àëå âèñíîâêè ïîâèíí³ ðîáè-
òè æîðñòê³!»,— çàÿâèâ ìåð Êèºâà.

Ñàìå òîìó ï³ä ÷àñ ïîïåðåäíüî¿
«ïëåíàðêè» â³í äîðó÷èâ çàñòóï-
íèêó Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè — ñåêðåòàðþ Êè¿âðàäè Âîëî-
äèìèðó Ïðîêîï³âó ïðîâåñòè ñëóæ-
áîâó ïåðåâ³ðêó çà ôàêòîì íåïåð-
ñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé
ñòàâñÿ 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó.

Ó ñâîþ ÷åðãó ãîëîâà ÄÔ «ªä-
í³ñòü» Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî âè-
çíàâ âèïàäîê íåïðàâîâî¿ ³ íåðåã-
ëàìåíòíî¿ ïîâåä³íêè ïîì³÷íèêà
äåïóòàòà Êè¿âðàäè Êîñòÿíòèíà

ßëîâîãî. Çàçíà÷èâ, ùî öþ ëþäè-
íó çâ³ëüíèëè â òîé ñàìèé äåíü, à
äåïóòàò íàäàâ ïèñüìîâ³ ïîÿñíåí-
íÿ. «Áåçóìîâíî, òàê³ âèïàäêè íå
ïîâèíí³ ïîâòîðþâàòèñÿ â ñåñ³é-
í³ çàë³! Äëÿ íàñ öå áóäå íàóêîþ.
À âñ³ âè â÷³òüñÿ íà íàø³é ïîìèë-
ö³, ùîá óíèêíóòè ñâî¿õ»,— â³äçíà-
÷èâ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷.

Ùå ðàç ïðî çì³íè äî áþäæåòó

ßê çàÿâèâ ó÷îðà ìåð Êèºâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî, ñïðîáà äåÿêèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë çàáëîêóâàòè âèêî-
íàííÿ ð³øåíü ùîäî çì³í äî áþ-
äæåòó ñòîëèö³ íà 2016-é ð³ê, óõâà-
ëåíèõ Êè¿âðàäîþ íà ìèíóëîìó
çàñ³äàíí³, ìîæå ïðèçâåñòè äî
âêðàé íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â â øè-
ðîê³é ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà.

«Òóò â³ä äåÿêèõ äåïóòàò³â ëó-
íàëè ³äå¿ ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñêà-
ñóâàííÿ çì³í äî áþäæåòó íà
2016-é ð³ê, ÿê³ ìè óõâàëèëè íà
ìèíóëîìó çàñ³äàíí³. Õî÷ó ï³ä-
êðåñëèòè, ùîá âñ³ ðîçóì³ëè, ³ ùîá
çíàëè êèÿíè! Ñïðîáà çàáëîêóâà-
òè âèêîíàííÿ öèõ ð³øåíü ïðè-
çâåäå äî âêðàé íåãàòèâíèõ íà-
ñë³äê³â... ×îìó? À òîìó ùî íå áó-
äå çá³ëüøåíà ìàòåð³àëüíà äîïî-
ìîãà ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ ³ ñ³ì’ÿì Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîò-
í³, ì³ñòî íå çàêóïèòü ñó÷àñíå ìå-
äîáëàäíàííÿ äëÿ çàêëàä³â îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ, êèÿíè íå îòðèìàþòü
50 íîâèõ àâòîáóñ³â, 40 òðîëåéáó-
ñ³â ³ 9 òðàìâà¿â, ÿê³ ïëàíóº ïðè-
äáàòè ñòîëèöÿ, íå áóäå çä³éñíåíà
çàêóï³âëÿ æèòëà äëÿ ïîíàä 250-
òè ñ³ìåé ÷åðãîâèê³â êâàðòîáë³êó,
â òîìó ÷èñë³ ó÷àñíèê³â ÀÒÎ»,— ïî-
â³äîìèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Òàêîæ â³í â³äçíà÷èâ, ùî ð³-
øåííÿ Êè¿âðàäè ïåðåäáà÷àº
çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ñôå-
ðè îñâ³òè, ô³íàíñîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüî-
âî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðî-
ô³ëàêòèêè òà ïðîòèä³¿ çëî÷èí-
íîñò³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» íà 2016-
2018 ðîêè, ÿêà º äóæå àêòóàëü-
íîþ, ô³íàíñóâàííÿ ï³ëüãîâîãî
ïðî¿çäó îêðåìèõ êàòåãîð³é ãðî-
ìàäÿí òîùî.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ñòîëèö³,
ïðîáëåì áàãàòî. Àëå ¿õ òðåáà âè-
ð³øóâàòè, à íå ëèøå ãîâîðèòè ïðî
íèõ. Â òîìó ÷èñë³ ³ ùîäî ô³íàíñó-
âàííÿ, ÿêå ïîâèííî çàáåçïå÷èòè
ì³ñòî. «Ìè ç âàìè öå ð³øåííÿ
óõâàëèëè â çì³íàõ äî áþäæåòó.
Òîìó ïîòð³áíî êîøòè âèä³ëÿòè ³
ðóõàòèñÿ äàë³»,— ï³äêðåñëèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Ïðîçîðà ñèñòåìà ðîçðàõóíêó—
óäàð ïî êîðóïö³¿

Éøëîñÿ íà ïëåíàðíîìó çàñ³-
äàíí³ ³ ïðî òàêå âàæëèâå ïèòàííÿ
ÿê ðåàë³çàö³ÿ íîâîãî ïîðÿäêó ñïëà-
òè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ñòîëèö³. «Öå
âèâàæåíèé äîêóìåíò, ï³äãîòîâëå-
íèé ñï³ëüíî ç íåçàëåæíèìè ì³æíà-
ðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.Ð³øåííÿ,
ÿêå óíåìîæëèâèòü óõèëåííÿ â³ä
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ÷è íåîá´ðóí-
òîâàíîãî çìåíøåííÿ ¿¿ ðîçì³ðó.
Öå çàïðîâàäæåííÿ àáñîëþòíî ïðî-
çîðî¿ ñèñòåìè ðîçðàõóíêó,ùî ë³ê-
â³äóº êîðóïö³éí³ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ïëà-
òåæåì â ñôåð³ áóä³âíèöòâà»,— íà-
ãîëîñèâ Â³òàë³é Êëè÷êî �

Ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

ïðîäîâæèòüñÿ ó â³âòîðîê 15 ëèñòî-

ïàäà îá 11.00.

Êè¿âðàäà àêöåíòóº
ïð³îðèòåòè
� Ó÷îðà íàðîäí³ îáðàíö³ çîñåðåäèëèñÿ íà ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ñòîëèö³, ïîñë³äîâíîñò³ 

ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü â ìåæàõ çàêîíó òà ç äîòðèìàííÿì äåïóòàòñüêî¿ åòèêè
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Êèÿí çàïðîøóþòü
äî îáãîâîðåííÿ íîâî¿
ðåäàêö³¿ Ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó ñòîëèö³

«Ñòîëè÷íà âëàäà ðîçðîáèëà íîâó ðå-

äàêö³þ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó Êèºâà é âè-

íîñèòü ¿¿ íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ.

Ìè çàïðîøóºìî âñ³õ êèÿí,à òàêîæ íà-

óêîâö³â,åêñïåðò³â,ïðåäñòàâíèê³â ïðî-

ôåñ³éíèõ òà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü äî

ó÷àñò³ â öüîìó ïðîöåñ³»,— çàçíà÷èâ

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íåîáõ³äí³ñòü ïå-

ðåãëÿäó Ñòðàòåã³¿, çàòâåðäæåíî¿ Êè¿â-

ðàäîþ ó 2011 ðîö³,âèêëèêàíà âèìîãà-

ìè ÷àñó.Êð³ì òîãî, âàæëèâèì º ïèòàí-

íÿ çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ¿¿ âè-

ìîãàì óõâàëåíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-

âèõ àêò³â,à òàêîæ ãàðìîí³çàö³¿ ç äîêó-

ìåíòàìè ñòðàòåã³÷íîãî õàðàêòåðó,çîê-

ðåìà Äåðæñòðàòåã³ºþ ðåã³îíàëüíîãî

ðîçâèòêó íà ïåð³îä äî 2020 ðîêó.

Òàê,2015-ãî áóëî óõâàëåíî ÇÓ «Ïðî

çàñàäè äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³-

òèêè», êîòðèì ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîç-

ðîáêà ðåã³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é ðîçâèò-

êó ÀÐ Êðèì, îáëàñòåé, ì³ñò Êèºâà òà

Ñåâàñòîïîëÿ,ïðè÷îìó âîíè ìàþòü â³ä-

ïîâ³äàòè Äåðæñòðàòåã³¿ ðåã³îíàëüíî-

ãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè. À ÷èííà Ñòðàòå-

ã³ÿ Êèºâà-2025 íå â³äïîâ³äàº í³ öüî-

ìó çàêîíó, í³ Äåðæàâí³é ñòðàòåã³¿.

«ß ïðîøó êèÿí äîëó÷èòèñÿ äî îá-

ãîâîðåííÿ ïðîåêòó Ñòðàòåã³¿ ³ íàäà-

âàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî òîãî, ÿêèì

âîíè õî÷óòü áà÷èòè Êè¿â»,— çàçíà÷èâ

Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ïðîåêò ñòðàòåã³¿ îïóáë³êîâàíèé ó

ðîçä³ë³ Å-ì³ñòî — ðóáðèêà «Ãðîìàä-

ñüêå îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â íîðìàòèâ-

íî-ïðàâîâèõ àêò³â» ³ íà ñòîð³íö³ Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é—

ðóáðèêà «Ñòðàòåã³÷íèé ðîçâèòîê».

Íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ìîæíà çà

ôîðìîþ https://docs. google.

com/forms/d//1FAIpQLSci1jtFUqIjuTeuY

WPWv99cusroEerA48btkdwyb6e4qp2ajg/

viewform

Ó ìåð³¿ äîëó÷èëèñÿ 
äî íàïèñàííÿ äèêòàíòó
Íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³

Ó ñåðåäó ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ äåïó-

òàòè Êè¿âðàäè, ïðàö³âíèêè ÊÌÄÀ òà

ÊÏ äîëó÷èëèñÿ äî íàïèñàííÿ ðàä³î-

äèêòàíòó Íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³.

«Ìîâà — öå îñíîâà ³äåíòè÷íîñò³

áóäü-ÿêî¿ íàö³¿. ², áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,

öå ÷àñòèíà ìîãî æèòòÿ, ³ ñàìå äëÿ òî-

ãî, àáè ïîïóëÿðèçóâàòè ¿¿, ïîêàçóâà-

òè, ùî âîíà ñó÷àñíà, ÿ ïðèéøîâ íà-

ïèñàòè äèêòàíò. Ñüîãîäí³ ìîäíî çíà-

òè âåëèêó ê³ëüê³ñòü ìîâ, âèêîðèñòîâó-

âàòè ó ðîçìîâ³ ³íîçåìí³ ñëîâà, àëå

ïðè öüîìó âàðòî ïîñò³éíî âäîñêîíà-

ëþâàòè óêðà¿íñüêó. ² ÿêùî ðåçóëüòà-

òè äèêòàíòó ìåíå íå çàäîâîëüíÿòü,

÷åñíî ñêàæó — â÷èòèìóñü ³ áóäó âè-

ïðàâëÿòèñÿ»,— çàçíà÷èâ äåïóòàò Êè-

¿âðàäè Þð³é Ñèðîòþê.

Ï³äáèâàòèìóòü ï³äñóìêè ó ãðóäí³.Â

åô³ð³ Óêðà¿íñüêîãî ðàä³î îïðèëþäíÿòü

³ìåíà ïåðåìîæö³â, çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü

ó÷àñíèê³â òà íàéïîøèðåí³ø³ ïîìèëêè.

Îñîáëèâ³ñòþ ó÷îðàøíüîãî çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè ñòàëà â³äñóòí³ñòü ó çàë³ ïðåäñòàâíèê³â ÄÔ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷»,
ÿê³ íå ïðèéøëè íà ñåñ³þ â çíàê ïðîòåñòó. À ¿õí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ çàéíÿëà… ïëàñòèêîâà ï³ðàì³äà ³ç çîáðàæåííÿì áîãèí³
ïðàâîñóääÿ Ôåì³äè 

Íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âðàäè âèíåñëè ïîíàä äâ³ ñîòí³ äóæå âàæëèâèõ ïèòàíü
ïîðÿäêó äåííîãî. Çíà÷íà ¿õ ê³ëüê³ñòü áóëà ïåðåíåñåíà äëÿ ïåðåãîëîñóâàí-
íÿ ç ïîïåðåäíüî¿ «ïëåíàðêè». Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü çàñ³äàííÿ — â³äñóòí³ñòü
ó çàë³ ïðåäñòàâíèê³â ÄÔ «Îá’ºäíàííÿ «Ñàìîïîì³÷», ÿê³ íå ïðèéøëè íà çàñ³-
äàííÿ â çíàê ïðîòåñòó. À ¿õí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ çàéíÿëà... ïëàñòèêîâà ï³ðàì³äà ³ç
çîáðàæåííÿì áîãèí³ ïðàâîñóääÿ Ôåì³äè. Â ðóêàõ âîíà òðèìàëà òàáëè÷êó:
«448 ìëí ãðí». ßê ïîÿñíèëè æóðíàë³ñòàì ï³ä ÷àñ áðèô³íãó äåïóòàòè ïðî-
òåñòóþ÷î¿ ôðàêö³¿, ñàìå òàêó ñóìó òðåáà âèä³ëèòè ç ì³ñüêîãî áþäæåòó äëÿ
ïîãàøåííÿ ÿêî¿ñü çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä êîìïàí³ÿìè «Êè¿âåíåðãî» òà «Êè-
¿ââîäîêàíàë».

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної 
посади директора Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1033 від 4 листопада 2016 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайнятгя посад дер'

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По'
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайнятгя посад державної служби катего'
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777, вра'
ховуючи протокол № 2 Комітету з конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу Кон'
курсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 жовт'
ня 2016 року:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Óòâîðèòè Êîíêóðñíó êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè

¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Âèçíà÷èòè, ùî Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³-

¿âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îð-

ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿

ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ

ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àä-

ì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî

â³äáîðó íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿).

4. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

5. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³î-

íàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é

òà ×åðêàñüêèõ îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî

îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìîâè éîãî ïðîâåäåí-

íÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³çí³øå íàñòóïíîãî

ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
Конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади директора Департаменту 
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ÏÎÂÎÐÎÇÍÈÊ Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê ãîëîâè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿

ÁÅÐÅÇÍ²ÊÎÂ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÃÅËÅÂÅÉ Îëåã ²âàíîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

²ÂÀÍ×ÅÍÊÎ Îëåã Àíàòîë³éîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÊÀË²Í²×ÅÍÊÎ Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãðîìàäñüêà
³í³ö³àòèâà «Ïðàâî íà çäîðîâ'ÿ»

ËÎÁÀÍ Þë³ÿ Ìèõàéë³âíà äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ÎË²ÉÍÈÊ Â³ðà Äìèòð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ-íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ óïðàâë³ííÿ
ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ àïàðàòó
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÑÒÅÊËÅÍÜÎÂÀ Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà çàñòóïíèê êåð³âíèêà àïàðàòó - íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÑÒÐÀÍÍ²ÊÎÂ Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

ßÊÎÂËªÂÀ Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Керівник апарату
В. Бондаренко

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòîì, îñ-

íîâíèìè çàâäàííÿìè ÿêîãî º: çàáåçïå÷åííÿ

ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðî-

íè çäîðîâ’ÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà; óïðàâ-

ë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³-

çàö³ÿìè ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — çàêëàäè îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ), îðãàí³çàö³ÿ ¿õ êàäðîâîãî, ìàòåð³àëüíî-

òåõí³÷íîãî òà ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ; ïðîã-

íîçóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà íîðìà-

òèâíå çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ìåäèêî-ñàí³-

òàðíîþ äîïîìîãîþ; çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ñïðÿ-

ìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ òà ë³êâ³äàö³þ ³íôåê-

ö³éíèõ çàõâîðþâàíü, åï³äåì³é; îðãàí³çàö³ÿ ðî-

áîòè îðãàí³â ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè,

çàêëàä³â ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ òà ñóäîâî-ïñèõ³àò-

ðè÷íî¿ åêñïåðòèçè; çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ

àêò³â çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ,

äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â, êðèòåð³¿â òà âèìîã, ñïðÿ-

ìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ïðè-

ðîäíîãî ñåðåäîâèùà ³ ñàí³òàðíî-åï³äåì³÷íîãî

áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ, íîðìàòèâ³â ïðîôå-

ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âè-

ìîã Äåðæàâíî¿ ôàðìàêîïå¿, ñòàíäàðò³â ìåäè÷-

íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ìåäè÷íèõ ìàòåð³àë³â òà

òåõíîëîã³é;

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêî-

íàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äåïàðòàìåíò çàâäàíü;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ï³äðîçä³ëè Äå-

ïàðòàìåíòó, ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ çàñòóï-

íèêàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, êåð³âíèêàìè

ï³äðîçä³ë³â òà âèçíà÷àº ñòóï³íü ¿õ â³äïîâ³äàëüíî-

ñò³;

çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â

Äåïàðòàìåíòó;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó

ãîëîâ³ øòàòíèé ðîçïèñ ïðàö³âíèê³â Äåïàðòà-

ìåíòó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ ³ ôîíäó

îïëàòè ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â;

ïëàíóº ðîáîòó Äåïàðòàìåíòó, âíîñèòü ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â ìåæàõ çàòâåð-

äæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòîðèñó

Äåïàðòàìåíòó, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ;

âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çà-

ö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Äåïàð-

òàìåíòó;

çâ³òóº ïåðåä ãîëîâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïåðåä Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ ïðî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äå-

ïàðòàìåíò çàâäàíü òà çàòâåðäæåíèõ ïëàí³â ðî-

áîòè;

âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îð-

ãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïðà-

ö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó;

çàáåçïå÷óº êîìïëåêñíå âèð³øåííÿ ïèòàíü ðî-

áîòè ç êåð³âíèêàìè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ,

ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ï³äïîðÿäêîâà-

í³ Äåïàðòàìåíòó, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðè-

çíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ¿õ êåð³âíèê³â. Â³äïîâ³äàº

çà ï³äãîòîâêó, ñâîº÷àñíå ïîãîäæåííÿ òà óêëà-

äàííÿ êîíòðàêò³â ç äèðåêòîðàìè ï³äïîðÿäêîâà-

íèõ ï³äïðèºìñòâ. Çä³éñíþº àíàë³ç âèêîíàííÿ

óìîâ òà ïîêàçíèê³â óêëàäåíèõ êîíòðàêò³â ç êå-

ð³âíèêàìè öèõ ï³äïðèºìñòâ, çàáåçïå÷åííÿ ñâîº-

÷àñíîãî ïðîäîâæåííÿ òà ðîç³ðâàííÿ êîíòðàê-

ò³â;

ïîãîäæóº ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåí-

íÿ ç ïîñàäè êåð³âíèê³â çàêëàä³â îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ä³ÿëüí³ñòü

ÿêèõ íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ Äåïàðòàìåíòó òà

ÿê³ ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é;

ïîãîäæóº ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåí-

íÿ ç ïîñàäè êåð³âíèê³â â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é;

ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïè-

òàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Äåïàðòà-

ìåíòó;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè Äå-

ïàðòàìåíòó ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîç-

ïîðÿäêó òà âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè;

áåç äîðó÷åííÿ ä³º â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó,

ïðåäñòàâëÿº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Äåïàð-

òàìåíò ó â³äíîñèíàõ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè,

îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³

òà çà ¿¿ ìåæàìè, óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåí-

òó óãîäè (äîãîâîðè), âèäàº äîâ³ðåíîñò³;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ùî âèïëèâàþòü

ç Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 06 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 292 «Äåÿê³

ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó

2016 ðîö³» ïîñàäîâèé îêëàä äèðåêòîðà Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 6892 ãðí. 00 êîï.

Äèðåêòîðó Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòà-

íîâëþþòüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêî-

â³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà-

÷åííÿ íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³

35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè

ïðèçíà÷åíí³ îñîáè íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáî-

â’ÿçêîâèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà

ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðî-

êîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â

êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîí-

êóðñí³é êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çà-

çíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñà-

äè äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äî-

äàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî

íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñ-
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òèíîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó

íà ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³-

äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷å-

íîãî Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿

ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî

îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî

çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âè-

êîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº

³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ)

ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó — 04.11.2016 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 07.11.2016 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæà-

þòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 08.11.2016 —

28.11.2016 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

29.11.2016-01.12.2016 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 02.12.2016 ðîêó;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 05.12.2016 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â — 07.12.2016;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà —

07.12.2016 ðîêó;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó —

08.12.2016 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äè-

ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äàòà òà ÷àñ

ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áó-

òè çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàíòàì áóäå ïîâ³äîì-

ëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôî-

íó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íà-

äàº äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó

Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³¿âíà, íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-74-69,

àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadry@kma. gov. ua

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

Çàãàëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà 

Ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà.

2. Äîñâ³ä ðîáîòè 

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îð-

ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä

ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-

íîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-

íîñò³ íå ìåíø äâîõ ðîê³â.

3. Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà 

Ïîâíà âèùà îñâ³òà çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-

íèì ð³âíåì ìàã³ñòð çà íàïðÿìîì ï³äãîòîâêè «Ìå-

äèöèíà», ï³ñëÿäèïëîìíà ñïåö³àë³çàö³ÿ çà ôà-

õîì «Îðãàí³çàö³ÿ ³ óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ çäî-

ðîâ’ÿ».

2. Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà 

Çíàííÿ:

Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 

çàêîí³â Óêðà¿íè:

«Ïðî âåòåðèíàðíó ìåäèöèíó»;

«Ïðî äåðæàâíó ñèñòåìó á³îáåçïåêè ïðè ñòâî-

ðåíí³, âèïðîáóâàíí³, òðàíñïîðòóâàíí³ òà âèêî-

ðèñòàíí³ ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ îðãàí³çì³â»;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»;

«Ïðî äîíîðñòâî êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â»;

«Ïðî åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó»;

«Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷-

íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ»;

«Ïðî çàáîðîíó ðåïðîäóêòèâíîãî êëîíóâàííÿ

ëþäèíè»;

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»;

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðî-

ãðàìè áîðîòüáè ç îíêîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàí-

íÿìè íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó»;

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³-

ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ Â²Ë-³íôåê-

ö³¿/ÑÍ²Äó íà 2014- 2018 ðîêè»;

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ö³-

ëüîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîãðàìè ïðîòèä³¿ çàõâîðþ-

âàííþ íà òóáåðêóëüîç íà 2012 — 2016 ðîêè»;

«Ïðî çàõèñò ëþäèíè â³ä âïëèâó ³îí³çóþ÷îãî

âèïðîì³íþâàííÿ»;

«Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá»;

«Ïðî çàõîäè ïðîòèä³¿ íåçàêîííîìó îá³ãó íàð-

êîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðå-

êóðñîð³â òà çëîâæèâàííþ íèìè»;

«Ïðî ë³êàðñüê³ çàñîáè»;

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»;

«Ïðî íàðêîòè÷í³ çàñîáè, ïñèõîòðîïí³ ðå÷î-

âèíè ³ ïðåêóðñîðè»;

«Ïðî îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíîê ä³òåé»;

«Ïðî îñíîâí³ ïðèíöèïè òà âèìîãè äî áåçïå÷-

íîñò³ òà ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â»;

«Ïðî ïðîòèä³þ çàõâîðþâàííþ íà òóáåðêó-

ëüîç»;

«Ïðî ïðîòèä³þ ïîøèðåííþ õâîðîá, çóìîâëå-

íèõ â³ðóñîì ³ìóíîäåô³öèòó ëþäèíè (Â²Ë), òà ïðà-

âîâèé ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç

Â²Ë»;

«Ïðî ïñèõ³àòðè÷íó äîïîìîãó»;

«Ïðî òðàíñïëàíòàö³þ îðãàí³â òà ³íøèõ àíàòî-

ì³÷íèõ ìàòåð³àë³â ëþäèí³»;

Îñíîâè çàêîíîäàñòâà Óêðà¿íè ïðî îõîðîíó

çäîðîâ’ÿ;

êîíöåïö³þ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñå-

ëåííÿ Óêðà¿íè;

îñíîâè ì³æíàðîäíîãî òà ºâðîïåéñüêîãî çà-

êîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

ì³æíàðîäí³ äîãîâîðè, çãîäà íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü

ÿêèõ íàäàíà Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè;

³íø³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè, ùî ðåãóëþþòü

ðîçâèòîê ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

3. Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ îñíîâ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òà òåõíîëî-

ã³¿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ; åêîíîì³÷íî¿ îñíîâè óïðàâ-

ë³ííÿ çíàííÿ îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ; ñïåöèô³êè ìå-

íåäæìåíòó ³ ìàðêåòèíãó â ãàëóç³ îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ; òåõíîëîã³¿ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ óïðàâë³ííÿ, ôîðì òà ìåòîä³â ðîáîòè ³ç çàñî-

áàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿; ïðàâèë ä³ëîâîãî åòè-

êåòó; ñó÷àñíèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³é òà çâ’ÿçêó;

ïåðåäîâèõ ³íôîðìàö³éíèõ òà ³íòåðíåò-òåõíîëî-

ã³é; ñó÷àñíî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè òà íàóêîâî-

ïðàêòè÷íî¿ ïåð³îäèêè çà ôàõîì, âîëîä³ííÿ ìå-

òîäàìè ¿¿ àíàë³çó òà óçàãàëüíåííÿ; îñíîâ äåð-

æàâíîãî óïðàâë³ííÿ; ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ çà-

êîíîäàâñòâà, ùî ðåãóëþº ðîçâèòîê ãàëóç³ îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ.

4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Ñòàæ ðîáîòè çà ë³êàðñüêîþ ñïåö³àëüí³ñòþ òà

çà ôàõîì «Îðãàí³çàö³ÿ ³ óïðàâë³ííÿ îõîðîíîþ

çäîðîâ’ÿ» íå ìåíøå 2 ðîê³â.

5. Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Êîðèñòóâà÷ ÏÊ: îô³ñí³ ïðîãðàìè (MS Office

àáî éîãî àíàëîãè), ïðîãðàìè äëÿ êîðèñòóâàí-

íÿ ìåðåæåþ Internet.

6. Ë³äåðñòâî

1) âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â;

2) âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;

3) äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â

7. Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè (ó òî-

ìó ÷èñë³ ô³íàíñîâ³ ³ ìàòåð³àëüí³);

3) àíàë³ç äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïëàíóâàííÿ

çàõîä³â ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè

³íôîðìàö³¿;

5) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ïðè áàãàòîçàäà÷íîñò³;

6) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºí-

òèð³â.

8. Êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ïóáë³÷íèõ

âèñòóï³â;

2) ñï³âïðàöÿ òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêî¿

âçàºìîä³¿;

3) â³äêðèò³ñòü

9. Âïðîâàäæåííÿ çì³í

1) ðåàë³çàö³ÿ ïëàíó çì³í;

2) çäàòí³ñòü ï³äòðèìóâàòè çì³íè òà ïðàöþâà-

òè ç ðåàêö³ºþ íà íèõ;

3) îö³íêà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåíèõ çì³í

10. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òà ïåð-

ñîíàëîì

1) îðãàí³çàö³ÿ ³ êîíòðîëü ðîáîòè;

2) óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè;

3) óïðàâë³ííÿ ÿê³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà êåðóâàòè

êîìàíäîþ;

5) ìîòèâóâàííÿ;

6) îö³íêà ³ ðîçâèòîê ï³äëåãëèõ;

7) âì³ííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â

11. Îñîáèñò³ñí³ êîìïåòåíö³¿

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) äèñöèïë³íà ³ ñèñòåìí³ñòü;

3) ³ííîâàö³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü;

4) ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà îð³ºíòàö³ÿ íà ðîçâèòîê;

5) äèïëîìàòè÷í³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü;

6) íåçàëåæí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 
заступника директора Департаменту — начальника управління
контролю за будівництвом Департаменту з питань державного
архітектурно'будівельного контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (категорія «Б»)
Розпорядження № 1052 від 4 листопада 2016 року

Відповідно до Закину України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер'
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По'
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего'
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó —

íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèö-

òâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³-

òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòå-

ãîð³ÿ «Á»).

2. Âèçíà÷èòè, ùî Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³-

¿âíà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îð-

ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿

ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ

ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àä-

ì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî

â³äáîðó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóï-

íèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèêà

óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì Äåïàð-

òàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-

ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»).

3. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïè-

òàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íàö³î-

íàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é

òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ

ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìîâè éîãî ïðî-

âåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³çí³øå íàñòóï-

íîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

04.11.2016 ¹ 1052

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника 
директора Департаменту — начальника управління контролю 

за будівництвом Департаменту з питань державного 
архітектурно'будівельного контролю міста Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (категорія «Б»)

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè:

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà-

÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì

Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-

íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1. Î÷îëþº óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèö-

òâîì Äåïàðòàìåíòó, îñíîâíèìè çàâäàííÿìè

ÿêîãî º: çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-

ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà

çà äîòðèìàííÿì: âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³

ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòà-

ö³¿, áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ³

ïðàâèë, ïîëîæåíü ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

âñ³õ ð³âí³â, âèõ³äíèõ äàíèõ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

îá’ºêò³â ì³ñòîáóäóâàííÿ, òåõí³÷íèõ óìîâ, ³íøèõ

íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ï³ä-

ãîòîâ÷èõ ³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, àðõ³òåêòóðíèõ, ³í-

æåíåðíî-òåõí³÷íèõ ³ êîíñòðóêòèâíèõ ð³øåíü, çà-

ñòîñóâàííÿ áóä³âåëüíî¿ ïðîäóêö³¿; ïîðÿäêó çä³éñ-

íåííÿ àâòîðñüêîãî ³ òåõí³÷íîãî íàãëÿäó, âåäåí-

íÿ çàãàëüíîãî òà (àáî) ñïåö³àëüíèõ æóðíàë³â îá-

ë³êó âèêîíàííÿ ðîá³ò, âèêîíàâ÷î¿ äîêóìåíòàö³¿,

ñêëàäåííÿ àêò³â íà âèêîíàíí³ áóä³âåëüíî-ìîíòàæ-

íèõ òà ïóñêîíàëàãîäæóâàëüíèõ ðîá³ò; ³íøèõ âè-

ìîã, óñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, áóä³âåëü-

íèìè íîðìàìè, ïðàâèëàìè òà ïðîåêòíîþ äîêó-

ìåíòàö³ºþ, ùîäî ñòâîðåííÿ îá’ºêòà áóä³âíèö-

òâà; ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêò³â, ùî íà-

ëåæàòü äî IV êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³ øëÿõîì âèäà-

÷³ (â³äìîâè ó âèäà÷³) ñåðòèô³êàòà.

2. Ñïðÿìîâóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ³íñïåê-

ö³éíîãî â³ää³ëó ¹ 1, ³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹ 2,

³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹ 3, ÿê³ éîìó áåçïîñå-

ðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ, òà êîîðäèíóº ðî-

áîòó ñåêòîðà îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ³í-

ôîðìàòèçàö³¿ òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ.

