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ÍÀ ÑÜÎÃÎÄÍ² ó Êèºâ³ çàðåºñòðî-
âàíî áëèçüêî 84 òèñÿ÷ ìàëèõ ³ 73,5
òèñÿ÷ ì³êðîï³äïðèºìñòâ. Ëèøå
67,5% ç íèõ ââàæàþòü ïðèáóòêî-
âèìè. Òîìó çàâäàííÿ âëàäè — ñòâî-
ðèòè óìîâè, àáè ê³ëüê³ñòü óñï³øíèõ
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çðîñòà-
ëà. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-áðèô³íãó ó
ðàìêàõ á³çíåñ-ôîðóìó «Êè¿â — ì³ñ-
òî ï³äïðèºìö³â» çàÿâèâ ïåðøèé
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é
Ïë³ñ. Çà éîãî ñëîâàìè, ó ñòîëèö³
âñ³ëÿêî ï³äòðèìóþòü ³ áóäóòü ï³ä-
òðèìóâàòè ï³äïðèºìö³â, ÿê³ ïðà-
öþþòü ëåãàëüíî. Çîêðåìà, ïëàíó-
þòü â³äðîäèòè ïðîãðàìó êðåäèòó-
âàííÿ ìàëîãî á³çíåñó. Âîíà áóäå
âäîñêîíàëåíà, à äî ðîáîòè çàëó-
÷àòèìóòü âñ³ áàíêè, ùî ãîòîâ³ áðà-
òè ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³.

«Ïðîãðàìà ñòâîðåííÿ îäíîãî
ì³ëüéîíó ðîáî÷èõ ì³ñöü â Óêðà¿í³
÷åðåç êðåäèòóâàííÿ ìàëîãî á³ç-
íåñó òà ñàìîçàéíÿòîñò³ ïîâèííà
ñòàòè çàãàëüíîíàö³îíàëüíîþ, —
ïåðåêîíàíèé ïðåçèäåíòÓÑÏÏ Àíà-
òîë³é Ê³íàõ. — Ñàìå â í³é ìàº áó-
òè ðåàë³çîâàíå äåðæàâíî-ïðèâàò-
íå ïàðòíåðñòâî, êîëè âëàäà ñòâî-
ðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ á³çíå-
ñó, äîäàº âïåâíåíîñò³ áàíêàì ³ ðå-
àëüíîìó ñåêòîðó åêîíîì³êè ÷åðåç
÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ êðåäèòíî¿
ñòàâêè, à á³çíåñ ä³º âèêëþ÷íî çà
ïðèíöèïîì ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³. Ìè ðàçîì ³ç Â³òàë³ºì
Êëè÷êîì ï³äïèñàëè çâåðíåííÿ äî
êåð³âíèöòâà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè
³ç çàêëèêîì ïðèºäíàòèñÿ äî ïðî-
ãðàìè ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ

ì³ñöü òà àêòèâí³øå âïðîâàäæóâà-
òè äåðæàâíî-ïðèâàòíå ïàðòíåð-
ñòâî».

«Óêðà¿íñüê³ áàíêè ãîòîâ³ àê-
òèâíî êðåäèòóâàòè ðîçâèòîê ï³ä-
ïðèºìíèöòâà, à ì³ñöåâà âëàäà çà
ðàõóíîê ïðîãðàì êîìïåíñàö³¿ êðå-
äèòíèõ â³äñîòê³â ñòèìóëþâàòèìå
âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïðîáëåì
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà â³äòîêó êâà-
ë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. Ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàñàìïåðåä ó
ìàëîìó á³çíåñ³, ìàº ñòàòè êëþ÷î-
âèì ïîêàçíèêîì åôåêòèâíîñò³ ðî-
áîòè ì³ñöåâî¿ âëàäè — â³ä ãóáåð-
íàòîð³â äî ìåð³â ì³ñò ³ äåïóòàò³â»,
— çàóâàæèâ ãåíåðàëüíèé çàñòóï-
íèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ «Ïðèâàò-
Áàíêó» Þð³é Ï³êóø.

«Ï³ðåóñ Áàíê» òàêîæ ï³äòðèìóº
³í³ö³àòèâó ÓÏÏ ³ ÊÌÄÀ ùîäî ðîç-
âèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó.

«Ìè — ì³æíàðîäíèé áàíê, îñ-
íîâíà á³çíåñ-ñòðàòåã³ÿ ÿêîãî —
êðåäèòóâàííÿ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî
á³çíåñó. ² ìè ãîòîâ³ àêòèâíî éîãî
ô³íàíñóâàòè ÿê íàäâàæëèâèé íà-
ïðÿì ó åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè», — çà-
óâàæèâ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «Ï³ðåóñ
Áàíêó» Ñåðã³é Íàóìîâ.

«Çà êîðäîíîì, êîëè ÿ çóñòð³÷à-
þñü ç íàøèìè á³çíåñìåíè, âîíè
êàæóòü, ùî íàáàãàòî ëåãøå ³ åôåê-
òèâí³øå âåñòè ñïðàâè, íàïðèêëàä,
ó Ïîëüù³, Óãîðùèí³ ÷è ³íø³é ºâ-
ðîïåéñüê³é êðà¿í³. Òîìó íàøå çàâ-
äàííÿ — ñòâîðèòè òàê³ óìîâè, àáè
á³çíåñ íå ò³êàâ çà êîðäîí, à ïðà-

öþâàâ â Óêðà¿í³, — çàÿâèâ ï³ä ÷àñ
á³çíåñ-ôîðóìó ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî. — Íà ñüîãîäí³ º ïðîáëå-
ìà — êðåäèòóâàííÿ íà ï³äïðèºì-
íèöòâî. Ïîçèêó ìîæíà îòðèìàòè,
àëå â³äñîòêè òàê³, ùî ï³äïðèºìåöü
ïðîñòî íå ìîæå âèæèòè. ² ìè ÿê
ì³ñüêà âëàäà ãîòîâ³ ï³äòðèìóâàòè
éîãî, êîìïåíñóþ÷è ç áþäæåòó â³ä-
ñîòêè çà êðåäèòàìè, ÿêùî á³çíåñ
ñòâîðþº ðîáî÷³ ì³ñöÿ â ñòîëèö³».

Ì³ñüêèé ãîëîâà â³äçíà÷èâ, ùî
ó áþäæåò³ Êèºâà íà 2017 ð³ê ïå-
ðåäáà÷åíî 10 ìëí ãðí íà ïîãàøåí-
íÿ â³äñîòê³â ïî êðåäèòàõ äëÿ ïðåä-
ñòàâíèê³â ìàëîãî á³çíåñó. «ßêùî
öÿ ïðîãðàìà áóäå åôåêòèâíîþ, ìè
ãîòîâ³ çá³ëüøóâàòè ¿¿ ô³íàíñóâàí-
íÿ. Ñïîä³âàþñü, ðåçóëüòàòîì ¿¿
âïðîâàäæåííÿ ñòàíóòü ³ íîâ³ ðî-
áî÷³ ì³ñöÿ, ³ çá³ëüøåííÿ íàäõî-
äæåíü äî áþäæåòó».

Ìåð òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ñòî-
ëè÷íà âëàäà ðîáèòü âñå äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî á³çíåñ-êë³ìà-
òó â Êèºâ³. Òàê, ìèíóëîãî òèæíÿ
Êè¿âðàäà óõâàëèëà íîâèé ïîðÿäîê
ñïëàòè ïàéîâî¿ ó÷àñò³ â ñòîëèö³,
ùî äîçâîëèòü çá³ëüøèòè íàäõî-
äæåííÿ äî áþäæåòó ì³ñòà ïðè çìåí-
øåíí³ íàâàíòàæåííÿ íà á³çíåñ.

«Ìè áóäåìî ç³ ñâîãî áîêó íàäà-
âàòè âñ³ëÿêó ï³äòðèìêó ³ äîïîìî-
ãó ìàëîìó á³çíåñó, àáè ç ðîêó â ð³ê
ê³ëüê³ñòü ï³äïðèºìö³â ó Êèºâ³ çðîñ-
òàëà, à ¿õíÿ ä³ÿëüí³ñòü â ì³ñò³ áóëà
÷³òêîþ ³ ïðîçîðîþ», — ï³äêðåñëèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî �

«Êè¿â — ì³ñòî ï³äïðèºìö³â»
� Ó ñòîëèö³ â³äáóâñÿ ïðåäñòàâíèöüêèé á³çíåñ-ôîðóì

Íîâèé òðàìâàé Pesà
êóðñóâàòèìå 
â³ä Áîðùàã³âêè 
äî âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿

Ó Êè¿â äîñòàâèëè íîâèé òðàìâàé

Pesà, ÿêèé êóðñóâàòèìå íà øâèä-

ê³ñíîìó ìàðøðóò³ â³ä Áîðùàã³âêè

äî âóë.Ñòàðîâîêçàëüíî¿.Ïðî öå ïî-

â³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ²ë-

ëÿ Ñàãàéäàê.

«Ó íàøèõ ïëàíàõ — çàì³íèòè âñ³

òðàìâà¿ íà ö³é ã³ëö³ íà ñó÷àñí³,ç íèçü-

êîþ ï³äëîãîþ,ùî çðîáèòü ¿õ íàäçâè-

÷àéíî êîìôîðòíèìè.Öå ðåàë³çóºòü-

ñÿ çàâäÿêè ï³äòðèìö³ íîâî¿ òðàíñ-

ïîðòíî¿ ïîë³òèêè,ùî îð³ºíòîâàíà íà

ðîçâèòîê åëåêòðîòðàíñïîðòó, ì³ñü-

êèì ãîëîâîþ Â³òàë³ºì Êëè÷êîì»,—

çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

²ëëÿ Ñàãàéäàê äîäàâ, ùî äî ê³í-

öÿ ðîêó â Êè¿â ïëàíóºòüñÿ äîñòàâè-

òè ùå â³ñ³ì Pesà ³ îäèí Electron.

«Ó ïëàíàõ â íàñòóïíîìó ðîö³ äî-

áóäóâàòè âñ³ ñòàíö³¿ ³ ðåêîíñòðó-

þâàòè ã³ëêó äî «Êèñíåâîãî çàâîäó»

(Ñèìèðåíêà). Âåëèêèé ìàñèâ Áîð-

ùàã³âêè îòðèìàº ñó÷àñíå òà êîì-

ôîðòíå ñïîëó÷åííÿ ç öåíòðîì. Äî

ê³íöÿ ðîêó î÷³êóºìî ùå 9 ñó÷àñíèõ

òðàìâà¿â ³ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ», —

çàóâàæèâ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Ïîêàçíèê 
çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï òà ÃÐÂ² ó ì³ñò³
íèæ÷å åï³äåì³÷íîãî
ïîðîãó

Ó ñòîëèö³ çà 46-é òèæäåíü çàðåºñòðî-

âàíî 17852 õâîðèõ, ùî íà 6,07%

âèùå ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ, ïðîòå

ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ çàõâîðþ-

âàíîñò³ ñåðåä äîðîñëîãî íàñåëåí-

íÿ íà 0,49%. Ïîêàçíèê çàõâîðþâà-

íîñò³ íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ ì³ñòà

ñêëàâ 614,2, ùî íèæ÷å åï³äåì³÷íî-

ãî ïîðîãó äëÿ äàíîãî òèæíÿ íà 13%.

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

«Íàéâèùèé ïîêàçíèê çàõâîðþ-

âàíîñò³ çàðåºñòðîâàíî ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ — 821,3, íàéíèæ÷èé —

â Îáîëîíñüêîìó— 382,0. Ñåðåä çà-

õâîð³ëèõ ãîñï³òàë³çîâàíî 95 îñ³á,

ó òîìó ÷èñë³ 64 äèòèíè.Íàéá³ëüøèé

â³äñîòîê ðåºñòðóºòüñÿ ñåðåä ìàëå÷³

ó â³êîâ³é ãðóï³ 0-4 ðîêè (48,10%)»,

— çàçíà÷èâ ïàí Ïîâîðîçíèê.

Çàóâàæèìî, çà âèñíîâêàìè ìå-

äèê³â, âàêöèíàö³þ âèçíàíî íàéêðà-

ùèì çàõîäîì äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ãðè-

ïó.Òàê, çà çâ³òí³é òèæäåíü áóëî ùåï-

ëåíî 1256 îñ³á, ³ç íèõ 223 — ä³òè

äî 17 ðîê³â.

Çàçíà÷èìî,ùî â³ðóñîëîã³÷íà ëà-

áîðàòîð³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ëà-

áîðàòîðíîãî öåíòðó ïðîâîäèòü ùî-

äåííèé â³ðóñîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã

çà öèðêóëÿö³ºþ â³ðóñ³â ãðèïó. Òà-

êîæ ³ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êóëü-

òóðè òà îá³çíàíîñò³ íàñåëåííÿ ç ïðî-

ô³ëàêòèêè ãðèïó òà ÃÐÂ², ó ñòîëèö³

ïðîâîäèòüñÿ ñàí³òàðíî-îñâ³òíÿ ðî-

áîòà ñåðåä íàñåëåííÿ ì³ñòà.

Ó ïîíåä³ëîê â Êîëîíí³é çàë³ ñòîëè÷íî¿ ìåð³¿ äëÿ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â òà ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî á³çíåñó ïðîâåëè á³çíåñ-ôîðóì, îðãàí³çàòîðàìè ÿêîãî âèñòóïèëè ÊÌÄÀ òà ÓÑÏÏ

Ñòîëè÷íà âëàäà çàâæäè ï³äòðèìóâàòèìå ï³äïðèºì-
ö³â, ÿê³ ïðàöþþòü ëåãàëüíî, ÷åñíî ³ â³äêðèòî, ñòâî-
ðþþòü íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ïëàòÿòü ïîäàòêè. Ñàìå òî-
ìó â ì³ñò³ âïðîâàäæóþòü á³ëüø äîñêîíàëó ïðîãðàìó
êîìïåíñàö³¿ â³äñîòê³â çà áàíê³âñüêèìè êðåäèòàìè
äëÿ ìàëîãî á³çíåñó. Äî ðîáîòè ïëàíóþòü çàëó÷èòè
âñ³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, ÿê³ ãîòîâ³ áðàòè ó÷àñòü ó
öüîìó ïðîåêò³. Ïðî öå, çîêðåìà, éøëà ìîâà â ïîíå-
ä³ëîê â Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ ï³ä ÷àñ á³çíåñ-ôîðóìó
«Êè¿â — ì³ñòî ï³äïðèºìö³â».

Ïàâëî ÃÎÐÍÎÑÒÀªÂ | «Õðåùàòèê»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про дострокове припинення повноважень депутата Київської
міської ради Гордона Д. І.

Рішення Київської міської ради № 410/1414 від 15 листопада 2016 року
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Зако&

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву депутата Київської міської ради Гор&
дона Д. І. від 10.11.2016 № 43/279/025/40, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Äîñòðîêîâî ïðèïèíèòè ïîâíîâàæåííÿ äå-

ïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ãîðäîíà Äìèòðà

²ëë³÷à.

2. Öå ð³øåííÿ íåâ³äêëàäíî íàïðàâèòè äî 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðå-

òàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêîï³âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
28.07.2016 № 853/853 «Про обрання представників громадськості
до складу поліцейських комісій міжрегіональних територіальних

органів Національної поліції України»
Рішення Київської міської ради № 312/1316 від 27 жовтня 2016 року

Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про місцеве самовря&
дування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії Київської міської ради з питань дотриман&
ня законності, правопорядку та запобігання корупції, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28.07.2016 ¹ 853/853 «Ïðî îáðàí-

íÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî ñêëàäó ïî-

ë³öåéñüêèõ êîì³ñ³é ì³æðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³-

àëüíèõ îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè»:

— â ïóíêò³ 2 ñëîâà «Áàºâà Â³òàë³ÿ Âàëåð³éî-

âè÷à» çàì³íèòè ñëîâàìè «Ìóðçà Îëåêñàíäðà

Îëåãîâè÷à»;

— ï³ñëÿ ïóíêòó 4 äîïîâíèòè íîâèìè ïóíêòàìè

5, 6 òàêîãî çì³ñòó:

«5. Îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî

ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ê³-

áåðïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

Ëºáºäºâà Äìèòðà Ìèêîëàéîâè÷à, Äåðå÷ó Àí-

äð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à.

6. Îáðàòè ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ äî

ñêëàäó ïîë³öåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòó ïî-

ë³ö³¿ îõîðîíè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè:

Çåðíîâó Àíàñòàñ³þ Àíäð³¿âíó, Ñëîáîäñüêîãî

Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à.»;

— â³äïîâ³äíî ïóíêòè 5, 6 ââàæàòè ïóíêòàìè

7, 8.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïî-

ðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет «Данко —7» 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 324/1328 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяви ініціатив&
ної групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстровані у Київській
міській раді 27.05.2016 за № 08/КО&6535 та 08.08.2016 за № 08/В&9541, протокол зборів жителів за місцем про&
живання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 18.05.2016 та список учасників збо&
рів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — 

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Äàíêî — 7».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Äàíêî — 7» ä³º

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 10/14 íà âóëèö³

ßëòèíñüê³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò

«Äàíêî — 7» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Äàíêî — 7» â ìåæàõ òåðè-

òîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì ïî-

õèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâ-

ëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïî-

çèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Äàíêî — 7» íàáóâàº âëàñíèõ ïîâ-

íîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-

íîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Äàíêî — 7» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í

ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³-

àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðà-

ö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìî-

îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíå-

ñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó îðãà-

í³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî

ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äî-

â³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Äàíêî — 7» ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü

çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ-

÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Вулиця Генерала Матикіна, 17» 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 321/1325 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 20.05.2016 за № 08/КО&6298, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство&
рення органу самоорганізації населення від 17.04.2016 та список учасників зборів жителів за місцем прожи&
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà,

17».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðà-

ëà Ìàòèê³íà, 17» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 17 íà âóëèö³ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 17» ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñöå-

âèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòè-

ê³íà, 17» â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³

âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é ì³ñü-

ê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³-

çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóð-

íî-îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâ-

íî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæ-

íüî¿ òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðè-
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ÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäè-

ö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòî-

ð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ

îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì ïî-

õèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâ-

ëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïî-

çèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 17»

íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëå-

ãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà,

17» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íà-

ïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-

ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî

ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëå-

ãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîö-

òâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 17» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання дозволу 
на створення органу самоорганізації 
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÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.
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ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿
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êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ,

âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêî-

âèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà, 2/1»

íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³-

çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) â

ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà,

2/1» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðà-

âèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êî-

ï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ

ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåð-

äæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âè-

êîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó

ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðå-

ºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 

(ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Êðóãëîóí³âåðñèòåòñüêà, 2/1» ó ìå-

æàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðà-

ö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Вулиця Генерала Матикіна, 2» 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 322/1326 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&

їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 15.04.2016 за № 08/КО&4839, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню ство&
рення органу самоорганізації населення від 12.04.2016 та список учасників зборів жителів за місцем прожи&
вання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — «Áóäèíêî-

âèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðà-

ëà Ìàòèê³íà, 2» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 2 íà âóëèö³ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà ó Ãîëîñ³¿âñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2» ó Ãîëîñ³¿â-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòè-

ê³íà, 2» â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³

âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-

íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî-

¿í³â, ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìà-

ëîçàáåçïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òà-

êîæ ñàìîòí³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà

ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàí-

íÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.
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4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2»

íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëå-

ãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà,

2» â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ íà-

ïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-

ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåí-

íÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ºäèíîãî

ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ. Ó ðàç³ ëå-

ãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿: ñâ³äîö-

òâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, äîâ³äêè ïðî ³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 2» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу 
самоорганізації населення «Будинковий комітет 

«Вулиця Львівська, 59&а» у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 325/1329 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра&
їні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ра&
ди від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, що зареєстрована у Київській
міській раді 14.07.2016 за № 08/КО&8405, протокол конференції жителів за місцем проживання по ініціюван&
ню створення органу самоорганізації населення від 23.06.2016 та список учасників зборів жителів за місцем
проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó — «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³â-

ñüêà, 59-à» ä³º â ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó ¹ 59-à

íà âóëèö³ Ëüâ³âñüê³é ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à» ó Ñâÿòîøèíñüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à»

â ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³

ïîâíîâàæåííÿ:

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â ó Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè.