3. Êîîðäèíóº ïèòàííÿ:

çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà äåð-

æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ

ó ì³ñò³ Êèºâ³ ùîäî îá’ºêò³â ²-²Vêàòåãîð³é ñêëàä-

íîñò³;
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âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ç ïè-

òàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêî-

âàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;

ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ

çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïå-

òåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

ë³â;

ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºêò³â, ùî íàëå-

æàòü äî IV êàòåãîð³¿ ñêëàäíîñò³ øëÿõîì âèäà÷³

(â³äìîâè ó âèäà÷³) ñåðòèô³êàòà.

4. Çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèÿâëåííÿì, ðåàãó-

âàííÿì òà çàïîá³ãàííÿì ôàêòàì ñàìî÷èííîãî

áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

5. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêî-

íàííÿì âèìîã ïðèïèñ³â ïîñàäîâèõ îñ³á Äåïàð-

òàìåíòó.

6. Àíàë³çóº òà óçàãàëüíþº ðåçóëüòàòè çä³éñíåí-

íÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ.

7. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çà-

ïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿.

8. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîðó÷åíü Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çà-

ñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿç-

ê³â.

9. Çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó ïëàí³â òà óçàãàëü-

íåííÿ ïîêàçíèê³â ðîáîòè ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

10. Âæèâàº çàõîäè ùîäî ³íôîðìàö³éíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó, ïðîâîäèòü ðîáîòó

³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷àº çì³ñò

òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ çàõîä³â ç ïè-

òàíü, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâà-

íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

11. Ïðèéìàº ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â

íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëå-

æàòü äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ éîìó ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

12. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ òà ó÷àñòü ó íàðà-

äàõ, ñåì³íàðàõ, çàñ³äàííÿõ òà ³íøèõ çàõîäàõ, ùî

îðãàí³çîâóþòüñÿ äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî â³ä-

íîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

13. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç ³íôîð-

ìóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó ïðî àêòó-

àëüí³ ïðîáëåìè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåð-

æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ.

14. Ï³äïèñóº:

ñåðòèô³êàòè òà â³äìîâè ó âèäà÷³ ñåðòèô³êà-

òà; íàïðàâëåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâî¿

ïåðåâ³ðêè.

15. Ðîçãëÿäàº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü êî-

ðåñïîíäåíö³þ, ÿêà íàäõîäèòü äî Äåïàðòàìåí-

òó, òà íàêëàäàº â³äïîâ³äí³ ðåçîëþö³¿ ùîäî âè-

êîíàííÿ äîêóìåíò³â.

16. Ðîçãëÿäàº, â³çóº òà ï³äïèñóº, â ìåæàõ ñâî-

¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â âèõ³äíó êîðåñïîíäåí-

ö³þ Äåïàðòàìåíòó.

17. Çä³éñíþº îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí òà

ïðåäñòàâíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ç ïèòàíü, â³äíå-

ñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â.

18. Çä³éñíþº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñï³â-

ïðàöþ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ç ì³í³ñ-

òåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè

àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè

³ îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ç ïèòàíü,

ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

19. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç âèêî-

íàííÿ ³íøèõ ôóíêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ

Äåïàðòàìåíòó, òà îêðåìèõ äîðó÷åíü äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 06 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 292 «Äåÿê³

ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó

2016 ðîö³» ïîñàäîâèé îêëàä çàñòóïíèêà äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ

êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïè-

òàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî

êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 6031,00 ãðèâåíü.

Çàñòóïíèêó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà-

÷àëüíèêó óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà áóä³âíèöòâîì

Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóð-

íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâëþþ-

òüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêî-

â³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà-

÷åííÿ íà ïîñàäó çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³

35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè

ïðèçíà÷åíí³ îñîáè íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáî-

â’ÿçêîâèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà

ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðî-

êîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â

êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîí-

êóðñí³é êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çà-

çíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñà-

äè äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äî-

äàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî

íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñ-

òèíîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó

íà ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³-

äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷å-

íîãî Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿

ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî

îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî

çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âè-

êîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº

³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ)

ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó — 04.11.2016 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 07.11.2016 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæà-

þòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 08.11.2016 —

28.11.2016 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

29.11.2016 — 01.12.2016 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 02.12.2016 ðîêó;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 05.12.2016 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â — 07.12.2016;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà —

07.12.2016 ðîêó;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó —

08.12.2016 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ

ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó íà çàéíÿò-

òÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ

çà áóä³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåð-

æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ

ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) ìîæóòü áóòè çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàí-

ò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôî-

íó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íà-

äàº äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåí-

íÿ êîíêóðñó

Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³¿âíà, íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-74-69,

àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadry@kma. gov. ua

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 

Çàãàëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà

Ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà.

2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðî-

áîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíø äâîõ ðîê³â.

3. Âîëîä³ííÿ ìîâàìè

Â³ëüíå

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà

Âèùà îñâ³òà ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòó-

ðè àáî âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà.

2. Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

- Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè,

- Êîäåêñ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà-

¿íè,

Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäó-

âàííÿ â Óêðà¿í³»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àä-

ì³í³ñòðàö³¿»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —

ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáó-

ä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàí-

íÿ»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî àðõ³òåêòóðíó ä³ÿëü-

í³ñòü»,

- Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ïðàâîïîðóøåííÿ ó ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13

êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 466 «Äåÿê³ ïèòàííÿ âèêî-

íàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23

òðàâíÿ 2011 ¹ 553 ðîêó «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áó-

ä³âåëüíîãî êîíòðîëþ»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 13

êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 461 «Ïèòàííÿ ïðèéíÿòòÿ â

åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì îá’ºê-

ò³â»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27

êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 557 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó â³äíåñåííÿ îá’ºêò³â áóä³âíèöòâà äî IV ³ V

êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06

êâ³òíÿ 1995 ðîêó ¹ 244 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïî-

ðÿäêó íàêëàäåííÿ øòðàô³â çà ïðàâîïîðóøåí-

íÿ ó ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³»,

- ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19

ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 671 «Äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàí³â äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³-

âåëüíîãî êîíòðîëþ»,

- íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèò-

êó, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà Óêðà¿íè â³ä 15 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 240

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðì àêò³â òà ³íøèõ äîêó-

ìåíò³â, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ï³ä ÷àñ àáî çà ðåçóëü-

òàòàìè çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ».

- ³íø³ ï³äçàêîíí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè.

3. Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Âì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ïðàâîâ³ íîðìè ÷èííî-

ãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü àðõ³òåêòóð-

íî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ.

4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê íà â³äïîâ³äí³ñòü

âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò âè-

ìîãàì áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàíäàð-

ò³â ³ ïðàâèë, çàòâåðäæåíèì ïðîåêòíèì âèìî-

ãàì, ð³øåííÿì, òåõí³÷íèì óìîâàì, ñâîº÷àñíîñò³

òà ÿêîñò³ ïðîâåäåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ íîðìàòèâ-

íî-òåõí³÷íîþ ³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ çéî-

ìîê, çàì³ð³â, âèïðîáóâàíü â³ä 2 ðîê³â.

5. Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-

ã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì — ð³âåíü äîñâ³ä÷å-

íîãî êîðèñòóâà÷à; ðîáîòà ç îô³ñíèì ïàêåòîì

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook

Express)

6. Ë³äåðñòâî

1) âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â;

2) âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;

3) äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â.

7. Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè (ó òî-

ìó ÷èñë³ ô³íàíñîâ³ ³ ìàòåð³àëüí³);

3) àíàë³ç äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïëàíóâàííÿ

çàõîä³â ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè

³íôîðìàö³¿;

5) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ïðè áàãàòîçàäà÷íîñò³;

6) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºí-

òèð³â.

8. Êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ïóáë³÷íèõ

âèñòóï³â;

2) ñï³âïðàöÿ òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêî¿

âçàºìîä³¿;

3) â³äêðèò³ñòü.

9. Âïðîâàäæåííÿ çì³í

1) ðåàë³çàö³ÿ ïëàíó çì³í;

2) çäàòí³ñòü ï³äòðèìóâàòè çì³íè òà ïðàöþâà-

òè ç ðåàêö³ºþ íà íèõ;

3) îö³íêà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåíèõ çì³í.

10. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òà ïåð-

ñîíàëîì

1) îðãàí³çàö³ÿ ³ êîíòðîëü ðîáîòè;

2) óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè;

3) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà êåðóâàòè

êîìàíäîþ;

4) îö³íêà ³ ðîçâèòîê ï³äëåãëèõ;

5) âì³ííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â.

11. Îñîáèñò³ñí³ êîìïåòåíö³¿

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) äèñöèïë³íà ³ ñèñòåìí³ñòü;

3) ³ííîâàö³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü;

4) ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà îð³ºíòàö³ÿ íà ðîçâèòîê;

5) äèïëîìàòè÷í³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü;

6) íåçàëåæí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) îð³ºíòàö³ÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ;

8) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади 
заступника директора Департаменту з питань державного 

архітектурно'будівельного контролю міста Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (категорія Б)
Розпорядження № 1053 від 4 листопада 2016 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер'
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По'
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего'
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü

äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ

ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Âèçíà÷èòè, ùî Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³â-

íà — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðî-

áîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àäì³í³ñ-

òðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáî-

ðó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äè-
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ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àð-

õ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòî-

ðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåê-

òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³-

ã³âñüê³é òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìîâè

éîãî ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³ç-

í³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî âè-

äàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè
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УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

заступника директора Департаменту з питань державного 
архітектурно'будівельного контролю міста Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (категорія Б)

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåð-

æàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñ-

òà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

1. Ñïðÿìîâóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü óïðàâ-

ë³ííÿ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð, â³ää³ëó äîçâ³ëüíèõ

äîêóìåíò³â, â³ää³ëó àíàë³çó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿, ÿê³ éîìó áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêî-

âóþòüñÿ, òà êîîðäèíóº ðîáîòó ñåêòîðó îðãàí³-

çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ³íôîðìàòèçàö³¿ òà çâ’ÿç-

ê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ.

2. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîçâ³ëüíèõ òà ðåºñ-

òðàö³éíèõ ôóíêö³é ó ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîêëàäåíèõ íà Äåïàðòàìåíò, â³äïîâ³äíî

äî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, íåñå ïåðñîíàëü-

íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ðåàë³çàö³¿ öèõ ïîâ-

íîâàæåíü.

3. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ùîäî íà-

äàííÿ (îòðèìàííÿ, ðåºñòðàö³¿), ïîâåðíåííÿ

(â³äìîâè ó âèäà÷³) ÷è àíóëþâàííÿ (ñêàñóâàí-

íÿ ðåºñòðàö³¿) äîêóìåíò³â, ùî äàþòü ïðàâî íà

âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò;

ðåºñòðàö³¿, ïîâåðíåííÿ, ñêàñóâàííÿ ðåºñòðà-

ö³¿ äåêëàðàö³é ïðî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà äî åêñ-

ïëóàòàö³¿.

4. Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ùîäî ïîäàííÿ äî Äåð-

æàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà-

¿íè ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ âíåñåííÿ äî ºäè-

íîãî ðåºñòðó äîêóìåíò³â, ùî äàþòü ïðàâî íà

âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà. áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³

çàñâ³ä÷óþòü ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷å-

íèõ áóä³âíèöòâîì îá’ºêò³â, â³äîìîñòåé ïðî ïî-

âåðíåííÿ íà äîîïðàöþâàííÿ, â³äìîâó ó âèäà÷³,

ñêàñóâàííÿ òà àíóëþâàííÿ çàçíà÷åíèõ äîêó-

ìåíò³â.

5. Çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ, â ìåæàõ ïîâíîâà-

æåíü, ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòè-

ö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â

÷àñòèí³ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî âèêî-

íàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàìîâíèêàìè

îáîâ’ÿçê³â ùîäî óêëàäåííÿ äîãîâîðó ïðî ïàéî-

âó ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ³ ðîçâèòêó ³íæåíåðíî-òðàíñ-

ïîðòíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êè-

ºâà òà ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ ó ñòâîðåíí³ ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè ì³ñòà Êèºâà.

6. Çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ, â ìåæàõ ïîâíîâà-

æåíü, ç Äåïàðòàìåíòîì (Öåíòðîì) íàäàííÿ àä-

ì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì ³í³ñòðàö³¿).

7. Çàáåçïå÷óº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñï³â-

ïðàöþ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ç ì³í³ñ-

òåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè

àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè

³ îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ç ïèòàíü,

ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

8. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çà-

ïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿.

9. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ òà ó÷àñòü ó íàðà-

äàõ, ñåì³íàðàõ, çàñ³äàííÿõ òà ³íøèõ çàõîäàõ, ùî

îðãàí³çîâóþòüñÿ äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî â³ä-

íîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

10. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîðó÷åíü Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çà-

ñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, â³äïî-

â³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â.

11. Çä³éñíþº ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ³òíî-

ñò³ ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ îðãàí³â.

12. Çä³éñíþº ï³äãîòîâêó ³íôîðìàö³éíèõ òà

àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ïîäàííÿ Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

13. Çä³éñíþº àíàë³ç ðîáîòè ï³äïîðÿäêîâàíèõ

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ï³äãîòîâêè ïëàí³â òà

óçàãàëüíåííÿ ïîêàçíèê³â ¿õ ðîáîòè.

14. Çàáåçïå÷óº íàäàííÿ ïðîïîçèö³é òà áåðå

ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåí-

ö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

15. Âæèâàº çàõîäè ùîäî ³íôîðìàö³éíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó, ïðîâîäèòü ðîáîòó

³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷àº çì³ñò

òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ çàõîä³â ç ïè-

òàíü, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâà-

íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

16. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîá³ò ç óêîìïëåê-

òóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ àð-

õ³âíèõ äîêóìåíò³â.

17. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç îõîðî-

íè ïðàö³ òà ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

18. Ï³äïèñóº:

ëèñòè ïðî ïîâåðíåííÿ çàìîâíèêàì äåêëàðà-

ö³é ïðî ïî÷àòîê âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ àáî áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò, ÿê³ ïîäàí³ ÷è îôîðìëåí³ ç ïî-

ðóøåííÿì âèìîã, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì;

ëèñòè ïðî ïîâåðíåííÿ çàìîâíèêàì äåêëàðà-

ö³é ïðî ãîòîâí³ñòü îá’ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿, ÿê³

ïîäàí³ ÷è îôîðìëåí³ ç ïîðóøåííÿì âèìîã, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

19. Ðîçãëÿäàº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü êî-

ðåñïîíäåíö³þ, ÿêà íàäõîäèòü äî Äåïàðòàìåí-

òó, òà íàêëàäàº â³äïîâ³äí³ ðåçîëþö³¿ ùîäî âè-

êîíàííÿ äîêóìåíò³â.

20. Ðîçãëÿäàº, â³çóº òà ï³äïèñóº, â ìåæàõ ñâî-

¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âèõ³äíó êîðåñïîíäåí-

ö³þ Äåïàðòàìåíòó.

21. Çä³éñíþº îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí òà

ïðåäñòàâíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ç ïèòàíü, â³äíå-

ñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

22. Êîîðäèíóº ïèòàííÿ:

âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ç ïè-

òàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêî-

âàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â;

ðîçðîáëåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî âäîñêîíàëåí-

íÿ çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîì-

ïåòåíö³¿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â.

23. Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç âèêî-

íàííÿ ³íøèõ ôóíêö³é, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåí-

ö³¿ Äåïàðòàìåíòó, òà îêðåìèõ äîðó÷åíü äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 06 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 292 «Äåÿê³

ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ó

2016 ðîö³» ïîñàäîâèé îêëàä çàñòóïíèêà äèðåê-

òîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³-

òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëà-

äàº 6031,00 ãðèâåíü.