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà

çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåí-

òà Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³-

øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü

¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè.

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî.

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò.

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàí-

íÿ ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áó-

äèíêó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãà-

í³çàö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã

òà çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó

ðåìîíòíèõ ðîá³ò.

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè çáå-

ðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íàðîä-

íî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòó-

ðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â,

ïàðòèçàí³â òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì òà áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîò-

í³ì ãðîìàäÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïî-

çáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè

ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè ó÷àñòü

ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà äîäåð-

æàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõîðî-

íè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ.

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðèéî-

ìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç ìåø-

êàíöÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàéâàæ-

ëèâ³øèõ ïèòàíü.

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à» íàáó-

âàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³-

çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ».

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à» â ì³ñÿ÷-

íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåê-

ðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðå-

ºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî

âíåñåííÿ äî ºäèíîãî ðåºñòðó ó âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ñïèñêó ïåðñîíàëüíî-

ãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. Ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì äåðæàâíî¿ ðå-

ºñòðàö³¿: ñâ³äîöòâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ,

äîâ³äêè ïðî ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ).

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Ëüâ³âñüêà, 59-à» ó ìåæàõ ñâî¿õ

ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від
05.04.2012 № 404/7741 «Про Порядок 

надання інвалідам дозволів на встановлення тимчасових 
збірно&розбірних гаражів у масивах багатоквартирної 

житлової забудови в м. Києві»
Рішення Київської міської ради № 337/1341 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи со&
ціальної захищеності інвалідів в Україні», з метою належної реалізації прав інвалідів із захворюванням опо&
рно&рухового апарату Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 05 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ¹ 404/7741 «Ïðî Ïîðÿ-

äîê íàäàííÿ ³íâàë³äàì äîçâîë³â íà âñòàíîâëåí-

íÿ òèì÷àñîâèõ çá³ðíî-ðîçá³ðíèõ ãàðàæ³â ó ìàñè-

âàõ áàãàòîêâàðòèðíî¿ æèòëîâî¿ çàáóäîâè â 

ì. Êèºâ³» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó âñòóïí³é ÷àñòèí³ ð³øåííÿ ñëîâà «ÿê³ ìà-

þòü â êîðèñòóâàíí³ ìîòîêîëÿñêè àáî àâòîìà-

øèíè ç ðó÷íèì êåðóâàííÿì» çàì³íèòè ñëîâàìè

«òðàíñïîðòíèé çàñ³á».

1.2. Ó ïóíêò³ 1.2 ðîçä³ëó 1 äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ ñëîâà «ÿê³ ìàþòü â êîðèñòóâàíí³ ìîòîêîëÿ-

ñêè àáî àâòîìàøèíè ç ðó÷íèì óïðàâë³ííÿì» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè «ÿê³ ìàþòü â êîðèñòóâàíí³ òðàíñ-

ïîðòíèé çàñ³á».

1.3. Ó ïóíêò³ 1.7 ðîçä³ëó 1 äîäàòêà äî ð³øåí-

íÿ ñëîâà «äëÿ óòðèìàííÿ ìîòîêîëÿñîê àáî àâ-

òîìàøèí ç ðó÷íèì óïðàâë³ííÿì» çàì³íèòè ñëî-

âàìè «äëÿ óòðèìàííÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó, ùî

íàëåæèòü ³íâàë³äàì ç çàõâîðþâàííÿì îïîðíî-ðó-

õîâîãî àïàðàòó».

1.4. Ó ïóíêò³ 2.2 ðîçä³ëó 2 äîäàòêà äî ð³øåííÿ:

— ñëîâà «êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî îòðèìàííÿ ìîòî-

êîëÿñêè àáî àâòîìàøèíè ç ðó÷íèì óïðàâë³ííÿì

÷åðåç îðãàíè ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» âèêëþ÷èòè;

— ï³ñëÿ ñë³â «êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ

òðàíñïîðòíîãî çàñîáó» äîïîâíèòè çíàêîì òà

ñëîâàìè «, ùî íàëåæèòü ³íâàë³äó ç çàõâîðþâàí-

íÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè

òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 11.02.2016 № 72/72 «Про надання 
дозволу на створення органу 

самоорганізації населення 
«Будинковий комітет «Вулиця 

Костянтина Заслонова, 9» 
в Дарницькому районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 320/1324 від 10 листопада 2016 року
З метою приведення у відповідність рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 72/72 до протоколу

зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення «Будин&
ковий комітет «ДАНКО — 2» від 08 жовтня 2015 року та враховуючи заяву ініціативної групи зі створення ор&
гану самоорганізації населення «Будинковий комітет «ДАНКО — 2» від 17.06.2016 № 08/КО&7491 Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11

ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 72/72 «Ïðî íàäàííÿ äîçâîëó

íà ñòâîðåííÿ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Êîñòÿíòèíà Çàñëîíîâà,

9» â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

1.1. Ó íàçâ³ ³ òåêñò³ ð³øåííÿ ñëîâà «Âóëèöÿ

Êîñòÿíòèíà Çàñëîíîâà, 9» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ÄÀÍÊÎ — 2» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України 

щодо необхідності підвищення 
розмірів соціальних 

стандартів та гарантій
Рішення Київської міської ради № 330/1334 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», Зако&
ну України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Закону України «Про статус де&
путатів місцевих рад», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення належ&
них умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів громадян Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³äíî-

ñò³ ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â

òà ãàðàíò³é çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â ãà-

çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó.

Київський міський голова
В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
23 ëèñòîïàäà 2016 ð.
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×èñëåíí³ çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ñâ³ä÷àòü, ùî

ð³âåíü ¿õ æèòòÿ íå â³äïîâ³äàº íàâ³òü ì³í³ìàëü-

íèì ïîòðåáàì, ó òîìó ÷èñë³ íå äîçâîëÿº êóïó-

âàòè ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ìåäèêàìåíòè, îñî-

áëèâî äëÿ ä³òåé, ³íâàë³ä³â ³ ïåíñ³îíåð³â.

Öå º ðåçóëüòàòîì òîãî, ùî íà 2014-2016 ðîêè

Óðÿä çàòâåðäèâ ðîçì³ðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â,

ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿

çà â³êîì ó çíà÷íî çàíèæåíîìó ðîçì³ð³.

Òàê, ïðè ï³äâèùåíí³ ñïîæèâ÷èõ ö³í äëÿ íàñå-

ëåííÿ ç ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïî âåðåñåíü 2015 ðîêó

íà 72,2% ïðîæèòêîâ³ ì³í³ìóìè, ì³í³ìàëüíà çàðî-

á³òíà ïëàòà òà ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çà â³êîì áóëè çà-

ìîðîæåí³ íà ð³âí³ ãðóäíÿ 2013 ðîêó ³ ï³äâèùåí³

ç âåðåñíÿ 2015 ðîêó ëèøå íà 13,1%.

Ó 2016 ðîö³ ï³äâèùåííÿ öèõ ïîêàçíèê³â ïå-

ðåäáà÷åíî ç òðàâíÿ òà ãðóäíÿ ó ñåðåäíüîì³-

ñÿ÷íîìó ðîçì³ð³ ëèøå íà 4,1%, à íå íà 12%,

ÿê ñòâåðäæóº Óðÿä. Öå ïðè òîìó, ùî ï³äâèùåí-

íÿ ñïîæèâ÷èõ ö³í äëÿ íàñåëåííÿ ç ñ³÷íÿ 2014

ðîêó ïî ãðóäåíü âêëþ÷íî 2016 ðîêó ñêëàäå ïî-

íàä 200%.

Çàòâåðäæåí³ ðîçì³ðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â

äî ðîçì³ð³â çà ìåòîäîëîã³ºþ ñêëàëè:

— ó ëþòîìó 2014 ðîêó 85,7 — 95,8%;

— ó ãðóäí³ 2014 ðîêó 71,2 — 80,4%;

— ó ãðóäí³ 2015 ðîêó 47,9 — 52,1%;

— ó ãðóäí³ 2016 ðîêó 47,5 — 52,1%.

Òàêîãî â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè íå áóëî. Çàíèæåííÿ

ðîçì³ð³â ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ³ ãàðàíò³é º íå-

çðîçóì³ëèì íà ôîí³ òîãî, ùî çà ³íôîðìàö³ºþ

Óðÿäó ïåðåâèêîíàííÿ íàäõîäæåíü äî áþäæåò³â

óñ³õ ð³âí³â, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó òà ³íøèõ ôîíä³â

ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ñêëàëî ó 2015 ðîö³ 31,1

ìëðä. ãðèâåíü, à ó ñ³÷í³-áåðåçí³ 2016 ðîêó —

19,6 ìëðä. ãðèâåíü.

Íåâ³äïîâ³äí³ñòü óñòàíîâëåíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàí-

äàðò³â òà ãàðàíò³é ðåàëüí³é êàðòèí³ çíà÷íî âïëè-

âàº íà ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³

â ö³ëîìó.

Ñòàòòåþ 48 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ãàðàíòóºòü-

ñÿ ïðàâî íà äîñòàòí³é æèòòºâèé ð³âåíü äëÿ ñå-

áå ³ ñâîº¿ ñ³ì’¿, ùî âêëþ÷àº äîñòàòíº õàð÷óâàí-

íÿ, îäÿã, æèòëî.

Âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðòàþòüñÿ äî Âàñ ç ïðîõàííÿì íå-

ãàéíî ï³äâèùèòè ðîçì³ðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìó-

ì³â, ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ì³í³ìàëü-

íî¿ ïåíñ³¿ çà â³êîì ç 2016 ðîêó íà 5% ïî â³äíî-

øåííþ äî ðîçì³ð³â çà ìåòîäîëîã³ºþ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

â³ä 10.11.2016 ¹ 330/1334

ЗВЕРНЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
до Верховної Ради України щодо необхідності 

підвищення розмірів соціальних стандартів та гарантій

Про перейменування бульвару, вулиць, 
найменування площі та присвоєння 

імен скверам в місті Києві
Рішення Київської міської ради № 315/1319 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпо&
рядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», Зако&
ну України «Про засудження комуністичного та націонал&соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи&
мів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи протоколи засідань комісії з питань
найменувань від 06 червня 2016 року № 6 та від 22 липня 2016 року № 8, а також з метою збереження історич&
ного спадку територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïåðåéìåíóâàòè áóëüâàð òà âóëèö³ ó ì³ñò³

Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Íàéìåíóâàòè áåç³ìåííó ïëîùó íà ïåðåòè-

í³ âóëèöü Ìàðøàëà Ìàëèíîâñüêîãî òà Äîáðè-

íèíñüêî¿ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ — ïëîùà Ëåî-

í³äà Òåëÿòíèêîâà.

3. Ïðèñâî¿òè:

— ñêâåðó íà ïåðåòèí³ Ñòðàòåã³÷íîãî øîñå òà

ïðîñïåêòó Íàóêè ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íàçâó

«Ñêâåð ³ìåí³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ»;

— ñêâåðó çà àäðåñîþ: Âîëîäèìèðñüêèé ïðî-

¿çä, 1 íàçâó «Ëèòîâñüêèé».

4. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

âèêîíàííÿ ïóíêò³â 1-3 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âíåñòè çì³íè äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âó-

ëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âó-

ëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1-2 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-

âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêò³â

1-3 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 10.11.2016 ¹ 315/1319

Перелік 
бульвару та вулиць, які 

перейменовуються у місті Києві

Київський міський голова
В. Кличко

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування Район

1. бульвар Лепсе Івана бульвар Гавела Вац�
лава

від вулиці Гарматної до Відрадного
проспекту Солом’янський

2. вулиця Перовської
Софії

вулиця Мірошничен�
ко Євгенії

від проспекту Перемоги до вулиці
Дегтярівської Шевченківський

3. вулиця Перспективна вулиця Брановицько�
го Ігоря

від вулиці Лумумби Патріса до ву�
лиці Чигоріна Печерський

Про розірвання договору оренди земельної ділянки, 
укладеного між Київською міською радою та товариством 
з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» від

17.12.2007 № 75&6&00373, на підставі рішення Київської міської
ради від 12.07.2007 № 1106/1767

Рішення Київської міської ради № 721/721 від 16 грудня 2014 року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра&

їни, статтею 32 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України та статтею 416
Цивільного кодексу України, пунктами 8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки від 17.12.2007 № 75&6&00373
та тим, що товариством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» не виконано умов пункту 8.4
договору оренди, а саме: не завершено забудову земельної ділянки в строки, встановлені проектною доку&
ментацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, тобто не пізніше ніж через три роки з
моменту державної реєстрації договору, а також беручи до уваги громадську позицію щодо неприпустимо&
сті будівництва в зеленій зоні, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-

êè â³ä 17.12.2007 ¹ 75-6-00373 ïëîùåþ 0,56 ãà,

óêëàäåíèé ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òî-

âàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ï²Â-

ÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ» íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12.07.2007 ¹ 1106/1767

«Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-

â³äàëüí³ñòþ «Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ» çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëó-

ãîâóâàííÿ ãðîìàäñüêî-æèòëîâîãî êîìïëåêñó ç

íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè òà îá’ºêòàìè ñîö³-

àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèìè ïàðê³íãà-

ìè íà ïåðåòèí³ âóë. Ëüâ³âñüêî¿ òà âóë. Æèâîïèñ-

íî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îïðàöþâàòè

çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ, íà ïðåäìåò ìîæëèâîñò³ ïðîäàæó ¿¿ íà

çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) òà âêëþ÷åííÿ ¿¿ äî

ïåðåë³êó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî ï³äëÿãàþòü ïðî-

äàæó.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

3.1. Â÷èíèòè â³äïîâ³äí³ ä³¿ äëÿ çíÿòòÿ ç ðåºñ-

òðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³ä

17.12.2007 ¹ 75-6-00373, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿â-

ñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæå-

íîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ».

3.2. Ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ï²ÂÄÅÍÁÓÄÊÎÍÒÐÀÊÒ» ïðî

ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

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 внесення змін до рішення Київської міської ради від
26.02.2010 № 52/3490 «Про продаж земельної ділянки 

на земельних торгах (аукціоні) для будівництва, експлуатації 
та обслуговування складських будівель на вулиці Колекторній 

у Дарницькому районі м. Києва» (Є&1244)
Рішення Київської міської ради № 708/708 від 16 грудня 2014 року

Відповідно до статей 9, 93, 124, 127, 134 — 139 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої стат&
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний земельний
кадастр», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ста&
тей 6 та 16 Закону України «Про оренду землі» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодав&
чих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», з метою приведення у
відповідність документів та матеріалів на лот Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 26.02.2010 ¹ 52/3490 «Ïðî ïðîäàæ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-

âàííÿ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóëèö³ Êîëåêòîð-

í³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», à ñàìå:

1.1. Ó ïóíêò³ 2 öèôðè òà ñëîâà «10496370,00 ãðí

(äåñÿòü ì³ëüéîí³â ÷îòèðèñòà äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü

òèñÿ÷ òðèñòà ñ³ìäåñÿò ãðèâåíü 00 êîï.)» çàì³-

íèòè íà öèôðè òà ñëîâà «10 284 293,00 ãðí. (äå-

ñÿòü ì³ëüéîí³â äâ³ñò³ â³ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³

äâ³ñò³ äåâ’ÿíîñòî òðè ãðèâí³ 00 êîï.)» òà ñëîâà ³

öèôðè «(âèñíîâîê ïðî ðèíêîâó âàðò³ñòü çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè â³ä 24.12.2012 ¹ 30/2)» çàì³íèòè íà

ñëîâà «íà ï³äñòàâ³ åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè».

1.2. Ó ïóíêò³ 3 öèôðè òà ñëîâà «524 818,50 ãðí.

(ï’ÿòñîò äâàäöÿòü ÷îòèðè òèñÿ÷³ â³ñ³ìñîò â³ñ³ì-

íàäöÿòü ãðèâåíü 50 êîï.)» çàì³íèòè íà öèôðè

òà ñëîâà «514  214,65 ãðí. (ï’ÿòñîò ÷îòèðíàä-

öÿòü òèñÿ÷ äâ³ñò³ ÷îòèðíàäöÿòü ãðèâåíü 65 êîï.)».

1.3. Ó ïóíêò³ 5 ñëîâà «(çã³äíî ç äîäàòêîì)» çà-

ì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðîþ «çã³äíî ç äîäàòêîì

¹ 1 äî öüîãî ð³øåííÿ».

1.4. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòàìè 6 – 10 òàêî-

ãî çì³ñòó:

«6. Ó ðàç³ ÿêùî òîðãè ç ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 4 öüîãî ð³øåííÿ, â

òîìó ÷èñë³ ïîâòîðí³, âèçíàþòüñÿ òàêèìè, ùî íå

â³äáóëèñÿ, çä³éñíþºòüñÿ ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à âèêîíàâöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ïóáë³-

êóºòüñÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ïðàâà îðåíäè

ö³º¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7. Ó ïåðåäáà÷åíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåííÿ

âèïàäêó:

7.1. Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè

çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ âñòàíîâè-

òè ó ðîçì³ð³ 8 (âîñüìè) â³äñîòê³â â³ä íîðìàòèâ-

íî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.2. Êðîê çåìåëüíèõ òîðã³â ç ïðîäàæó ïðàâà

îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âñòàíîâèòè ó ðîçì³-

ð³ 0,5 (íóëü ö³ëèõ ï’ÿòü äåñÿòèõ) â³äñîòêà ñòàð-

òîâî¿ ïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ.

7.3. Ïðîäàòè ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â

ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà óìîâàõ êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàòâåðäæå-

íèõ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

8. Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

8.1. Çàáåçïå÷èòè ïåðåäà÷ó âèêîíàâöþ çåìåëü-

íèõ òîðã³â êîï³é äîêóìåíò³â òà ìàòåð³àë³â íà ëîò

íå ï³çí³øå 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåí-

íÿ öüîãî ð³øåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ

ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

8.2. Çàáåçïå÷èòè ï³äãîòîâêó ïðîåêòó äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóëè-

ö³ Êîëåêòîðí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà,

à ó âèïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³-

øåííÿ,— ïðîåêòó äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè.

9. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

íå ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ öüî-

ãî ð³øåííÿ íàäàòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-

ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ ùîäî çàáó-

äîâè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Êîëåêòîðí³é ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

10. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â áåçïîñå-

ðåäíüî â äåíü ïðîâåäåííÿ òîðã³â óêëàñòè äîãî-

â³ð êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à ó âè-

ïàäêó, âñòàíîâëåíîìó ïóíêòîì 6 öüîãî ð³øåí-

íÿ,— äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè».