Çàñòóïíèêó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ç ïè-

òàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî

êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâëþþòüñÿ íàäáàâêè òà

ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêî-

â³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà-

÷åííÿ íà ïîñàäó çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³

35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè

ïðèçíà÷åíí³ îñîáè íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáî-

â’ÿçêîâèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà

ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðî-

êîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â

êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó

êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîí-

êóðñí³é êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çà-

çíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñà-

äè äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äî-

äàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî

íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³

÷àñòèíîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº

çãîäó íà ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþä-

íåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî

çàçíà÷åíîãî Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòà-

íîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðå-

â³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî

îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî

çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âè-

êîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº

³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ)

ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,

âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîí-

êóðñó — 04.11.2016 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ

êîíêóðñó — 07.11.2016 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæà-

þòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 08.11.2016 —

28.11.2016 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà

â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

29.11.2016 — 01.12.2016 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éî-

ãî ðåçóëüòàò³â — 02.12.2016 ðîêó;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà-

÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 05.12.2016 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðå-

çóëüòàò³â — 07.12.2016;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóð-

ñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà —

07.12.2016 ðîêó;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó

08.12.2016 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ

ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó íà çàéíÿò-

òÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-

áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ìîæóòü áóòè çì³íå-

í³, ïðî ùî êîíêóðñàíòàì áóäå ïîâ³äîìëåíî äî-

äàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà

àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº äîäàò-

êîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Ïóõàëüñüêà Îëüãà Àíàòîë³¿âíà, íà÷àëüíèê

â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâè-

ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38

(044) 202-74-69, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè

kadry@kma.gov.ua

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ 

Çàãàëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà 

Ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìà-

ã³ñòðà.

2. Äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè

êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðî-

áîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³

íå ìåíø äâîõ ðîê³â.

3. Âîëîä³ííÿ ìîâàìè

Â³ëüíå

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà

Âèùà îñâ³òà ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòó-

ðè àáî âèùà þðèäè÷íà îñâ³òà. 

2. Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè,

Êîäåêñ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè,

çàêîíè Óêðà¿íè: 

«Ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè», 

«Ïðî àðõ³òåêòóðíó ä³ÿëüí³ñòü», 

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó», 

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»,

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», 

«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿», 

«Ïðî îñíîâè ì³ñòîáóäóâàííÿ», 

«Ïðî ðåãóëþâàííÿ ì³ñòîáóä³âíî¿ ä³ÿëüíîñò³», 

«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», 

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ

àêò³â Óêðà¿íè ùîäî äåöåíòðàë³çàö³¿ ïîâíîâà-

æåíü ó ñôåð³ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîí-

òðîëþ òà óäîñêîíàëåííÿ ì³ñòîáóä³âíîãî çàêî-

íîäàâñòâà».

«Ïðî Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â äîçâ³ëüíîãî õàðàê-

òåðó ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³».

ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè: 

â³ä 13 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 461 «Ïèòàííÿ ïðèé-

íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì

îá’ºêò³â».

â³ä 13 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 466 «Äåÿê³ ïèòàííÿ

âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ ³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò»,

â³ä 27 êâ³òíÿ 2011 ðîêó ¹ 557 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó â³äíåñåííÿ îá’ºêò³â áóä³âíèö-

òâà äî IV ³ V êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³»,

íàêàçè Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,

áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà Óêðà¿íè:

â³ä 24 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 92 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó âåäåííÿ ºäèíîãî ðåºñòðó äî-

êóìåíò³â, ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãî-

òîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ çàñâ³ä÷óþòü ïðèé-

íÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ çàê³í÷åíèõ áóä³âíèöòâîì

îá’ºêò³â, â³äîìîñòåé ïðî ïîâåðíåííÿ íà äî-

îïðàöþâàííÿ, â³äìîâó ó âèäà÷³, ñêàñóâàííÿ

òà àíóëþâàííÿ çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â».

â³ä 16 òðàâíÿ 2011 ðîêó ¹ 45 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ Ïîðÿäêó ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî îá’ºêò³â».

3. Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Âì³ííÿ çàñòîñîâóâàòè ïðàâîâ³ íîðìè ÷èííîãî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äîçâ³ëüíèõ òà

ðåºñòðàö³éíèõ ôóíêö³é ó ñôåð³ ì³ñòîáóä³âíî¿

ä³ÿëüíîñò³.
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4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Äîñâ³ä ðîáîòè ç äîêóìåíòàìè, ùî äàþòü

ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò äëÿ îá'ºêò³â ²-²V êàòåãîð³é ñêëàäíîñò³,

ðåºñòðàö³¿, ïîâåðíåííÿ òà ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿

äåêëàðàö³é ïðî ãîòîâí³ñòü îá'ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿

â³ä 2 ðîê³â

5. Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï'þòåðîì - ð³âåíü äîñâ³ä÷åíîãî

êîðèñòóâà÷à; ðîáîòà ç îô³ñíèì ïàêåòîì Microsoft

Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express)

6. Ë³äåðñòâî

1) âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â;

2) âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;

3) äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â.

7. Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè (ó

òîìó ÷èñë³ ô³íàíñîâ³ ³ ìàòåð³àëüí³);

3) àíàë³ç äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïëàíóâàííÿ

çàõîä³â ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè

³íôîðìàö³¿;

5) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ïðè áàãàòîçàäà÷íîñò³;

6) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºíòèð³â.

8. Êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ïóáë³÷íèõ

âèñòóï³â;

2) ñï³âïðàöÿ òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêî¿

âçàºìîä³¿;

3) â³äêðèò³ñòü.

9. Âïðîâàäæåííÿ çì³í

1) ðåàë³çàö³ÿ ïëàíó çì³í;

2) çäàòí³ñòü ï³äòðèìóâàòè çì³íè òà ïðàöþâàòè

ç ðåàêö³ºþ íà íèõ;

3) îö³íêà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåíèõ çì³í.

10. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òà

ïåðñîíàëîì

1) îðãàí³çàö³ÿ ³ êîíòðîëü ðîáîòè;

2) óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè;

3) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà êåðóâàòè

êîìàíäîþ;

4) îö³íêà ³ ðîçâèòîê ï³äëåãëèõ;

5) âì³ííÿ ðîçâ'ÿçàííÿ êîíôë³êò³â.

11. Îñîáèñò³ñí³ êîìïåòåíö³¿

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) äèñöèïë³íà ³ ñèñòåìí³ñòü;

3) ³ííîâàö³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü;

4) ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà îð³ºíòàö³ÿ íà ðîçâèòîê;

5) äèïëîìàòè÷í³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü;

6) íåçàëåæí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) îð³ºíòàö³ÿ íà îáñëóãîâóâàííÿ;

8) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про передачу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БОЛЮ» для
обслуговування адміністративного будинку на вул. Бульварно'

Кудрявській, 10'б у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 239/1243 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен'
ду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування зе'
мель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧ'
НИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ БОЛЮ» від 12.05.2016 № 01040'000210592'014, враховуючи те, що земельна ділянка за'
реєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ді'
лянку від 29.03.2016 № НВ'8000279442016) та право комунальної власності територіальної громади міста Ки'
єва на яку зареєстровано в установленому порядку (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухо'
ме майно від 06.04.2016 № 56767534), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÁ-

ËÅÌ ÁÎËÞ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0793 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:91:168:0027, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî

çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 

¹ ÍÂ-8000279442016) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ àä-

ì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà âóë. Áóëüâàðíî-Êóä-

ðÿâñüê³é, 10-á ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ó çâ’ÿçêó ç íàáóò-

òÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî (âèòÿã

ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä

26.11.2013 ¹ 13463382, ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî

âëàñíîñò³ â³ä 26.11.2013 ¹ 13462507) (êàòåãî-

ð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä 12.05.2016 ¹ 01040-

000210592-014, ñïðàâà À-22427).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÐÎÁËÅÌ ÁÎËÞ»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова

В. Кличко

Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНОВЕЙШИН ГРУП» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі на вул. Миколи 
Закревського, 22 у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 235/1239 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України
«Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розме'
жування земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо вста'
новлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-

Í²ÑÒÞ «²ÍÎÂÅÉØÈÍ ÃÐÓÏ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà âóë. Ìè-

êîëè Çàêðåâñüêîãî, 22 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâ³ (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðîìèñëî-

âîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðî-

íè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, çàÿâà ÄÖ â³ä 31.05.2016

¹ 01333-000212403-014, ñïðàâà Ä-7578).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÎÂÅÉØÈÍ ÃÐÓÏ»,

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåí-

íÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â çåìåëüíó ä³ëÿíêó

ïëîùåþ 0,4102 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:62:020:0010, âèòÿã ç Äåðæàâ-

íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000310222016) äëÿ åêñïëóàòà-

ö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ íà

âóë. Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, 22 ó Äåñíÿíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà

íåðóõîìå ìàéíî (äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó

íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ â³ä 16.10.2015 ¹ 997).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÎÂÅÉØÈÍ ÃÐÓÏ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-

ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïî-

ðÿäêó òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâ-

ñòâîì.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñò³ Äåïàð-

òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

02.03.2016 ¹ 2974/0/12/19-16.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 30.11.2007 ¹ 62-6-00444, óêëàäåíèé ì³æ

Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îá-

ìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÁÀÇ²Ñ-ÀÂÒÎ», ç ìî-

ìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «²ÍÎÂÅÉØÈÍ ÃÐÓÏ».

5. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143

Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова  В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«КОЛОС» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування

торговельного павільйону на вул. Івана Федорова, 29 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 236/1240 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно'
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля'
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÎËÎÑ» äëÿ åêñïëóàòàö³¿

òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà

âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ ¹ 01113-

000208813-014 â³ä 20.04.2016, ñïðàâà À-4372).

2. Ïåðåäàòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «ÊÎËÎÑ», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó

3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 2 ðîêè çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,0151 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:219:0025, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çå-

ìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-

8000073932014) äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ òîðãîâåëüíîãî ïàâ³ëüéîíó íà âóë. ²âàíà Ôå-

äîðîâà, 29 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çå-

ìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿçêó ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñ-

íîñò³ íà îá’ºêò íåðóõîìîãî ìàéíà (ñâ³äîöòâî ïðî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî â³ä 22.10.2015

¹ 46099392, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷î-

âèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðà-

âà âëàñíîñò³ â³ä 22.10.2015 ¹ 46099493).

3. Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñ-

òþ «ÊÎËÎÑ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãîëîâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà äè-

çàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 12.02.2004 ¹ 19-

1341, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó

ì. Êèºâ³ â³ä 23.01.2014 ¹ 19-26-0.3-273/2-14.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ìåæàõ ÷åðâîíèõ ë³í³é

âèêîðèñòîâóâàòè ç îáìåæåííÿìè â³äïîâ³äíî äî

âèìîã ì³ñòîáóä³âíîãî çàêîíîäàâñòâà.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà-

÷åííÿì òÿãíå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êî-

ðèñòóâàííÿ íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåì-

ëåêîðèñòóâàííÿ.
Київський міський голова В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Про затвердження Порядку надання адресної 
матеріальної допомоги студентам з числа дітей�інвалідів, 

інвалідів, дітей� сиріт, дітей із сімей киян, які загинули 
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії 

чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі 
у Революції Гідності, та дітей з малозабезпечених сімей 

на часткову оплату навчання у вищому навчальному закладі 
за їх вибором

Розпорядження № 1015 від 13 жовтня 2016 року
На виконання рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження місь�

кої цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016�2018 роки», з метою забезпечення подальшого
соціального захисту окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê íàäàííÿ àäðåñíî¿ ìà-

òåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ñòóäåíòàì ç ÷èñëà ä³òåé-

³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé ³ç ñ³ìåé

êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïî-

ðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü

çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó Ðåâîëþö³¿

Ã³äíîñò³, òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé íà

÷àñòêîâó îïëàòó íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíî-

ìó çàêëàä³ çà ¿õ âèáîðîì, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ç. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì.Þ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

1 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 193/1506

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

13.10.2016 ð. ¹ 1015

Порядок
надання адресної матеріальної допомоги студентам 

з числа дітей�інвалідів, інвалідів, дітей�сиріт, дітей із сімей киян, 
які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії

чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі 
у Революції Гідності, та дітей з малозабезпечених сімей на часткову оплату

навчання у вищому навчальному закладі за їх вибором

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ï³äñòàâè òà óìîâè íàäàííÿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ñòóäåí-

òàì ç ÷èñëà ä³òåé-³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé ³ç ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè

âíàñë³äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó

Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé íà ÷àñòêîâó îïëàòó íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íà-

â÷àëüíîìó çàêëàä³ çà ¿õ âèáîðîì (äàë³ — ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà) çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷å-

íèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íà-

çóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåç-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116.

2. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ñòóäåíòàì ç ÷èñëà ä³òåé-³íâàë³ä³â, ³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò,

ä³òåé ³ç ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óø-

êîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, òà ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³-

ìåé (äàë³ — ñòóäåíòè ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é), ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü ó ì³ñò³ Êèºâ³, äëÿ

çäîáóòòÿ ñòóïåíÿ âèùî¿ îñâ³òè ìîëîäøîãî áàêàëàâðà, áàêàëàâðà òà ìàã³ñòðà. 

3. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ñòóäåíòàì ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ

îäèí ðàç íà íàâ÷àëüíèé ð³ê äëÿ ÷àñòêîâî¿ îïëàòè ïëàòíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàäàõ (íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³) çà ¿õ âèáîðîì.

4. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ñòóäåíòàì ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòî¿ çà-

ÿâè, àáî çàÿâè ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà çàìîâëÿº ïëàòíó îñâ³òíþ ïîñëóãó äëÿ ñòóäåíòà ï³ëüãîâî¿ êà-

òåãîð³¿, áåðó÷è íà ñåáå ô³íàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ùîäî ¿¿ îïëàòè, ùî ïîäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) íå ï³çí³øå í³æ äî 15 æîâòíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó (ó 2016 ðîö³ äî 15 ëèñòîïàäà).

Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:

êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

êîï³ÿ ïåíñ³éíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ àáî ïîñâ³ä÷åííÿ îòðèìóâà÷à äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³);

êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà (íå íàäàºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè,

ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³-

êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³ä-

ì³òêó â ïàñïîðò³);

êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ (äëÿ ä³òåé ³ç ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè âíàñë³äîê

ïîðàíåíü, êàë³öòâà, êîíòóç³¿ ÷è ³íøèõ óøêîäæåíü çäîðîâ’ÿ, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó Ðåâîëþö³¿

Ã³äíîñò³);

êîï³ÿ äîâ³äêè äî àêòà îãëÿäó ìåäèêî-ñîö³àëüíîþ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ ïðî âñòàíîâëåííÿ ãðó-

ïè ³íâàë³äíîñò³ (äëÿ ³íâàë³ä³â);

êîï³ÿ ìåäè÷íîãî âèñíîâêó ë³êàðñüêî-êîíñóëüòàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî äèòèíó- ³íâàë³äà â³êîì äî 18

ðîê³â (äëÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â);

êîï³ÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿ (äëÿ ³íâàë³ä³â òà ä³òåé- ³íâàë³ä³â);

êîï³ÿ ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ñòàòóñó äèòèíè-ñèðîòè, ïðèéíÿòå ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ (äëÿ ä³òåé-ñèð³ò);

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

1 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 193/1506

äîâ³äêà ç óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ñòóäåíòà ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿ ïðî îòðèìàííÿ ñ³ì’ºþ äåðæàâíî¿

ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì òà îá÷èñëåííÿ ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äî-

õîäó ñ³ì’¿ íà îäíó îñîáó (äëÿ ä³òåé ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé);

êîï³ÿ äîãîâîðó (êîíòðàêòó), ùî óêëàäàºòüñÿ ì³æ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì òà ñòóäåíòîì

ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿, ÿêèé çàìîâëÿº ïëàòíó îñâ³òíþ ïîñëóãó äëÿ ñåáå, àáî ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà çà-

ìîâëÿº ïëàòíó îñâ³òíþ ïîñëóãó äëÿ ñòóäåíòà ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿, áåðó÷è íà ñåáå ô³íàíñîâ³ çî-

áîâ’ÿçàííÿ ùîäî ¿¿ îïëàòè;

äîâ³äêà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðî ðîçì³ð ïëàòè çà îñâ³òíþ ïîñëóãó çà ð³ê íàâ÷àííÿ;

êîï³ÿ êâèòàíö³¿ ïðî îïëàòó îñâ³òíüî¿ ïîñëóãè.