1.5. Ïóíêò 6 ð³øåííÿ âèêëþ÷èòè.

1.6. Ïóíêò 7 â³äïîâ³äíî ââàæàòè ïóíêòîì 11.
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2. Äîäàòîê äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 26.02.2010 ¹ 52/3490 «Ïðî ïðîäàæ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³î-

í³) äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóëèö³ Êîëåê-

òîðí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» âèêëàñ-

òè â ðåäàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 1 äî öüîãî

ð³øåííÿ.

3. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 26.02.2010 ¹ 52/3490 «Ïðî ïðîäàæ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè íà çåìåëüíèõ òîðãàõ (àóêö³îí³) äëÿ

áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü íà âóëèö³ Êîëåêòîðí³é ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» äîäàòêîì ¹ 2

çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

Äîäàòîê ¹ 1

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

16.12.2014 ¹ 708/708

УМОВИ 
продажу земельної ділянки на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва, експлуатації та обслуговування складських будівель 
на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва

1. Ö³íà ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ï³äëÿãàº

ñïëàò³ ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå

òðüîõ áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäàííÿ äîãîâî-

ðó êóï³âë³-ïðîäàæó.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðåìîæ-

öåì àóêö³îíó ïî çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ íà âóë. Êî-

ëåêòîðí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ïðè

ïîäàëüøèõ îñòàòî÷íèõ ðîçðàõóíêàõ çà äîãîâî-

ðîì êóï³âë³-ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çàðàõî-

âóºòüñÿ äî êóï³âåëüíî¿ ö³íè.

3. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïå-

ðåõîäèòü äî ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ

íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñ-

òðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè çà óìîâè

ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â ïîâíî¿

ö³íè ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, à òàêîæ ïåí³ (ó

ðàç³ íàÿâíîñò³).

4. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì êóï³âë³-ïðî-

äàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ

òîðã³â ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãà-

ðàíò³éíèé âíåñîê ïåðåìîæöþ òîðã³â íå ïîâåð-

òàºòüñÿ.

5. Ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìî-

æå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 140,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

6.1. Ç äíÿ âèíèêíåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, ïðèäáàíó çà äîãîâîðîì êóï³âë³-

ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ñïëà÷óâàòè çåìåëü-

íèé ïîäàòîê ó ðîçì³ðàõ ³ ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³ 91 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

6.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî ïðîäà-

íî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì âëàñíèêîì óìîâ ïðîäàæó çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

6.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ 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.

6.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.02.2007

¹ 19-983, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14328, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà

â³ä 15.06.2004 ¹ 4300, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 12.10.2007 ¹ 8451, óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 16.06.2004 ¹ 071/04-4-18/1450-67,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

22.10.2007 ¹ 05-08/7678, â³ä 27.02.2008 

¹ 05-09/1209-1.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê ¹ 2

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

16.12.2014 ¹ 708/708

УМОВИ 
користування земельною ділянкою, право оренди якої набуте на земельних

торгах (аукціоні), для будівництва, експлуатації та обслуговування 
складських будівель на вул. Колекторній у Дарницькому районі м. Києва

1. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:90:286:0013) íà âóëèö³

Êîëåêòîðí³é ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

ïëîùåþ 0,9700 ãà ïåðåäàºòüñÿ ïåðåìîæöþ çå-

ìåëüíèõ òîðã³â â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 20

ðîê³â äëÿ áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãî-

âóâàííÿ ñêëàäñüêèõ áóä³âåëü.

2. Ãàðàíò³éíèé âíåñîê, ñïëà÷åíèé ïåðå-

ìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ,

çàðàõîâóºòüñÿ äî ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà

ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âñòàíîâëåíî¿ çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëü-

íèõ òîðã³â.

3. Ð³÷íà îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ð³ê êîðèñ-

òóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíà çà ðå-

çóëüòàòàìè çåìåëüíèõ òîðã³â, ï³äëÿãàº ñïëàò³

ïåðåìîæöåì çåìåëüíèõ òîðã³â íå ï³çí³øå òðüîõ

áàíê³âñüêèõ äí³â ç äíÿ óêëàäåííÿ â³äïîâ³äíîãî äî-

ãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïðàâî îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè âèíèêàº ó

ïåðåìîæöÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ï³ñëÿ íîòàð³àëü-

íîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè çà óìîâè ñïëàòè ïåðåìîæöåì çåìåëü-

íèõ òîðã³â ð³÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ.

5. Ó ðàç³ íåñïëàòè ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâ-

ñòâîì ñòðîê êîøò³â çà äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ðåçóëüòàòè çåìåëüíèõ òîðã³â

ìîæóòü áóòè àíóëüîâàí³. Ïðè öüîìó ãàðàíò³é-

íèé âíåñîê ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â íå ïî-

âåðòàºòüñÿ.

6. Ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ

ìîæå áóòè ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141,

143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7. Ïåðåìîæöþ çåìåëüíèõ òîðã³â:

7.1. Ñâîº÷àñíî âíîñèòè îðåíäíó ïëàòó, ùî-

ð³÷íà ñóìà ÿêî¿ çà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê îðåí-

äè íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó (ñóìè) ð³÷íî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ð³ê êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîãî çà ðåçóëüòà-

òàìè çåìåëüíèõ òîðã³â.

7.2. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çã³äíî ç âèìîãàìè ñòàòò³

96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

7.3. Çàáåçïå÷óâàòè â³ëüíèé äîñòóï äî îðåíäî-

âàíî¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ êîíòðîëþ çà äîòðè-

ìàííÿì îðåíäàðåì óìîâ âèêîðèñòàííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè òà äëÿ ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà

åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïî-

ðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

7.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäàííÿ 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.

7.5. Ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ â³äíîâíî¿ âàðòî-

ñò³ çåëåíèõ íàñàäæåíü òà ³íø³ ïèòàííÿ ìàéíîâèõ

â³äíîñèí âèð³øóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòó-

ðè òà äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà â³ä 08.02.2007

¹ 19-983, â³ä 15.12.2009 ¹ 09-14328, ãîëîâ-

íîãî äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ ì. Êèºâà

â³ä 15.06.2004 ¹ 4300, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ñàí-

åï³äåìñòàíö³¿ â³ä 12.10.2007 ¹ 8451, óïðàâë³í-

íÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â³ä 16.06.2004 ¹ 071/04-4-18/1450-67,

Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüî-

ãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â ì. Êèºâ³ â³ä

22.10.2007 ¹ 05-08/7678, â³ä 27.02.2008 

¹ 05-09/1209-1.

7.7. Çàâåðøèòè çàáóäîâó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

â ñòðîêè, âñòàíîâëåí³ ïðîåêòíîþ äîêóìåíòà-

ö³ºþ, çàòâåðäæåíîþ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó,

àëå íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè ðîêè ç ìîìåíòó

äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà îðåíäè.

8. ²íø³ óìîâè êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ âñòàíîâëþþòüñÿ äîãîâîðîì îðåíäè çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òà çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок товариству з обмеженою відповідальністю 
«СІВ АВТО» на вул. Товарній, 1 у Печерському 

районі м. Києва для реконструкції нежитлової 
будівлі з будівництвом багатоповерхового 

житлового будинку з нежитловими 
приміщеннями, підземним паркінгом, 

їх подальшими експлуатацією й обслуговуванням та для
будівництва об'єктів транспортної інфраструктури

Рішення Київської міської ради № 671/671 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «СІВ АВТО» на вул. Товарній, 1 у Печерському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Київська міська рад

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ñ²Â

ÀÂÒÎ» íà âóë. Òîâàðí³é, 1 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà îð³ºíòîâíèìè ïëîùàìè 0,13 ãà – â

äîâãîñòðîêîâó îðåíäó íà 10 ðîê³â, 0,02 ãà – â

êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 5 ðîê³â – äëÿ

ðåêîíñòðóêö³¿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ ç áóä³âíèöòâîì

áàãàòîïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç

íåæèòëîâèìè ïðèì³ùåííÿìè, ï³äçåìíèì

ïàðê³íãîì, ¿õ ïîäàëüøèìè åêñïëóàòàö³ºþ é

îáñëóãîâóâàííÿì òà äëÿ áóä³âíèöòâà îá'ºêò³â

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-17791).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки товариству з обмеженою 

відповідальністю «Златовлад» для реставрації, 
реабілітації та пристосування нежитлових 

будівель під офісний центр з магазинами, рестораном 
та підземною автостоянкою, їх подальших експлуатації 

та обслуговування на вул. Прорізній, 25 
у Шевченківському районі м. Києва (справа № Є&1228)

Рішення Київської міської ради № 566/566 від 10 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки та заяву (клопотання) про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«Златовлад» на вул. Прорізній, 25 у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями
9, 123, 124, 128 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó

çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Çëàòîâëàä» íà âóë. Ïðîð³çí³é, 25 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,05 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà)

â êîðîòêîñòðîêîâó îðåíäó íà 1 ð³ê (çà óìîâè

ïîäàëüøîãî âèêóïó) äëÿ ðåñòàâðàö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿

òà ïðèñòîñóâàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ï³ä

îô³ñíèé öåíòð ç ìàãàçèíàìè, ðåñòîðàíîì òà

ï³äçåìíîþ àâòîñòîÿíêîþ, ¿õ ïîäàëüøèõ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-

ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-22223).

2. Íàäàòè äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ åêñïåðòíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ

ïëîùåþ 0,05 ãà äëÿ ðåñòàâðàö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿ òà

ïðèñòîñóâàííÿ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü ï³ä îô³ñíèé

öåíòð ç ìàãàçèíàìè, ðåñòîðàíîì òà ï³äçåìíîþ

àâòîñòîÿíêîþ, ¿õ ïîäàëüøèõ åêñïëóàòàö³¿ òà

îáñëóãîâóâàííÿ íà âóë. Ïðîð³çí³é, 25 ó

Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ùî ï³äëÿãàº

ïðîäàæó òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ

â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Çëàòîâëàä» (Ê-22246).