Êîï³¿ äîêóìåíò³â, çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³, ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè.

5. Ó íàäàíí³ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìîæå áóòè â³äìîâëåíî:

â ðàç³ íåíàäàííÿ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 4 öüîãî Ïîðÿäêó;

ÿêùî âèòðàòè íà êîìïåíñàö³þ ïëàòíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã çà íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â ç ÷èñëà ³íâàë³ä³â

êîìïåíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â Ôîíäó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â.

6. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ìîæå óòâî-

ðþâàòè êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èé îðãàí.

7. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ ó ãðîøîâîìó âèãëÿä³ íà ï³äñòàâ³ íàêàç³â äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Ïðî ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ àáî â³äìîâè ó íàäàíí³ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çàÿâíèêîâ³ ïîâ³äîì-

ëÿº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïèñüìîâî.

9. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíîê áàíêó, ùî çà-

çíà÷åíèé îäåðæóâà÷åì, àáî ïîøòîâèì ïåðåêàçîì ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-

íÿ îäåðæóâà÷à.

10. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ôàêòè÷íèõ âèòðàò â êîæíîìó

êîíêðåòíîìó âèïàäêó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 18 000 ãðí.

Äî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íå âêëþ÷àþòüñÿ âèòðàòè íà îïëàòó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã.

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 196/1509

Про внесення змін до тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надає Комунальне некомерційне
підприємство «Консультативно�діагностичний центр

Дніпровського району м. Києва»
Розпорядження № 966 від 7 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю�
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен�
ня переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних за�
кладах освіти» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор�
мативно�правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання
платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä

26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171, çàðåºñòðîâàíèõ â

Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿

ó ì³ñò³ Êèºâ³ 20 ëèïíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 77/1390

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó

¹ 476), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

4 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 196/1509

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

26.02.2015 ð. ¹ 171

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.10.2016 ð. ¹ 966)

Тарифи 
на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне

некомерційне підприємство «Консультативно�діагностичний центр
Дніпровського району м. Києва»

№ Код
послуги

Найменування послуги Тариф за 1 послугу,
грн (без ПДВ)

1 2 3 4
1. Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними показаннями

1.1 098 Очищення обличчя гігієнічне із застосуванням дарсонвалізації 64,90

1.2 193 Лікувальна маска (суха, живильна, комбінована) із застосуванням
гарячого та холодного компресів і дарсонвалізації

45,30

1.3 194 Швидке, глибоке злущування саліциловим спиртом різної концентрації 134,50
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1.4 195 Ультразвукове очищення обличчя 88,70

1.5 196 Мікрострумова терапія обличчя 28,70

1.6 197 Біомеханічна репарація гіалуронової кислоти та мезококтелів 117,80

1.7 198 Гліколевий пілінг 107,50 

1.8 199 Масаж по крему ультразвуковий 109,90

1.9 200 Кріомасаж обличчя чи волосистої частини голови 26,80

1.10 201 Кріодеструкція одного елементу (бородавки, папіломи, кератоми,
контагіозного молюска, тощо) розміром до 0,5 см

10,60

1.11 202 Депіляція (воскова) верхньої губи, підборіддя 36,60

1.12 203 Депіляція (воскова) ноги до коліна 66,60

1.13 204 Депіляція (воскова) лінії бікіні 85,20

2. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді
на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при

прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні
огляди

2.1 006 Профогляд офтальмологом вищої категорії 6,50

2.2 009 Профогляд хірургом вищої категорії 7,00

2.3 184 Профогляд урологом першої категорії 22,10

2.4 001 Профогляд лікаремAтерапевтом вищої категорії 16,00

2.5 002 Профогляд лікаремAдерматовенерологом першої категорії 13,20

2.6 005 Профогляд лікаремAакушеромAгінекологом першої категорії 17,30

2.7 007 Профогляд лікаремAневропатологом першої категорії 14,30

2.8 008 Профогляд лікаремAотоларингологом першої категорії 12,00

2.9 101 Оформлення карт та направлень, обробка заключень, аналіз звернень,
підготовка звітних документів куратором договору

18,50

2.10 103 Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово) 11,40

2.11 124 Дослідження відносної акомодації 22,80

2.12 127 Пряма офтальмоскопія 80,40

2.13 128 Риноскопія 22,80

2.14 129 Отоскопія 11,50

2.15 130 Дослідження слуху за допомогою камертонів 22,80

2.16 131 Дослідження вестибулярного апарату методом вестибулометрії 45,30

2.17 132 Дослідження вібраційної чутливості 42,30

2.18 133 Реовазографія 1Aго сегменту на 2 кінцівках у спокої 35,40

2.19 134 Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих
об'ємів та функціональними пробами з ручною обробкою отриманих
показників

93,90

2.20 139 Видача висновку головою комісії щодо придатності до професії 25,90

2.21 205 Вимір очного тиску 24,20

2.22 206 Динамометрія 4,70

3. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без
направлення лікарів

3.1 162 Консультація кардіолога вищої категорії 42,50

3.2 163 Консультація офтальмолога вищої категорії 67,00

3.3 019 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові 12,40

3.4 021 Визначення кількості тромбоцитів 18,30

3.5 022 Визначення глюкози у сироватці крові 7,60

3.6 024 Клінічний аналіз сечі № 2 (скорочений) на аналізаторі Rayto Camrey 240 11,70

3.7 137 Визначення білірубіну і його фракцій у сироватці крові 12,90

3.8 164 Клінічний аналіз крові № 2 (скорочений) на аналізаторі Rayto Camrey 240 27,30

3.9 165 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові 13,30

3.10 166 Визначення загального білка сироватки крові 6,40

3.11 167 Визначення холестерину у сироватці крові 7,80

3.12 168 Визначення активності креатинкінази у сироватці крові 25,80

3.13 169 Ехокардіографія 81,30

3.14 170 Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та
суглобів: молочні залози (з двох боків)

76,80

3.15 171 Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи чоловіків за
окремими органами: передміхурова залоза

29,40

3.16 172 Мамографія однієї молочної залози у двох проекціях 106,50

3.17 173 Рентгенографія ОГК (глядова) в одній проекції 67,20

3.18 174 Рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проекціях 117,10

3.19 175 Рентгенографія функціональна шийного відділу хребта у трьох проекціях 121,10

3.20 176 Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях 117,10

3.21 177 Рентгенографія зубів прицільна 27,50

3.22 125 Перевірка гостроти зору щодо здатності читати 11,20

3.23 126 Периметрія (вимір поля зору) 55,30

3.24 178 Перевірка гостроти зору в дітей і неписьменних 55,30

3.25 179 Тонометрія ока 33,70

3.26 180 Видалення стороннього тіла кон'юнктиви 56,90

3.27 181 Епіляція вій 45,70

3.28 182 Аудіометрія 55,70

3.29 183 Холтерівське моніторування артеріального тиску 66,90

3.30 049 Консультація лікаряAреабілітолога вищої категорії 3.30

3.31 050 Консультація лікаряAпсихолога вищої категорії 50,00

3.32 104 Консультація лікаряAдерматовенеролога вищої категорії 83,90

3.33 141 Консультація лікаряAакушераAгінеколога вищої категорії 53,30

3.34 207 Консультація лікаряAтерапевта вищої категорії 49,10

3.35 208 Консультація лікаряAневропатолога вищої категорії 49,10

3.36 209 Консультація лікаряAотоларинголога вищої категорії 51,00

3.37 210 Консультація лікаря з лікувальної фізкультури вищої категорії 35,60

3.38 211 Консультація лікаряAфізіотерапевта вищої категорії 33,30

3.39 010 Кольпоскопія 32,20

3.40 144 Проба Шиллера 18,20

3.41 017 Знаходження поверхневого антигену вірусного гепатиту В методом РПГА 32,80

3.42 023 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних
елементів крові

26,20

3.43 025 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові 19,30

3.44 026 Визначення резусAфактору в капілярній крові 22,10

3.45 027 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у
фарбованих препаратах A 3 мазки на 2 предметних скельцях

37,30

3.46 028 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у
фарбованих препаратах A 1 мазок (з одного місця)

15,80

3.47 029 Серодіагностика сифілісу A реакція Вассермана 22,10

3.48 105 Знаходження яєць гельмінтів методом збагачення (метод Фюлеборна,
Калантарян тощо)

35,10

3.49 106 Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазка) 12,40

3.50 107 Дослідження на гострючки (ентеробіоз) в 3 препаратах 12,20

3.51 136 Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца 31,50

3.52 150 Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних
оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

10,60

3.53 034 Флюорографія органів грудної клітини в боковій або прямій передній
проекції

37,20

3.54 035 ЕКГAдослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 35,40

3.55 036 Спірометрія 18,80

3.56 037 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної
системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні
протоки+підшлункова залоза+селезінка

101,00

3.57 114 Сонографічне дослідження щитоподібної залози 52,30

3.58 152 Сонографічне дослідження матки і яєчників 64,50

3.59 153 УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 66,00

4. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення
здоров'я дорослого населення

4.1 042 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця) 31,30

4.2 044 Масаж шийноAгрудного відділу хребта 23,70

4.3 047 Душ Шарко 13,40

4.4 115 Гідромасаж, гідротерапія, вуглекислі зрошення 16,30

4.5 187 Масаж спини від VII шийного хребця до V поперекового хребця) 23,70

4.6 041 Масаж м'язів обличчя 13,90 ;

4.7 043 Масаж поперековоAкрижової ділянки 13,90

4.8 046 Душ циркулярний 14,60

4.9 116 Гідроаеромасаж 16,90

4.10 121 Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період
одужання або при хронічному перебігу захворювання при індивідуальному
методі занять

28,20

4.11 212 Масаж нижньої кінцівки 25,20

4.12 213 Масаж верхньої кінцівки 19,60

4.13 214 Масаж м'язів шиї 13,90

4.14 215 Масаж комірцевої зони 19,60

4.15 216 Масаж ліктьового суглоба 13,90

4.16 217 Масаж колінного суглоба 13,90

4.17 218 Масаж голови 18,00

4.18 219 Масаж кульшового суглоба 13,90

5. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та
іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування

5.1 039 Ультрафонофорез 34,20

5.2 040 Аплікація озокеритова 30,40

5.3 188 Магнітотерапія (низькочастотна) 21,60

5.4 189 ЛазероAмагнітотерапія 21,60

5.5 190 Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними
струмами, постійного та змінного напрямків (діадинамічні, синусоїдальні,
модульовані та інші)

40,30

5.6 191 Ультрафіолетове опромінення загальне 11,00

5.7 192 УВЧAтерапія 12,80

5.8 140 Прийом лікаремAакушеромAгінекологом вищої категорії 34,10

5.9 011 Аспірація вмісту порожнини матки на цитологічне дослідження 65,20

5.10 012 Аспірація ендометрію при малих термінах вагітності 100,10

5.11 111 Забір матеріалу з уретри, піхви чи цервікального каналу 10,20

5.12 142 Контрацепція внутрішньоматкова (без урахування вартості контрацептиву
та знеболювання)

46,70

5.13 143 Видалення внутрішньоматкового протизаплідного засобу (без урахування
вартості знеболювання)

42,70

5.14 146 Кріохірургія патологічних змін шийки матки (ерозії, лейкоплакії,
еритроплакії тощо)

34,60

5.15 147 Видалення хірургічне поліпів, папілом (без урахування вартості
знеболювання)

109,50

5.16 149 Взяття виділень статевих органів 10,20

5.17 151 Анастезія парацервікальна 31,70

5.18 238 Високочастотна терапія патологій шийки матки (апарат високочастотний
електрохірургічний "ЕХВАA350М")

93,60

5.19 013 Ін'єкція внутрішньовенна (вартість лікарських засобів сплачується
додатково)

13,00

5.20 030 Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ,
еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) A дорослим

3,40

5.21 031 Венопункція 9,10

5.22 038 Електростимуляція м'язів 33,80

5.23 045 Голкорефлексотерапія (один сеанс) 41,90

5.24 048 Заняття на тренажерах протягом 30 хвилин для однієї особи 33,80

5.25 220 Дарсонвалізація місцева 29,70

5.26 221 Діадинамотерапія 34,20

5.27 222 Ультразвукова терапія 27,50

5.28 223 ТубусAкварц 11,70
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 198/1511

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 971)

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житло Комфорт Сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 199/1512

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 971)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс» як виконавцем цих послуг

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 197/1510

Про внесення змін до тарифів 
на теплову енергію, постачання теплової енергії, 

послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю 
«Житло Комфорт Сервіс»

Розпорядження № 971 від 10 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно� правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван�
ня тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і центра�
лізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 126/1237, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 127/1238, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ Òîâàðè-

ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî

Êîìôîðò Ñåðâ³ñ» ÿê âèêîíàâöåì öèõ ïîñëóã,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015

ðîêó ¹ 764, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02

âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 128/1239, âèêëàâøè ¿õ

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко
Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 200/1513

Про внесення змін 
до тарифів на теплову енергію, виробництво теплової 

енергії, постачання теплової енергії, 
послуги з централізованого 

опалення і централізованого постачання 
гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»
Розпорядження № 972 від 10 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно� правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван�
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з цен�
тралізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎÐßÄ. ÎÊ. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÅÊÑ-

ÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 247, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó

çà ¹ 53/1366, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎÐßÄ. ÎÊ. ÓÏÐÀÂË²Í-

Íß ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²», âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 247,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016

ðîêó çà ¹ 54/1367, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎÐßÄ. ÎÊ. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ

ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²», âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 247, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó

çà ¹ 55/1368, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎÐßÄ.

ÎÊ. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÍÅÐÓÕÎ-

ÌÎÑÒ²» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëå-

íèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 247,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016

ðîêó çà ¹ 56/1369, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 197/1510

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 971)

Тарифи 
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Житло Комфорт Сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 200/1513

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.04.2015 ð. ¹ 247

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1444,94

2 Централізоване опалення у разі відсутності
квартирного (на приміщення) та/або
будинкового засобів обліку теплової енергії,
яка використовується на опалення:

населення 1 кв. м опалюваної площі на
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

26,32

3 Централізоване постачання гарячої води за
умови підключення рушникосушильників до
системи гарячого водопостачання

населення 1 куб. м 87,56

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1183,01 1419,61

2 Інші споживачі (крім населення) 1144,02 1372,82

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 29,21 35,05

2 Інші споживачі (крім населення) 29,21 35,05
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Керівник апарату В. Бондаренко 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 972)

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПОРЯД.ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка використовується
на опалення:

населення 1 Гкал 1144,99

2 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання:

населення 1 куб. м 71,10

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1132,67

2 Інші споживачі (крім населення) 1369,96

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 1123,00

2 Інші споживачі (крім населення) 1360,29

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

1 Населення 9,67

2 Інші споживачі (крім населення) 9,67
№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 984,10 1180,92

2 Інші споживачі (крім населення) 1080,08 1296,10

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 977,07 1172,48

2 Інші споживачі (крім населення) 1073,05 1287,66

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 201/1514

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.04.2015 ð. ¹ 247

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 972)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 202/1515

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.04.2015 ð. ¹ 247

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 972)

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 203/1516

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

20.04.2015 ð. ¹ 247

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 10.10.2016 ð. ¹ 972)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПОРЯД. ОК. УПРАВЛІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ» 

як виконавець цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 205/1518

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 767

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 983)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 204/1517

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»
Розпорядження № 983 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно� правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван�
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з цен�
тралізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÒÀÒÓÑ»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015

ðîêó ¹ 767, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02

âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 121/1232, âèêëàâøè ¿õ

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß

«ÑÒÀÒÓÑ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07

ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 767, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 122/1233,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÒÀ-

ÒÓÑ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ

2015 ðîêó ¹ 767, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó

òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êè-

ºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 123/1234, âè-

êëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÑÒÀÒÓÑ» ÿê âèêîíàâöåì

öèõ ïîñëóã, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07

ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 767, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 124/1235,

âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 204/1517

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 767

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 983)

Тарифи
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»
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Керівник апарату В. Бондаренко 

Керівник апарату В. Бондаренко 

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення при наявності квартирного (на приміщення)
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1196,75

інші споживачі (крім населення) 1 Г кал 1307,98

2 Централізоване постачання гарячої води за відсутності
рушникосушильників:

населення І куб. м 66,00

інші споживачі (крім населення) 1 куб. м 74,48

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1067,90 1281,48

2 Інші споживачі (крім населення) 1217,05 1460,46

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1028,83 1234,60

2 Інші споживачі (крім населення) 1177,98 1413,58 

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 9,73 11,68

2 Інші споживачі (крім населення) 9,73 11,68

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 7,03 8,44

2 Інші споживачі (крім населення) 7,03 8,44

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 206/1519

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 767

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 983)

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС»

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 207/1520

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

07.08.2015 ð. ¹ 767

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 983)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СТАТУС» 

як виконавцем цих послуг

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 208/1521

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.08.2015 ð. ¹ 823

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 984)

Тарифи 
на теплову енергію ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ХОЛД ГРУП»

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 209/1522

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.08.2015 ð. ¹ 823

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 984)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 210/1523

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.08.2015 ð. ¹ 823

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 984) 

Тарифи 
на транспортування теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 208/1521

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води ТОВАРИСТВУ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»
Розпорядження № 984 від 11 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно� правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван�
ня тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачан�
ня теплової енергії, послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 823, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 142/1253, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ», âñòàíîâëå-

íèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 823,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 143/1254, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòó-

âàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅ-

ÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ», âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó

¹ 823, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 âå-

ðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 144/1255, âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÕÎËÄ ÃÐÓÏ», âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 823, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 145/1256, âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ ÒÎÂÀÐÈ-

ÑÒÂÎÌ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÕÎËÄ ÃÐÓÏ» ÿê âèêîíàâöåì öèõ ïîñëóã, âñòà-

íîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 21 ñåðïíÿ 2015 ðîêó

¹ 823, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³-

àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 11 âå-

ðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 146/1257, âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

6. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 211/1524

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.08.2015 ð. ¹ 823

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 984)

Тарифи 
на постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 29,34 35,20

2 Інші споживачі (крім населення) 29,34 35,20

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн з пдв

1 Централізоване опалення при наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку
теплової енергії, яка використовується на опалення:

A населення 1 Гкал 1301,49

2 Централізоване опалення при відсутності квартирного
(на приміщення) та/або будинкового засобів обліку
теплової енергії, яка використовується на опалення:

A населення 1 кв. м опалювальної площі за
місяць протягом періоду
надання послуги з
централізованого опалення

23,10

3 Централізоване постачання гарячої води за відсутності
рушникосушильників:

A населення 1 куб. м 70,80

Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

7 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 212/1525

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

21.08.2015 ð. ¹ 823

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

â³ä 11.10.2016 ð. ¹ 984)

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛД ГРУП» як виконавцем цих послуг

Керівник апарату В. Бондаренко

Про винагороди спортсменам міста Києва — чемпіонам, 
призерам спортивних змагань 

міжнародного, всеукраїнського, міського рівня 
та їх тренерам�викладачам

Розпорядження № 1017 від 13 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 36, 37, 47 Закону

України «Про фізичну культуру і спорт», міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці»
на 2016�2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 870/870, з ме�
тою відзначення спортсменів, досягнення яких сприяють утвердженню міжнародного авторитету міста Ки�
єва, підвищення їх соціального захисту, заохочення до успішних виступів на Всеукраїнських та Міжнарод�
них змаганнях, розвитку спорту вищих досягнень:

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê âèïëàòè âèíàãîðîä

ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà ÷åìï³îíàì, ïðèçå-

ðàì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñå-

óêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âè-

êëàäà÷àì, øî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ãðàíè÷í³ ðîçì³ðè âèíàãîðîä

ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà — ÷åìï³îíàì, ïðè-

çåðàì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñå-

óêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âè-

êëàäà÷àì, ùî äîäàþòüñÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíþâàòè âèïëàòó âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì

ì³ñòà Êèºâà — ÷åìï³îíàì, ïðèçåðàì ñïîðòèâ-

íèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî,

ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âèêëàäà÷àì â ìå-

æàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êè-

ºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëü-

òóðà ³ ñïîðò».

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â. 

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

1 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 194/1507

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

1 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 194/1507

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

13 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1017

Порядок
виплати винагород спортсменам міста Києва — чемпіонам, 

призерам спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського,
міського рівня та їх тренерам�викладачам

1. Öåé ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì âèïëàòè âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà — ÷åìï³îíàì,

ïðèçåðàì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âè-

êëàäà÷àì.

2. Âèíàãîðîäè çà âèñîê³ ñïîðòèâí³ ðåçóëüòàòè íà çìàãàííÿõ ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî,

ì³ñüêîãî ð³âíÿ âèïëà÷óþòüñÿ:

2.1. Ñïîðòñìåíàì, ñïîðòñìåíàì-³íâàë³äàì, ÿê³ çàéíÿëè ïåðøå, äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ â ñêëàä³

çá³ðíèõ êîìàíä Óêðà¿íè òà ì³ñòà Êèºâà: ç îë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó, ªâðîïè

(ç îë³ìï³éñüêèõ íîìåð³â ïðîãðàìè) ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â, ªâðîïåéñüêèõ ³ãðàõ, ÷åìï³îíà-

òàõ ñâ³òó, ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³, þí³îð³â, þí³îðîê, ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó ñåðåä êàäåò³â, þíàöüêèõ Îë³ì-

ï³éñüêèõ ³ãðàõ; ç íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó, ªâðîïè ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñ-

ìåí³â, ìîëîä³, þí³îð³â òà þí³îðîê (â íåîë³ìï³éñüêèõ âïðàâàõ òà íîìåðàõ ïðîãðàìè ç îë³ìï³éñüêèõ

âèä³â ñïîðòó òà âèä³â ñïîðòó, ùî íå âõîäÿòü äî ïðîãðàìè Ïàðàë³ìï³éñüêèõ, Äåôë³ìï³éñüêèõ òà ªâ-

ðîïåéñüêèõ ³ãîð); ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ç îë³ìï³éñüêèõ òà íåîë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó ñåðåä äî-

ðîñëèõ ñïîðòñìåí³â, þí³îð³â òà þí³îðîê, ÷åìï³îíàòàõ ì³ñòà ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â; ÷åìï³î-

íàòàõ ñâ³òó, ªâðîïè, Óêðà¿íè òà ì³ñòà ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â, ùî âõîäÿòü äî ïðîãðàìè Ïà-

ðàë³ìï³éñüêèõ òà Äåôë³ìï³éñüêèõ ³ãîð (äàë³ — ñïîðòñìåíàì).

2.2. Òðåíåðàì — âèêëàäà÷àì, ÿê³ áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ ñïîðòñìåíà (êîìàí-

äè) äî îô³ö³éíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³ñüêîãî ð³âíÿ ç îë³ìï³éñüêèõ òà íåî-

ë³ìï³éñüêèõ âèä³â ñïîðòó, âèä³â ñïîðòó, ùî âõîäÿòü äî ïðîãðàìè Ïàðàë³ìï³éñüêèõ òà Äåôë³ìï³é-

ñüêèõ ³ãîð.

3. Âèíàãîðîäè âñòàíîâëþþòüñÿ â ìåæàõ âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíèõ ãðàíè÷íèõ ðîçì³ð³â âèíàãî-

ðîä ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà — ÷åìï³îíàì, ïðèçåðàì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñå-

óêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âèêëàäà÷àì.

4. Ñïèñêè ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â ³ç çàçíà÷åííÿì ðîçì³ð³â âèíàãîðîä ôîðìóþòüñÿ

â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ îô³ö³éíèõ

ïðîòîêîë³â çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ ç îë³ìï³éñüêèõ òà íåîë³ìï³é-

ñüêèõ âèä³â ñïîðòó, âèä³â ñïîðòó, ùî âõîäÿòü äî ïðîãðàìè Ïàðàë³ìï³éñüêèõ òà Äåôë³ìï³éñüêèõ

³ãîð ³ çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Âèïëàòà âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì çä³éñíþºòüñÿ çà çàéíÿòå ïåðøå, äðóãå òà òðåòº ì³ñöå çà êîæ-

íèì âèäîì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ.

Â ðàç³ çàéíÿòòÿ ñïîðòñìåíîì íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ âñåóêðà¿íñüêîãî òà ì³ñüêîãî ð³âíÿ äå-

ê³ëüêîõ ïðèçîâèõ ì³ñöü, âèíàãîðîäè âèïëà÷óþòüñÿ çà îäíå ç êðàùèõ ì³ñöü.

Âèïëàòà âèíàãîðîä çà êîæíå çàéíÿòå ïåðøå, äðóãå òà òðåòº ì³ñöå ñïîðòñìåíàì ç ïàóåðë³ô-

òèíãó íà çìàãàííÿõ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ çä³éñíþºòüñÿ â ðîçì³ð³ 100 â³äñîòê³â çà ñóìîþ òðèáîðñòâà

òà íå á³ëüø ÿê 50 â³äñîòê³â â îêðåìèõ âïðàâàõ.

6. Òðåíåðàì-âèêëàäà÷àì âèïëà÷óþòüñÿ âèíàãîðîäè íå á³ëüø ÿê 50 â³äñîòê³â ñóìè âèíàãîðîä

ñïîðòñìåíà çà çàéíÿòå ïåðøå, äðóãå ³ òðåòº ì³ñöÿ íà çìàãàííÿõ, çàçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 2.1. ïóíê-

òó 2 Ïîðÿäêó âèïëàòè âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì ì³ñòà Êèºâà — ÷åìï³îíàì, ïðèçåðàì ñïîðòèâíèõ

çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî, âñåóêðà¿íñüêîãî, ì³ñüêîãî ð³âíÿ òà ¿õ òðåíåðàì-âèêëàäà÷àì.

Ó ðàç³ êîëè ï³äãîòîâêó ñïîðòñìåíà çä³éñíþþòü ê³ëüêà òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â, ïðèçíà÷àºòüñÿ ëè-

øå îäíà âèíàãîðîäà, ÿêà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ íèìè çàëåæíî â³ä îñîáèñòîãî âíåñêó (îñîáèñòîìó

òðåíåðó — íå ìåíø ÿê 25 â³äñîòê³â).

7. Âèïëàòà âèíàãîðîä çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ñïèñê³â ñïîðòñìåí³â ³ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â â ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ

ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà ïî ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò» íà ïîòî÷íèé ð³ê.

8. Âèïëàòà âèíàãîðîä çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà ðåçóëüòàòàìè ì³æíàðîäíèõ

çìàãàíü, ùî ïðîâîäèëèñÿ íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³, çàáîðîíÿºòüñÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

1 ëèñòîïàäà 2016 ð. çà ¹ 195/1508

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

13 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1017

Граничні розміри
винагород спортсменам міста Києва — чемпіонам, 

призерам спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського, 
міського рівня та їх тренерам�викладачам

Вид змагань Зайняте місце

І II III

грн грн грн

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту
(олімпійські номери програми) серед
дорослих спортсменів

30000 20000 15000

Європейські ігри 20000 15000 10000

Чемпіонат Європи з олімпійських видів
спорту (олімпійські номери програми) серед
дорослих спортсменів

15000 12000 9000
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Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту
(олімпійські номери Програми) серед
юніорів, юніорок, молоді

8000 5000 3000

Чемпіонат Європи з олімпійських видів
спорту (олімпійські номери програми) серед
юніорів, юніорок, молоді

5000 3000 2000

Юнацькі Олімпійські ігри 8000 5000 3000

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту
(олімпійські номери програми) серед
кадетів (старші юнаки)

3000 2000 1000

Чемпіонат світу з неолімпійських видів
спорту, в неолімпійських вправах та
номерах програми з олімпійських видів
спорту та видів спорту, що не входять до
програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, серед дорослих
спортсменів

10000 7000 4000

Чемпіонат Європи з неолімпійських видів
спорту, в неолімпійських вправах та
номерах програми з олімпійських видів
спорту та видів спорту, що не входять до
програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, серед дорослих
спортсменів

5000 3000 2000

Чемпіонат світу з неолімпійських видів
спорту, в неолімпійських вправах та
номерах програми з олімпійських видів
спорту та видів спорту, що не входять до
програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, серед юніорів, юніорок
та молоді 

4000 3000 2000

Чемпіонат Європи з неолімпійських видів
спорту, в неолімпійських вправах та
номерах програми з олімпійських видів
спорту та видів спорту, що не входять до
програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор, серед юніорів, юніорок
та молоді

3000 2000 1000 

Чемпіонат світу серед дорослих
спортсменівAінвалідів з видів спорту, що
входять до програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор

30000 20000 15000

Чемпіонат Європи серед дорослих
спортсменівAінвалідів з видів спорту, що
входять до програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор

15000 12000 9000

Чемпіонат України серед дорослих
спортсменівAінвалідів з видів спорту, що
входить до програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор

2000 1500 1000

Чемпіонат міста серед дорослих
спортсменівAінвалідів з видів спорту, що
входять до програми Паралімпійських та
Дефлімпійських ігор

1000 800 600

Чемпіонат України з олімпійських видів
спорту серед дорослих спортсменів

2000 1500 1000

Чемпіонат України з олімпійських видів
спорту серед юніорів, юніорок

1500 1000 800

Чемпіонат України з неолімпійських видів
спорту серед дорослих спортсменів

1500 1000 800

Чемпіонат України з неолімпійських видів
спорту серед юніорів, юніорок

1000 800 600

Чемпіонат міста з олімпійських видів спорту
серед дорослих спортсменів 

1000 800 600 

Чемпіонат міста з неолімпійських видів
спорту серед дорослих спортсменів

800 600 400

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðîìèñëîâîñò³ óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè

Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð Ðàäè

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñåêðåòàð Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ (çà çãîäîþ).