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про затвердження інформаційних 

та технологічних карток адміністративних послуг 
з ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної 

середньої освіти та дошкільної освіти
Розпорядження № 1113 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про до$
шкільну освіту», «Про загальну середню освіту», статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», по$
станов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцен$
зування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» та від 30
грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів ос$
віти», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра$
ції) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної середньої ос$
віти та дошкільної освіти у місті Києві», та з метою інформування суб’єкта звернення про порядок отриман$
ня адміністративних послуг:

1. Çàòâåðäèòè ³íôîðìàö³éíó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ

ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ³íôîðìàö³éíó êàðòêó àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëü-

í³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ³íôîðìàö³éíó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç ïåðåîôîðìëåííÿ ë³öåíç³¿

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó

ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà/àáî çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ³íôîðìàö³éíó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ íà ïðà-

âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè òà/àáî çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Çàòâåðäèòè òåõíîëîã³÷íó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ

ä³ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,

ùî äîäàºòüñÿ.

6. Çàòâåðäèòè òåõíîëîã³÷íó êàðòêó àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëü-

í³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëü-

íîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

7. Çàòâåðäèòè òåõíîëîã³÷íó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç ïåðåîôîðìëåííÿ ë³öåíç³¿

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó

ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà/àáî çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

8. Çàòâåðäèòè òåõíîëîã³÷íó êàðòêó àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç àíóëþâàííÿ ë³öåíç³¿ íà ïðà-

âî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äî-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè òà/àáî çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè, ùî äîäàºòüñÿ.

9. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çàáåçïå÷èòè:

9.1. Äîòðèìàííÿ âèìîã ³íôîðìàö³éíèõ òà òåõ-

íîëîã³÷íèõ êàðòîê àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, çà-

çíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-8 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

9.2. Ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà òåõíîëî-

ã³÷íèõ êàðòîê àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, çàçíà-

÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-8 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

10. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

(РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про Центри надання адміністративних послуг

Місцезнаходження Центрів надання адміністративних послуг

Найменування центру Адреса Телефон, електронна адреса

1.1. Департамент (Центр) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

м. Київ, Дніпровська
набережна, 19'6

(044) 202'60'38, 202'60'39
e'mail: unap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Голосіївський
проспект, 42

(044) 281'66'66. 281'66'64
e'mail: dozvil_golos@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Степана
Олійника, 21

(044) 564'90'26, 572'04'40
e'mail: dozvil@drda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Володимира
Маяковського, 29

(044) 546'99'00 
e'mail: pidpred@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, Лісовий
проспект, 39'а 

(044) 518'04'76, 518'04'79,
518'04'62 
e'mail: pidpred@ukr.net
http://ac. dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Бажова,
11/8

(044) 559'73'78, 559'30'25
e'mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 57

(044) 485'22'74 
e'mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, вул.
Маршала
Тимошенка, 16

(044) 426'56'65, 428'03'00,
426 '44'00
e'mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Михайла
Омеляновича'
Павленка, 15

(044)280'41'97 
e'mail: cnap@pechrda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Подільської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Костянтинівська'
Хорива, 9/6

(044) 425'42'44, 425'51'49 
e'mail: dozvilpodil@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Перемоги, 97

(044)451'27'61,424'15'98 
(044) 425'42'44, 425'51'49 
e'mail: dozvil'center_sv@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Солом'янської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Повітрофлотський
проспект, 41

(044) 207'09'68 
e'mail: cnap@solor/.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

м. Київ, бульв.
Тараса Шевченка,
26/4

(044) 235'32'16,288'22'62, 234'92'72 
e'mail: cnap@shev.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.sov.ua/

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(044) 278'71'60, 226'31'97 
e'mail: cnap@shev.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

1.2. Інформація про режим роботи центрів
надання адміністративних послуг

Графік прийому:

День тижня Години прийому

понеділок, середа 09.00'18.00

вівторок, четвер 09.00'20.00

п'ятниця 09.00'16.45

субота 09.00'16.00

неділя вихідний

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.1. Закони України Закон України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" Закон України "Про освіту" 
Закон України "Про загальну середню освіту" 
Закон України "Про адміністративні послуги"

2.2. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти"

2.3. Акти центральних органів виконавчої
влади

'

2.4. Акти місцевих органів виконавчої
влади/ органів місцевого
самоврядування

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"

3. Умови отримання адміністративної послуги:

3.1. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги*

1)заява про отримання ліцензії на освітню діяльність
(розширення провадження освітньої діяльності) у  сфері
загальної середньої освіти; 
2) копії установчих документів юридичної особи (крім
розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення
ліцензованого обсягу); 
3) копії документів, що засвідчують право власності чи
користування основними засобами для здійснення навчально'
виховного процесу на строк, необхідний для завершення
повного циклу освітньої діяльності; 
4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально'
технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної
безпеки, нормам з охорони праці; 
5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і
матеріально'технічного забезпечення освітньої діяльності у
сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання
державного стандарту освіти відповідного рівня; 
6) відомості про навчально'методичне та інформаційне
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої
освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти
відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої
діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу); 
7) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (документа про вищу педагогічну
освіту, крім розширення провадження освітньої діяльності у разі
збільшення ліцензованого обсягу); 
8) опис документів, що подаються для отримання ліцензії
(розширення провадження освітньої діяльності) у двох
екземплярах. 

3.2. Порядок та спосіб подання документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги

Документи подаються особисто суб'єктом звернення через
уповноважену особу, надсилаються поштою або в електронному
вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

3.3 Платність (безоплатність)
адміністративної послуги

Платна

3.4. Нормативно'правові акти, на підставі
яких стягується плата

Розмір плати визначається Законом України "Про ліцензування
видів господарської діяльності"

3.5. Розмір та порядок внесення плати
(адміністративного збору) за платну
адміністративну послугу

10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу
ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих
днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу
ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про
видачу ліцензії

3.6. Розрахункові рахунки для внесення плати:

3.6.1. Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у м. Києві, код банку отримувача: 820019;
отримувач коштів ГУК у м. Києві/м. Київ/22011800; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 37993783; рахунок отримувача
33219896700001

3.6.2. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Голосіївської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської
служби України у м. Києві, код банку отримувача: 820019;
отримувач коштів УК у Голосіївському районі/ Голосіївський
район/22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ) 38039757;
рахунок отримувача 33218896700002 
2) Отримувач коштів УК у Голосіївському районі/ Голосіївський
район/22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38039757; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33212896740002 
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3.6.3. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Дарницької
районної в місті Києві державної
адміністрації 

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Дарницькому районі /
Дарницький район/22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38021179; рахунок отримувача 33217896700003 
2) Отримувач коштів УК у Дарницькому районі / Дарницький
район/22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38021179; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33211896740003

3.6.4. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Деснянської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Деснянському районі /
Деснянський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37984978; рахунок отримувача 33216896700004 
2) Отримувач коштів УК у Деснянському районі / Деснянський
район 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 37984978; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33210896740004

3.6.5. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Дніпровської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Дніпровському районі /
Дніпровський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38012871; рахунок отримувача 33215896700005 
2) Отримувач коштів УК у Дніпровському районі / Дніпровський
район 22011800 символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38012871; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" – 33219896740005

3.6.6 Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Оболонському районі /
Оболонський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38002491; рахунок отримувача 33214896700006 
2) Отримувач коштів УК у Оболонському районі / Оболонський
район 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38002491; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33218896740006

3.6.7. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Печерському районі /
Печерський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38004897; рахунок отримувача 33213896700007 
2) Отримувач коштів УК у Печерському районі / Печерський
район 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38004897; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33217896740007

3.6.8. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Подільської
районної в місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Подільському районі
/Подільський район і 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37975298; рахунок отримувача 33212896700008
2) Отримувач коштів УК у Подільському районі / Подільський
район / 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 37975298; рахунок отримувача з відомчою ознакою
"40" — 33216896740008

3.6.9. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації 

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Святошинському районі /
Святошинський район/ 22011800; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 37962074; рахунок отримувача 33211896700009 
2) Отримувач коштів УК у Святошинському районі /
Святошинський район/ 22011800; символ звітності 896; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 37962074; рахунок отримувача з
відомчою ознакою "40" — 33215896740009

3.6.10. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації 

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Солом’янському районі /
Солом'янський район / 22011800; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38050812; рахунок отримувача 33211896700010 
2) Отримувач коштів УК у Солом'янському районі /
Солом'янський район / 22011800; символ звітності 896; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 38050812; рахунок отримувача з
відомчою ознакою "40" — 33215896740010

3.6.11. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації 

1) Банк отримувача: Головне управління Державної
казначейської служби України у м. Києві, код банку отримувача:
820019; отримувач коштів УК у Шевченківському районі /
Шевченківський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37995466; рахунок отримувача 33210896700011 
2) Отримувач коштів УК у Шевченківському районі /
Шевченківський район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37995466; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37995466; рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" —
33214896740011

3.7. Строк надання адміністративної
послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви
про отримання ліцензії

3.8. Перелік підстав для залишення заяви
про отримання ліцензії без розгляду

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання
ліцензії, подані не в повному обсязі 
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви
про отримання ліцензії: 
підписаний особою, яка не має на це повноважень; 
оформлений із порушенням вимог Закону України "Про
ліцензування видів господарської діяльності", складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов язково
вносяться до них згідно з цим Законом; 
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом
України "Про ліцензування видів господарської діяльності"; 
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання)
або наявність відомостей про державну реєстрацію його
припинення. 
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня
одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність
або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх
наявності приймає відповідне рішення. Копія рішення про
залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду надається
у триденний строк здобувачеві ліцензії