Â³öå-ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêîãî ñîþçó ïðîìèñëîâö³â ³ ï³äïðèºìö³â (çà çãîäîþ)

Ïðåçèäåíò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïðîìèñëîâîñò³, áóä³âíèöòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Àñî-

ö³àö³¿ «Êè¿â» (çà çãîäîþ)

Ãîëîâà Ðàäè äèðåêòîð³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ì. Êèºâà ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (çà çãîäîþ)
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Положення
про раду з питань визначення технічних, якісних

та кількісних характеристик товарів і послуг, які плануються для закупівлі
за кошти бюджету міста Києва

1. Ðàäà ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³

ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — Ðàäà), º ïîñò³éíî ä³þ÷èì êîí-

ñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èì îðãàíîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé ñòâîðåíèé äëÿ íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà

ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, â ðàç³ îô³ö³éíèõ çâåðíåíü òåíäåðíèõ êîì³òåò³â çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü àáî ÷ëåí³â Ðàäè äî

ãîëîâè Ðàäè.

2. Ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿

Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè ì³í³ñòåðñòâ òà

³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ð³øåííÿ-

ìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ðàäè º:

çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é,

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþ-

òüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ

òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà;

ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî âèíèêà-

þòü ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëà-

íóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç

ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñ-

íèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

4. Ðàäà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü:

ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ âèçíà÷åííÿ òåíäåðíè-

ìè êîì³òåòàìè çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïî-

ñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

âèâ÷àº ðåçóëüòàòè çàêóï³âåëü, ïðîâåäåíèõ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà

îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çà ðåçóëüòàòàìè êîí-

ñóëüòàö³é ç Ðàäîþ ùîäî òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþ-

òüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

îïðàöüîâóº ³íôîðìàö³þ ïðî òåõí³÷í³, ÿê³ñí³ òà ê³ëüê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëà-

íóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

ïîäàº êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ùîäî âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñ-

íèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà;

íàäàº êîíñóëüòàö³¿ òåíäåðíèì êîì³òåòàì çàìîâíèê³â çàêóï³âåëü ùîäî òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëü-

ê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â àáî ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

5. Ðàäà ìàº ïðàâî:

îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òå-

ðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñà-

äîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿

çàâäàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñ-

ë³ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
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Розпорядження № 1067 від 2 листопада 2016 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Укра�

їні», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших допо�
міжних органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»:

1. Óòâîðèòè ðàäó ç ïèòàíü âèçíà÷åííÿ òåõí³÷-

íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâà-

ð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîø-

òè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, òà çàòâåðäèòè ¿¿ ïîñà-

äîâèé ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ðàäó ç ïèòàíü

âèçíà÷åííÿ òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õà-

ðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ

çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, ùî äî-

äàºòüñÿ.

3. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â³ä 14 ëþòîãî 2013 ðîêó ¹ 188 «Ïðî óòâîðåí-

íÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ç ïèòàíü íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é

ùîäî òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñ-

òèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëàíóþòüñÿ äëÿ çàêóï³â-

ë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäàêà ². Â.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

02.11.2016 ¹ 1067

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
ради з питань визначення технічних, якісних та кількісних характеристик

товарів і послуг, які плануються для закупівлі за кошти бюджету міста Києва
(далі — Рада)

Ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà Ðàäè

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿

ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè
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äóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ³ç ¿õí³ìè

êåð³âíèêàìè), à òàêîæ ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ), äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ íà-

äàííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî òåõí³÷íèõ, ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿê³ ïëà-

íóþòüñÿ äëÿ çàêóï³âë³ çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

óòâîðþâàòè, ó ðàç³ ïîòðåáè, äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ïîñò³éí³ àáî òèì÷àñîâ³

ðîáî÷³ ãðóïè;

îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, íàðàä òà ³íøèõ çàõîä³â.

6. Ðàäà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âçàºìîä³º ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè, â òîìó ÷èñë³ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,

îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè.

7. Ðàäà óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü

ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

8. Ïîñàäîâèé ñêëàä Ðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Ðàäè çàòâåðäæóºòüñÿ ãîëîâîþ Ðàäè.

9. Ãîëîâà Ðàäè çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Ðàäè, âèçíà÷àº ïîðÿäîê ¿¿ ðîáîòè,

ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº Ðàäó ó â³äíîñèíàõ ³ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

10. Çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè âèêîíóº ïîâíîâàæåííÿ ãîëîâè Ðàäè ó ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³.

1 1. Ñåêðåòàð Ðàäè:

ñêëèêàº çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè Ðàäè çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ Ðàäè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè (â ò. ÷. âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâêó ïîðÿäêó äåí-

íîãî òà ìàòåð³àë³â äî éîãî çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â Ðàäè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ñòàíó ðåàë³çàö³¿ ð³øåíü Ðàäè, ðåãóëÿðíî ³íôîðìóº ãîëîâó Ðàäè òà ³íøèõ

÷ëåí³â Ðàäè ç öèõ ïèòàíü;

âèêîíóº, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, äîðó÷åííÿ ãîëîâè Ðàäè.

12. Ôîðìîþ ðîáîòè Ðàäè º çàñ³äàííÿ, ùî ñêëèêàºòüñÿ ãîëîâîþ Ðàäè ó ðàç³ îô³ö³éíîãî çâåð-

íåííÿ òåíäåðíîãî êîì³òåòó çàìîâíèêà çàêóï³âåëü àáî ÷ëåíà Ðàäè äî ãîëîâè Ðàäè.

Çàñ³äàííÿ Ðàäè ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüø ÿê ïîëîâèíà ¿¿ ÷ëåí³â.

13. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ Ðàäà ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî

¿¿ êîìïåòåíö³¿.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ââàæàþòüñÿ ñõâàëåíèìè, ÿêùî çà íèõ ïðîãîëîñóâàëî á³ëüø ÿê ïî-

ëîâèíà ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â Ðàäè. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º ãîëîñ

ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ô³êñóþòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ, ÿêèé ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâóþ÷èì

íà çàñ³äàíí³ òà ñåêðåòàðåì, ³ íàäñèëàºòüñÿ óñ³ì ÷ëåíàì Ðàäè, çà³íòåðåñîâàíèì îðãàíàì, ï³äïðè-

ºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³ÿì, ³íøèì îñîáàì.

×ëåí Ðàäè, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, ìîæå âèêëàñòè ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ ñâîþ

îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

14. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ Ðàäè ìîæóòü ðåàë³çîâóâàòèñü øëÿõîì âèäàííÿ â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1 5. Ðàäà âèêîðèñòîâóº ó ðîáîò³ áëàíê ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

16. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè çä³éñ-

íþº Äåïàðòàìåíò ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).
Керівник апарату В. Бондаренко

Про безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

квартири від публічного акціонерного товариства 
«УКРТРАНСГАЗ» та передачу її до сфери управління 

Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Розпорядження № 1061 від 1 листопада 2016 року
Відповідно до статті 47 Конституції України, статті 5 Житлового кодексу Української РСР, статей 319, 327

Цивільного кодексу України, частин другої та п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 4�1 Закону України «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності», рішення
Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної
власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів
соціальної інфраструктури», враховуючи лист публічного акціонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» від 11
травня 2016 року № 6808/14�002 та наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 05
травня 2016 року № 298 «Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» у ко�
мунальну власність територіальної громади м. Києва»:

1. Ïðèéíÿòè áåçîïëàòíî äî êîìóíàëüíî¿ âëàñ-

íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà êâàð-

òèðó â³ä ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà

«ÓÊÐÒÐÀÍÑÃÀÇ» òà ïåðåäàòè ¿¿ äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà, çà-

çíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà

íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿) êîï³¿ àêò³â ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

01.11.2016 ¹ 1061

Квартира, що безоплатно приймається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва від публічного акціонерного
товариства "УКРТРАНСГАЗ" та передається до сфери управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

№ Адреса будинку №
квартири

Кількість
кімнат

Загальна
площа,
(кв. м)

Житлова
площа,
(кв. м)

Дата
свідоцтва
про право
власності

Дата та реєстраційний номер
запису про право власності

(дата, номер)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Вул. Деревлянська, 8
(вул. Якіра)

47 2 111,8 72,2 19.03.2012 09.04.2012 №36409577

Керівник апарату В. Бондаренко

Про зміни в посадовому складі Комісії
з розгляду документів щодо надання 

дозволу підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів на право 

користування пільгами з оподаткування, отримання позик, 
фінансової допомоги та дотацій

Розпорядження № 1062 від 1 листопада 2016 року
У зв’язку зі змінами у структурі Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), з метою забезпечення безперервної роботи Комісії з роз�
гляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на
право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій:

Àáçàö òðåò³é ïîñàäîâîãî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ç ðîç-

ãëÿäó äîêóìåíò³â ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó ï³ä-

ïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îð-

ãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ï³ëü-

ãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ, îòðèìàííÿ ïîçèê, ô³íàí-

ñîâî¿ äîïîìîãè òà äîòàö³é, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 04 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ¹ 719 (â

ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 áåðåçíÿ 2015 ðîêó

¹ 227), âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç íàäàííÿ ïðàâà íà êî-

ðèñòóâàííÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ òà îôîðì-

ëåííÿ ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè óïðàâë³ííÿ ç ãåí-

äåðíèõ ïèòàíü òà âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îð-

ãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿».
Голова В. Кличко

Про видачу НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ 
«МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» ліцензії 
на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 1065 від 2 листопада 2016 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про�
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загаль�
ної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÌÓ ÊÎÌ-

ÏËÅÊÑÓ «Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Ë²ÖÅÉ Ì²ÆÐÅÃ²Î-

ÍÀËÜÍÎ¯ ÀÊÀÄÅÌ²¯ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÏÅÐÑÎÍÀ-

ËÎÌ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 24939437, ì³ñ-

öåçíàõîäæåííÿ: 03039, ì³ñòî Êè¿â, âóëèöÿ

Ôðîìåò³âñüêà, áóäèíîê 2), ë³öåíç³þ íà ïðàâî

ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî

â³êó).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про переоформлення ліцензії, 
виданої ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГРАНД�ПРІ»

Розпорядження № 1066 від 2 листопада 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. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 269793

ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àí-

íÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷-

íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³-

êó), âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐªÌÑÒÂÓ «ÃÐÀÍÄ-

ÏÐ²» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 32828220, ì³ñöå-

çíàõîäæåííÿ: 04211, ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãåðî¿â

Ñòàë³íãðàäó, áóäèíîê 4, êîðïóñ 3), íà ë³öåíç³þ

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó

ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷-

íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 269793 ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (âèõîâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ ä³òåé äî-

øê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷-

íîãî ðîçâèòêó ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó), âèäàíó

ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÓ «ÃÐÀÍÄ- ÏÐ²», âè-

çíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

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

адміністрації) від 24 жовтня 2016 року № 1025
Розпорядження № 1076 від 2 листопада 2016 року

У зв’язку з технічною помилкою внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 24 жовтня 2016 року № 1025:

Óíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 4 ðîçïîðÿäæåííÿ âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1025 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ

âóëèöü Ïîêðîâñüêî¿ òà Àíäð³¿âñüêî¿ ó Ïîä³ëü-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâ³», à ñàìå: ñëîâà òà öèô-

ðè «2017 ð³ê» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè

«2016 ð³ê».

Голова В. Кличко



ÐÅÊËÀÌÀ
11 ëèñòîïàäà 2016 ð.

¹122 (4892)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº ÿê â³äïîâ³äà÷à Ñîêîëÿíñüêó Àííó
Ñåðã³¿âíó íà ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿ ñïðàâè çà ïîçîâîì Ïåòðîâñüêî¿ Í.Ã. äî Ñîêîëÿíñüêî¿
A.C. ïðî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ æèòëîâèì ïðèì³ùåííÿì.

Ðîçãëÿä ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 28 ëèñòîïàäà 2016ð. î 09.30 â ïðèì³ùåíí³
Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà (02225, ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5 - Â, êàá. 17).

Â ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî áåç ¿¿
ó÷àñò³.

Ñóääÿ Øåâ÷óê Î.Ï.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57)

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè,

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-À, 292-03-98)

1 1 ïîâåðõ Âóë.Þíîñò³,5
ÍÂÊ ¹ 183 60,84 Ðîçì³ùåííÿ øê³ë, êóðñ³â ç íàâ÷àííÿ

âîä³¿â àâòîìîá³ë³â 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.04.2016

10% 19,39
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà

77,56
(Âò, ×ò: 19.00-21.00 ãîä)

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
Ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56)

¹
ç/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà, êâ.ì

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì Îðåíäíà ñòàâêà Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó

ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× —ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ» (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë Âîçç’ºäíàííÿ
ïðîñïåêò, 1 90,00

Ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó ç ïðîäàæó
ïðîäóêòîâèõ òîâàð³â, áåç ïðîäàæó

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.
2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.06.2016

8% 78,21 Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà 
7039,33

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ
ó äîäàòîê äî îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, îïóáë³êîâàíîãî ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» â³ä 04.11.2016 ¹ 119 (4889),
ÏÎÂ²ÄÎÌËßª.

Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéîìó äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ -23.11.2016 (êàá.510).Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ
ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001,ì.Êè¿â,âóë.Õðåùàòèê,10,Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì.Êèºâà,ê.524,òåëåôîíè
äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò. - ç 9.00 äî 16.45.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 

ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ - ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

Â³äïîâ³äíî äî ïðîïîçèö³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» îáîâ'ÿçêîâèìè óìîâàìè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â îðåíäè ó ïîçèö³ÿõ 7, 8 òà 9 – âèêîíàííÿ Îñíîâíèõ òåõí³÷íèõ
âèìîã íà ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçì³ùåííÿ îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî,òîðãîâåëüíîãî òà ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà òåðèòîð³¿ ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí». Ç äîäàòêîâèìè
âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî ìåòðîïîë³òåí» - «íîðìàòèâí³
àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 10,
Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê:
202-61-77, 202-61-76.

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîä-
æåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíäíà
ñòàâêà

ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì
ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïî-
íîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí.

Ðîçì³ð
ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü
îá'ºêòà

îðåíäè, ãðí
áåç ÏÄÂ

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 9

Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
ì.Êèºâà

(04073, Êîïèë³âñüêà,
1/7 òåë. 468-50-70)

1 ïîâåðõ Êîïèë³âñüêà
âóë., 1 /7, Ê.5 14,80 10

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ (çàá³ð á³îëîã³÷íîãî

ìàòåð³àëó)

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 152,82 2261,57 271400

2 1 ïîâåðõ Ïðàâäè
ïðîñï. 64 À 50,90 10

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ (çàá³ð á³îëîã³÷íîãî

ìàòåð³àëó)

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 169,45 8625 1035000

3 1 ïîâåðõ Òóð³âñüêà
âóë., 26 14,50 10

Ïðèâàòíèé çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ (çàá³ð á³îëîã³÷íîãî

ìàòåð³àëó)

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 224,71 3258,33 391000

4

ÊÏ «Áåññàðàáñüêèé
ðèíîê» (01004,

Áåññàðàáñüêà ïë., 2 ,
234-92-07)

1 ïîâåðõ Áåññàðàáñüêà
ïë., 2 34,00 8

Êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿

ãðóïè

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 365,28 12419,34 1862900

5

Êè¿âñüêà ì³ñüêà
êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 2
(02094, ì. Êè¿â, âóë.

Êðàê³âñüêà, 13)

² ïîâåðõ (õîë) Êðàê³âñüêà
âóë., 13 ê.1 3,0 40 Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó

Ñòàíîì íà 01.10.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 930,99 2792,97 83789,00

6

ÒÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó
ì³ñò³ Êèºâ³ (âóë.

Êèðèë³âñüêà, 103-À,
468-41-77)

1 ïîâåðõ
Êèðèë³âñüêà
âóë. 103-À

ê. 26

97,71 (â ò.÷.
ÌÇÊ-3,85

êâ.ì)
8 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 31.07.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 70,37 6876,18 1065000,00

7

ÊÏ «Êè¿âñüêèé
ìåòðîïîë³òåí» (03056,
Ïåðåìîãè ïðîñï., 35 ,

238-44-00)   

ïðèì³ùåííÿ
¹211 â
ïåðåõîä³

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Äîðîãîæè÷³» 7,2 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó òîðãîâåëüíèõ

îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 1916,09 13795,83 331100,00

8
ïðèì³ùåííÿ 

¹ 46 â
ïåðåõîä³

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Êîíòðàêòîâà

ïëîùà»
10,9 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 2190,37 23875,00 573000,00

9
ïðèì³ùåííÿ 

¹ 48 â
ïåðåõîä³

ñòàíö³ÿ ìåòðî
«Êîíòðàêòîâà

ïëîùà»
10,9 50

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿
ìåòðîïîë³òåíó

òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â
çì³øàíî¿ òîðã³âë³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

2 ðîêè 
364 äí³ 2190,37 23875,00 573000,00

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè

íà ì³ñÿöü ......................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ..................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â ................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ..............490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ)

61308

Î ô î ð ì ë å í í ÿ  ï ð î â î ä è ò ü ñ ÿ  â  ð å ä à ê ö ³ ¿



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 

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 50825
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÆÈÒÒß ÑÒÎËÈÖ²

Ó ì³ñò³ â³äáóâñÿ ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé åêñïîôîðóì

Á²Ëß ïîñòàìåíòó çíåñåíîãî ïàì’ÿòíèêà Âîëîäèìè-
ðó Ëåí³íó íà áóëüâàð³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà âñòàíîâèëè
òèì÷àñîâó ³íñòàëÿö³þ ³ðàíñüêîãî ìèòöÿ Ìàõìóäà
Áàêø³ «Áåçê³íå÷íå ñâÿòêóâàííÿ». Ïðîåêò ïðèñâÿ÷å-
íèé ïðîáëåì³ âçàºìîä³¿ ñóñï³ëüñòâà ç ïàì’ÿòíèìè
îá’ºêòàìè. Â³í ñïðÿìîâàíèé íà ñòâîðåííÿ äèñêóñ³é-
íîãî ìàéäàí÷èêà ³ç çàëó÷åííÿì àðò-ôàõ³âö³â, ïðåä-
ñòàâíèê³â âëàäè, ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ îáãîâîðåííÿ ñòà-
òóñó òà ôóíêö³þâàííÿ ïàì’ÿòíèê³â ó ì³ñüêîìó ñåðå-
äîâèù³ íà ïðèêëàä³ ìîíóìåíòó Ëåí³íó â Êèºâ³.

²íñòàëÿö³ÿ «Áåçê³íå÷íå ñâÿòêóâàííÿ» Ìàõìóäà
Áàêø³ º ³ðîí³÷íèì êîìåíòàðåì ñòîðîííüîãî ñïîñ-
òåð³ãà÷à äî ³ñòîðè÷íîãî ìîìåíòó, â êîòðîìó íàðàç³
ïåðåáóâàº Óêðà¿íà. Õóäîæíèê ðîçðîáèâ öåé ïðîåêò
ÿê ñïðîáó â³çóàëüíî ñôîðìóëþâàòè âèá³ð, çðîáëå-
íèé êèÿíàìè, êîëè âîíè çíåñëè ïàì’ÿòíèê Ëåí³íó
ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é íà Ìàéäàí³. Äëÿ ³íñòà-
ëÿö³¿ Ìàõìóä Áàêø³ âèáðàâ òðè êîëüîðè ñâ³òëîôî-
ðà, ùîá çà äîïîìîãîþ ÷åðâîíîãî ïðîäåìîíñòðóâà-
òè íåìîæëèâ³ñòü ïîâåðíåííÿ äî ìèíóëîãî. Çåëåíèé

³ æîâòèé, â ñâîþ ÷åðãó,äåìîíñòðóþòü ìîæëèâ³ íàïðÿì-
êè ðóõó âïåðåä.

²íñòàëÿö³ÿ òðèâàòèìå äî 21 ëèñòîïàäà �

Ó ÊÈªÂ² çàâåðøèëàñÿ íàéãîëîâí³øà òðåíäîâà ïî-
ä³ÿ äëÿ ðåñòîðàòîð³â ³ ãîòåëüºð³â Óêðà¿íè — Ì³æíà-
ðîäíèé åêñïîôîðóì ðåñòîðàííî-ãîòåëüíîãî á³çíå-
ñó òà êë³í³íãó-2016. Öüîãîð³÷ ó÷àñíèêàìè çàõîäó ñòà-
ëè áëèçüêî 250 êîìïàí³é òà ïîíàä 10 000 â³äâ³äóâà-

÷³â. Óïðîäîâæ òðüîõ äí³â ïðîâåäåíî ïîíàä 60 ìàé-
ñòåð-êëàñ³â, ñåì³íàð³â, ïðåçåíòàö³é, êîíêóðñ³â, äîïî-
â³äåé, ïðîäåãóñòîâàíî âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü àâòîð-
ñüêèõ ñòðàâ ³ íàïî¿â.

Îñîáëèâèé àæ³îòàæ âèêëèêàëè ìàéñòåð-êëàñè
â³ä øåô-êóõàð³â ³òàë³éñüêî¿ øêîëè íàö³îíàëüíîãî
ð³âíÿ NIPFOOD, ÿê³ ïîäàðóâàëè â³äâ³äóâà÷àì íå ò³ëü-
êè ìàñó ïðèºìíèõ ³ «ñìà÷íèõ» âðàæåíü ïðî íàö³î-
íàëüíó êóõíþ, àëå é êîðèñí³ çíàííÿ ïðî ¿æó áåç ãëþ-
òåíó. Íå ìåíø ö³êàâèì çàõîäîì ñòàâ InRestForum’16 —
ìàéäàí÷èê ñåì³íàð³â íà àêòóàëüí³ òåìè ïî ðåñòî-
ðàííîìó á³çíåñó: Óïðàâë³ííÿ, Êóõíÿ, Ñåðâ³ñ, Ïåðñî-
íàë, Ìàðêåòèíã, Äèçàéí, Ñòàðòàï.

Ñàìà «àðîìàòíà» çîíà âèñòàâêè «Òåðèòîð³ÿ äæåç-
âè» ïðèâåðòàëà óâàãó ïðîôåñ³éíèõ êàâ’ÿðíèê³â ³ çà-
êîõàíèõ â öåé íàï³é ëþäåé. Êð³ì öüîãî, ìàéæå íà
êîæíîìó ñòåíä³ ó÷àñíèê³â «êèï³ëà» ðîáîòà: õòîñü
îðãàí³çóâàâ ìàéñòåð-êëàñè òà äåãóñòàö³¿, õòîñü âëàø-
òîâóâàâ ñïðàâæíº êóë³íàðíå øîó, äåÿê³ çàìàíþâà-
ëè â³äâ³äóâà÷³â äèâî-íîâèíêàìè òåõí³êè �

Ó Êèºâ³ â³äçíà÷àòü Äåíü Êðèìó

Ó ÐÀÌÊÀÕ çàõîäó 15 ëèñòîïàäà
â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ àíòîëî-
ã³¿ «Êðèì, ÿêèé ìè ëþáèìî», êîò-
ðó âèäàëî «Óí³âåðñèòåòñüêå Âèäàâ-
íèöòâî Ïóëüñàðè». Êíèæêà ì³ñ-
òèòü ïîåç³þ é ïðîçó êëàñèê³â óêðà-
¿íñüêî¿, êðèìñüêîòàòàðñüêî¿ òà
ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóð, à òàêîæ òâî-
ðè ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â.

Òåêñòè ó âèäàíí³ ïîäàíî òðüî-
ìà ìîâàìè. Óïîðÿäêóâàëà àíòî-
ëîã³þ äîêòîð ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîð Ëþäìèëà Òàðíàøèí-
ñüêà.

«²äåÿ ñòâîðèòè àíòîëîã³þ òâî-
ð³â ïðî Êðèì âèíèêëà ñïîíòàí-
íî, ÿê áàæàííÿ ï³äòðèìàòè òåðè-
òîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü íåçàëåæíî¿

Óêðà¿íè,— òîä³, êîëè ñåðöå â³ä-
÷óâàëî íåéìîâ³ðíó ã³ðêîòó â³ä óñ-
â³äîìëåííÿ ôàêòó àíåêñ³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ï³âîñòðîâà. Ìîÿ ëþáîâ
äî ö³º¿ ö³ëþùî¿ çåìë³ íå âì³ùà-
ëàñÿ â ñåðö³ — é òîä³, êîëè ¿¿ öè-
í³÷íî â³äðèâàëè â³ä Óêðà¿íè, ñïî-
ãàäè ñêîëèõíóëè äóøó òà ïîòðå-
áóâàëè ÿêîãîñü âèõîäó...» — çà-
çíà÷èâ ó ïåðåäìîâ³ óïîðÿäíèê.

Âèõ³ä öüîãî âèäàííÿ ñòàíå ï³ä-
ñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ «Äíÿ Êðè-
ìó â Êèºâ³». Îêð³ì öüîãî, â³äáó-
äåòüñÿ êðóãëèé ñò³ë íàóêîâö³â,ãðî-
ìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â íà òåìó Êðèìó,
çóñòð³÷³ ç êðèìñüêîòàòàðñüêèìè
ìèòöÿìè, ïðåçåíòàö³ÿ àíòîëîã³¿
çà ó÷àñò³ ÷èñëåííèõ àâòîð³â �

40 ðîê³â òîìó ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêó
ãåëüñ³íñüêó ãðóïó

Ó ÑÅÐÅÄÓ âèïîâíèëîñÿ 40 ðîê³â
ç äíÿ ñòâîðåííÿ ïåðøî¿ â³ò÷èç-
íÿíî¿ ïðàâîçàõèñíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ — Óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿
ãðóïè ñïðèÿííÿ âèêîíàííþ Ãåëü-
ñ³íñüêèõ óãîä. Ïðîòÿãîì 1976 —
1986 ðîê³â öÿ îðãàí³çàö³ÿ, çà îö³í-
êîþ ³ñòîðèê³â, çä³éñíèëà ðåâî-
ëþö³éíèé ïåðåâîðîò ó ñâ³äîìîñò³
ñòåðîðèçîâàíîãî íàñåëåííÿ Óêðà-
¿íè. Ä³þ÷è â ðàìêàõ ðàäÿíñüêèõ
çàêîí³â ³ çàçíàþ÷è çà öå ïåðåñë³-
äóâàíü, ¿¿ ÷ëåíè ïðîäåìîíñòðó-
âàëè ïåðåä óñ³ì ñâ³òîì, ùî âëàñ-
íå êîìóí³ñòè÷íà âëàäà, à íå ãðî-
ìàäÿíè, º ïîðóøíèêîì çàêîí³â.
Âïåðøå â³ä ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â XX
ñòîë³òòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ ç’ÿâèëàñÿ
íåçàëåæíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ñòà-
ëà ïðîâ³ñíèêîì ãðîìàäÿíñüêîãî
ñóñï³ëüñòâà.

Ç íàãîäè þâ³ëåþ ÓÃÃ â ñòîëè-
ö³ ïðîâåëè íèçêó çàõîä³â. Çîê-
ðåìà ïðåñ-êîíôåðåíö³þ, â ÿê³é
âçÿëè ó÷àñòü çàñíîâíèêè Óêðà-
¿íñüêî¿ ãåëüñ³íñüêî¿ ãðóïè, êî-
ëèøí³ äèñèäåíòè, ïîë³òâ’ÿçí³,
ïóáë³öèñòè, ³ñòîðèêè ïðàâîçà-
õèñíîãî ðóõó.

Îêð³ì öüîãî, â ì³ñò³ â³äêðèëè
âèñòàâêó äîêóìåíò³â Íàö³îíàëü-
íîãî àðõ³âíîãî ôîíäó Óêðà¿íè
«Êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà ñâî-
áîäó». Â åêñïîçèö³¿ ïðåäñòàâëåíî
äîêóìåíòè ïðî áîðîòüáó ïðàâî-
çàõèñíèê³â çà ïðàâà ³ ñâîáîäè
óêðà¿íö³â âïðîäîâæ 1976-1988
ðîê³â.À â Ìóçå¿ ÍàÓÊÌÀ, çà ñïðè-
ÿííÿ Ìóçåþ ø³ñòäåñÿòíèöòâà é
Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó íàö³î-
íàëüíî¿ ïàì’ÿò³, â³äêðèëàñÿ âè-
ñòàâêà «Â’ÿçí³ ñóìë³ííÿ» �

Íà ì³ñö³ çíåñåíîãî ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó âñòàíîâèëè ³íñòàëÿö³þ
«Áåçê³íå÷íå ñâÿòêóâàííÿ»

ÍÅÙÎÄÀÂÍÎ, çà ï³äòðèìêè Ì³í-
åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â,
ñòàðòóâàâ ùîð³÷íèé Âñåóêðà¿í-
ñüêèé êîíêóðñ «Äî ÷èñòèõ äæå-
ðåë».

Äî ó÷àñò³ çàïðîøåí³ âñ³ íåáàé-
äóæ³, à çàõ³ä ìàº íà ìåò³ ðîçøè-
ðåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ ïðàêòè÷íî¿
ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîë³ïøåííÿ ñòà-
íó äæåðåë, ð³÷îê òà âîäîéì Óêðà-
¿íè, ðàö³îíàëüíå ¿õ âèêîðèñòàí-
íÿ, ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ³ ïðà-
âîâî¿ îá³çíàíîñò³ ãðîìàäÿí ùîäî
çáåðåæåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â øëÿ-
õîì çàëó÷åííÿ øèðîêèõ âåðñòâ
íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó ãðîìàäÿí-
ñüêèõ åêîëîã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ.

Ó÷àñíèêàìè çàõîäó ìîæóòü áó-
òè ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, ñ³ëüñüê³, ñåëèùí³ òà ì³ñüê³ ðà-
äè, êîëåêòèâí³ òà ³íäèâ³äóàëüí³
çåìëå- ³ âîäîêîðèñòóâà÷³, óñòàíî-
âè, ï³äïðèºìñòâà óñ³õ ôîðì âëàñ-

íîñò³, çàãàëüíîîñâ³òí³, ïðîôåñ³é-
íî-òåõí³÷í³, ïîçàøê³ëüí³ òà âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÇÌ², ÃÎ, îêðå-

ì³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàä³ñëàëè äî
Êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíî
îôîðìëåí³ ìàòåð³àëè ç ï³äñóìêà-
ìè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ îõîðî-
íè òà îçäîðîâëåííÿ âîäíèõ îá’ºê-
ò³â Óêðà¿íè.

Ïåðåìîæö³ áóäóòü íàãîðîäæå-
í³ ö³ííèìè ïðèçàìè.

Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî
êîíêóðñ äîñòóïíà íà ñàéò³ Ì³í-
ïðèðîäè Óêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì
http://menr. gov. ua/index. php/pub-
lic/dzherela.

Ìàòåð³àëè íà Êîíêóðñ íàäñè-
ëàþòüñÿ íà åëåêòðîííó òà ïîøòî-
âó àäðåñè Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè:
dzherela@menr. gov. ua. Ïîøòîâà
àäðåñà: 03035 ì. Êè¿â, âóë. Ìèòðî-
ïîëèòà Âàñèëÿ Ëèïê³âñüêîãî, 35,
Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè, ç ïîì³òêîþ
«Íà Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Äî
÷èñòèõ äæåðåë». Ðîáîòè íàä³ñëà-
í³ ëèøå íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ íå
áóäóòü äîïóùåí³ äî ðîçãëÿäó �

Ñòàðòóâàâ êîíêóðñ «Äî ÷èñòèõ äæåðåë»-2016
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