3.9. Перелік підстав для прийняття рішення
про відмову у видачі ліцензії

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним
умовам, встановленим для провадження виду господарської
діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах,
поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних
у підтвердних документах, поданих суб'єктом господарювання
до органу ліцензування, є встановлення на момент подання
документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності
розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним
станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються
недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом
господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.
Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у
видачі ліцензії здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п'яти
робочих днів

4. Результат надання адміністративної послуги

Результат надання адміністративної
послуги

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про видачу ліцензії
на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної
середньої освіти 
Ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері
загальної середньої освіти 
Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб ' підприємців та громадських
формувань**

5. Можливі способи отримання відповіді (результату) за бажанням заявника

Можливі способи отримання відповіді
(результату)за бажанням заявника

Особисто або через уповноважену особу в Департаменті
(Центрі) надання адміністративних послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) / Відділах (Центрах) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних адміністрацій або
надсилається поштою

1. Інформація про Центри надання адміністративних послуг

Місцезнаходження Центрів надання адміністративних послуг

Найменування центру Адреса Телефон, електронна адреса

1.1. Департамент (Центр) надання
адміністративних послуг
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

м. Київ, Дніпровська
набережна, 19'6

(044)202'60'38,202'60'39 
e'mail: unap@kievcity.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, Голосіївський проспект,
42

(044)281'66'66,281'66'64 
e'mail: dozvil_golos@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, вул. Степана Олійника,
21

(044) 564'90'26, 572'04'40 
e'mail: dozvil@drda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, просп. Володимира
Маяковського, 29

(044) 546'99'00 
e'mail: pidpred@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, Лісовий проспект, 39'а (044) 518'04'76,518'04'79, 518'04'62
e'mail: pidpred@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/ '

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, вул. Бажова, 11/8 (044) 559'73'78, 559'30'25 
e'mail: dozvid@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр)надання
адміністративних послуг
Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації 

м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 57

(044)485'22'74 e'mail:
oboloncentre@i.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, вул. Маршала
Тимошенка, 16

(044) 426'56'65, 428'03'00, 
426'44'00 e'mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, вул. Михайла
Омеляновича Павленка, 15

(044)280'41'97 e'mail:
cnap@pechrda.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, вул. Костянтинівська
Хорива, 9/6

(044) 425'42'44,425'51'49 
e'mail: dozvilpodil@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/ 

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, просп. Перемоги, 97 (044) 451'27'61,424'15'98 
(044) 425'42'44, 425'51 '49 
e'mail: dozvil'center_sv@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Солом'янської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, Повітрофлотський
проспект, 41

(044) 207'09'68 
e'mail: cnap@solor/.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

м. Київ, бульв. Тараса
Шевченка, 26/4

(044)235'32'16,288'22'62, 234'92'72
e'mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.eov.ua/

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького,24

(044) 278'71'60, 226'31'97 
e'mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

1.2. Інформація про режим роботи
центрів надання
адміністративних послуг

Графік прийому:

День тижня Години прийому

понеділок, середа 09.00'18.00

вівторок,четвер 09.00'20.00

п'ятниця 09.00'16.45

субота 09.00'16.00

неділя вихідний 

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.1. Закони України Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" 
Закон України "Про освіту" 
Закон України "Про дошкільну освіту" 
Закон України "Про адміністративні послуги"

* Ïðè çâåðíåíí³ äî àäì³í³ñòðàòîðà ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó çàÿâíèêà òà

äîâ³ðåí³ñòü, ÿêùî çàÿâíèê ä³º â ³íòåðåñàõ ³íøî¿ îñîáè. 

** Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á —

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ¹ 1113
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НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ) У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(назва адміністративної послуги) 

Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)
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2.2. Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти".

2.3. Акти центральних органів
виконавчої влади

'

2.4. Акти місцевих органів
виконавчої влади/ органів
місцевого самоврядування

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"

3. Умови отримання адміністративної послуги:

3.1. Вичерпний перелік
документів, необхідних для
отримання
адміністративної послуги*

1) заява про отримання ліцензії на освітню діяльність (розширення
провадження освітньої діяльності) у сфері дошкільної освіти; 
2) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення
провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого
обсягу); 
3) копії документів, що засвідчують право власності чи користування
основними засобами для здійснення навчально'виховного процесу на
строк не менше трьох років; 
4) копії документів про відповідність приміщень та матеріально'технічної
бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з
охорони праці; 
5) копію затвердженого та погодженого в установленому порядку
робочого навчального плану; 
6) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально'
технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти,
необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти; 
7) відомості про навчально'методичне забезпечення освітньої діяльності
у сфері дошкільної освіти, необхідне для виконання Базового компонента
дошкільної освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в
разі збільшення ліцензованого обсягу); 
8) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника
закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) (крім розширення
провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого
обсягу); 
9) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення
провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах.

3.2. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання
адміністративної послуги

Документи подаються особисто суб'єктом звернення, через уповноважену
особу, надсилаються поштою або в електронному вигляді за допомогою
телекомунікаційних засобів зв'язку

3.3. Платність (безоплатність)
адміністративної послуги

Платна

3.4. Нормативно'правові акти,
на підставі яких стягується
плата

Розмір плати визначається Законом України "Про ліцензування видів
господарської діяльності"

3.5. Розмір та порядок
внесення плати
(адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу

10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день
прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься
ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання
здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте
ним рішення про видачу ліцензії

3.6. Розрахункові рахунки для внесення плати: 

3.6.1. Департамент (Центр)
надання адміністративних
послуг виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів ГУК у
м. Києві/ м. Київ/22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37993783;
рахунок отримувача 33219896700001

3.6.2. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Голосіївської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Голосіївському районі / Голосіївський район/22011800; код отримувача
(код ЄДРПОУ) 38039757; рахунок отримувача 33218896700002 2) 
2) Отримувач коштів УК у Голосіївському районі/ Голосіївський
район/22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38039757; рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" '
33212896740002

3.6.3. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Дарницької районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Дарницькому районі / Дарницький район/22011800: код отримувача
(код ЄДРПОУ) 38021179; рахунок отримувача 33217896700003 
2) Отримувач коштів УК у Дарницькому районі / Дарницький
район/22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38021179; рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33211896740003

3.6.4. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Деснянської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1)Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Деснянському районі / Деснянський район 22011800; код отримувача
(код ЄДРПОУ) 37984978; рахунок отримувача 33216896700004 
2) Отримувач коштів УК у Деснянському районі / Деснянський район
22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37984978;
рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33210896740004

3.6.5. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Дніпровської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Дніпровському районі / Дніпровський район 22011800; код отримувача
(код ЄДРПОУ) 38012871; рахунок отримувача 33215896700005 
2) Отримувач коштів УК у Дніпровському районі / Дніпровський район
22011800 символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 38012871;
рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33219896740005

3.6.6 Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Оболонської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Оболонському районі / Оболонський район 22011800; код отримувача
(код ЄДРПОУ) 38002491; рахунок отримувача 33214896700006 
2) Отримувач коштів УК у Оболонському районі / Оболонський район
22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 38002491;
рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33218896740006

3.6.7. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Печерської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Печерському районі / Печерський район 22011800; код отримувача (код
ЄДРПОУ) 38004897; рахунок отримувача 33213896700007 
2) Отримувач коштів УК у Печерському районі / Печерський район
22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 38004897;
рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33217896740007

3.6.8. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Подільської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Подільському районі /Подільський район / 22011800; код отримувача
(код ЄДРПОУ) 37975298; рахунок отримувача 33212896700008
2) Отримувач коштів УК у Подільському районі / Подільський район /
22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37975298;
рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33216896740008

3.6.9. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Святошинському районі / Святошинський район/ 22011800; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 37962074; рахунок отримувача
33211896700009 
2)Отримувач коштів УК у Святошинському районі / Святошинський
район/ 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ)
37962074; рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" '
33215896740009

3.6.10. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Солом'янської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Солом’янському районі / Солом'янський район / 22011800; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 38050812' рахунок отримувача
33211896700010 
2) Отримувач коштів УК у Солом'янському районі / Солом'янський район
/ 22011800; символ звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ)
38050812; рахунок отримувача з відомчою ознакою "40" '
33215896740010

3.6.11. Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Шевченківської районної в
місті Києві державної
адміністрації

1) Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби
України у м. Києві, код банку отримувача: 820019; отримувач коштів УК у
Шевченківському районі / Шевченківський район 22011800; код
отримувача (код ЄДРПОУ) 37995466; рахунок отримувача
33210896700011 
2) Отримувач коштів УК у Шевченківському районі / Шевченківський
район 22011800; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37995466; символ
звітності 896; код отримувача (код ЄДРПОУ) 37995466; рахунок
отримувача з відомчою ознакою "40" ' 33214896740011

3.7. Строк надання
адміністративної послуги

10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про
отримання ліцензії

3.8. Перелік підстав для
залишення заяви про
втримання ліцензії без
розгляду

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії,
подані не в повному обсязі; 
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про
отримання ліцензії: підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності", складений не за встановленою формою
або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим
Законом; 
3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом України
"Про ліцензування видів господарської діяльності"; 
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб ' підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача
ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про
державну реєстрацію його припинення. 
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви
про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для
залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне
рішення. Копія рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без
розгляду надається у триденний строк здобувачеві ліцензії 

3.9. Перелік підстав для
прийняття рішення про
відмову у видачі ліцензії

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам,
встановленим для провадження виду господарської діяльності,
зазначеного в заяві про отримання ліцензії; 
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих
здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних
документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування,
є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи
ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та
фактичним станом цього суб'єкта господарювання. Не вважаються
недостовірними дані, підстава наведення яких суб'єктом господарювання
не могла бути для нього завідомо неналежною. 
Орган ліцензування надсилає копію рішення про відмову у видачі ліцензії
здобувачу ліцензії у строк, що не перевищує п'яти робочих днів

4. Результат надання адміністративної послуги

Результат надання
адміністративної послуги

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про видачу ліцензії на право
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 
Ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної
освіти 
Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб ' підприємців та громадських формувань** 

5. Можливі способи отримання відповіді (результату) за бажанням заявника

Можливі способи
отримання відповіді
(результату)за бажанням
заявника

Особисто або через уповноважену особу в Департаменті (Центрі) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) / Відділах (Центрах) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій
або надсилається поштою

* Ïðè çâåðíåíí³ äî àäì³í³ñòðàòîðà ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó çàÿâíèêà òà

äîâ³ðåí³ñòü, ÿêùî çàÿâíèê ä³º â ³íòåðåñàõ ³íøî¿ îñîáè. 

** Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. 

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ¹ 1113

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ 

НА ПРАВО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА/АБО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(назва адміністративної послуги) 

Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про Центри надання адміністративних послуг

Місцезнаходження Центрів надання адміністративних послуг

Найменування центру Адреса Телефон, електронна адреса

1.1. Департамент (Центр) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

м. Київ, Дніпровська
набережна, 19'б

(044) 202'60'38, 202'60'39
e'mail: unap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Голосіївський
проспект, 42

(044)281'66'66,281'66'64 
e'mail: dozvil_golos@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Степана
Олійника, 21

(044) 564'90'26, 572'04'40
e'mail: dozvil@drda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Володимира
Маяковського, 29

(044) 546'99'00 
e'mail: pidpred@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, Лісовий
проспект, 39'а 

(044) 518'04'76,518'04'79,
518'04'62 
e'mail: pidpred@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр)надання адміністративних послуг
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Бажова,
11/8

(044)559'73'78, 559'30'25
e'mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/
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Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Оболонської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 57

(044) 485'22'74 
e'mail: oboloncentre@i.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, вул.
Маршала
Тимошенка, 16

(044) 426'56'65, 428'03'00, 426'44'00
e'mail: oboloncentre@i.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Михайла
Омеляновича'
Павленка, 15

(044)280'41'97 
e'mail: cnap@pechrda.gov.ua 
http://ac.dozviI'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Подільської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Костянтинівська'
Хорива, 9/6

(044) 425'42'44,425'51'49 
e'mail: dozvilpodil@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Святошинської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Перемоги, 97

(044)451'27'61,424'15'98 
(044)425'42'44, 425'51'49 
e'mail: dozvil'center_sv@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг Солом'янської
районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Повітрофлотський
проспект, 41

(044) 207'09'68 
e'mail: cnap@solor/.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання
адміністративних послуг
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

м. Київ, бульв.
Тараса Шевченка,
26/4

(044) 235'32'16,288'22'62, 234'92'72 
e'mail: cnap@shev.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 24

(044) 278'71'60, 226'31'97 
e'mail: cnap@shev.gov.ua 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

1.2. Інформація про режим роботи центрів
надання адміністративних послуг

Графік прийому:

День тижня Години прийому

понеділок, середа 09.00'18.00

вівторок, четвер 09.00'20.00

п'ятниця 09.00'16.45

субота 09.00'16.00

неділя вихідний 

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

2.1. Закони України Закон України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" Закон України "Про освіту" Закон України "Про
загальну середню освіту" Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про адміністративні послуги"

2.2. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 
№ 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти"

2.3. Акти центральних органів виконавчої
влади

'

2.4. Акти місцевих органів виконавчої
влади/ органів місцевого
самоврядування

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"

3. Умови отримання адміністративної послуги

3.1. Підстави для одержання
адміністративної послуги

Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії

3.2. Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги

Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії*

3.3. Порядок та спосіб подання документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги

Документи подаються особисто суб'єктом звернення, через
уповноважену особу, надсилаються поштою в електронному
вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

3.4. Платність (безоплатність)
адміністративної послуги

Безоплатна

3.5. Строк надання адміністративної послуги 5 робочих днів з дня одержання заяви ліцензіата про
анулювання власної ліцензії

4. Результат надання адміністративної послуги

Результат надання адміністративної
послуги

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) про анулювання
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти та/або загальної середньої освіти. Внесення
відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб ' підприємців та громадських формувань**

5. Можливі способи отримання відповіді (результату)

13. Можливі способи отримання відповіді
(результату) за бажанням заявника

Витяг з рішення про анулювання ліцензії суб'єкта
господарювання, ліцензія якого була анульована протягом трьох
календарних днів, направляється поштовим відправленням з
описом вкладення за місцезнаходженням здобувача ліцензії

* Ïðè çâåðíåíí³ äî àäì³í³ñòðàòîðà ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó çàÿâíèêà òà

äîâ³ðåí³ñòü, ÿêùî çàÿâíèê ä³º â ³íòåðåñàõ ³íøî¿ îñîáè. 

** Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. 

Керівник апарату В. Бондаренко  

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ З ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ 

НА ПРАВО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА/АБО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(назва адміністративної послуги) 
(Виконавчий орган Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація) 

(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

1. Інформація про Центри надання адміністративних послуг

Місцезнаходження Центрів надання адміністративних послуг

Найменування центру Адреса Телефон, електронна адреса

1.1. Департамент (Центр) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

м. Київ. Дніпровська
набережна, 19'б

(044) 202'60'38, 202'60'39
e'mail: unap@kievcity.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Голосіївський
проспект, 42

(044) 281'66'66,281'66'64 
e'mail: dozvil_golos@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Степана
Олійника, 21

(044) 564'90'26, 572'04'40
e'mail: dozvil@drda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Володимира
Маяковського, 29

(044) 546'99'00 
e'mail: pidpred@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ. Лісовий
проспект. 39'а

(044) 518'04'76, 518'04'79,
518'04'62 
e'mail: pidpred@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул. Бажова,
11/8

(044) 559'73'78, 559'30'25
e'mail: dozvid@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп. Героїв
Сталінграда, 57

(044)485'22'74 e'mail:
oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

м. Київ, вул.
Маршала
Тимошенка, 16

(044) 426'56'65, 428'03'00,
426'44'00 
e'mail: oboloncentre@i.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Михайла
Омеляновича'
Павленка, 15

(044) 280'41'97 
e'mail: cnap@pechrda.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, вул.
Костянтинівська
Хорива, 9/6

(044) 425'42'44, 425'51'49
e'mail: dozvilpodil@ukr.net
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, просп.
Перемоги, 97

(044) 451'27'61,424'15'98
(044) 425'42'44, 425'51'49
e'mail: dozvil'center
sv@ukr.net 
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ,
Повітрофлотський
проспект, 41

(044) 207'09'68 
e'mail: cnap@solor/.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

м. Київ, бульв.
Тараса Шевченка,
26/4

(044) 235'32'16,288'22'62,
234'92'72 
e'mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.Јov.ua/

м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького,24

(044) 278'71'60, 226'31'97 
e'mail: cnap@shev.gov.ua
http://ac.dozvil'kiev.gov.ua/

1.2. Графік прийому:

Інформація про режим роботи центрів надання
адміністративних послуг

День тижня Години прийому

понеділок, середа 09.00'18.00

вівторок, четвер 09.00'20.00

п'ятниця 09.00'16.45

субота 09.00'16.00

неділя вихідний 

2. Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.1. Закони України Закон України "Про ліцензування видів
господарської діяльності" Закон України "Про
освіту" Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту" Закон України
"Про адміністративні послуги"

2.2. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти"

2.3. Акти центральних органів виконавчої влади '

2.4. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів
місцевого самоврядування

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"

3. Умови отримання адміністративної послуги

3.1. Підстави для одержання адміністративної послуги 1) у разі звернення ліцензіата про переоформлення
ліцензії відповідно до частини 6 статті 21 Закону
України "Про ліцензування видів господарської
діяльності"; 
2) у разі зміни найменування юридичної особи
(якщо зміна найменування не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи); 
3) у разі звуження видів господарської діяльності,
що здійснювалася на підставі ліцензії виданої
відповідно до Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності"; 
4) у разі звуження провадження виду господарської
діяльності відповідно до частини 8 статті 15 Закону
України "Про ліцензування видів господарської
діяльності".

3.2. Вичерпний перелік документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги*

1) Заява про переоформлення ліцензії 
2) Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії
3) Документи (їх копії, засвідчені ліцензіатом), що
підтверджують наявність підстав для
переоформлення ліцензії

3.3. Порядок та спосіб подання документів, необхідних
для отримання адміністративної послуги

Документи подаються особисто суб'єктом
звернення, через уповноважену особу,
надсилаються поштою або в електронному вигляді
за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку

3.4. Платність (безоплатність) адміністративної послуги Безоплатна

3.5. Строк надання адміністративної послуги:

3.5.1
.

У разі звернення ліцензіата про переоформлення
ліцензії відповідно до частини 6 статті 21 Закону
України "Про ліцензування видів господарської
діяльності"

Протягом 7 днів після подання заяви
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№ Етап опрацювання заяви про
надання адміністративної
послуги

Відповідальна посадова особа і структурний
підрозділ за етап (дію, рішення)

Строк виконання етапу
(дії, рішення)

1. Прийом та реєстрація заяви і
документів, що додаються до неї

Адміністратор Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)/Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті
Києві державних адміністрацій

1 робочий день

2. Передача заяви і документів, що
додаються до неї, Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Адміністратор Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації /
Відділів (Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій

3. Прийом заяви і документів, що
додаються до неї
Департаментом освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адмністрації)

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

4. Розгляд заяви і документів, що
додаються до неї, щодо видачі
ліцензії

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

1 робочий день

5. Підготовка проекту
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) щодо видачі
(відмови у видачі) ліцензії

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

1 робочий день

6. Видання розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
видачі (відмови у видачі)
ліцензії

Виконавчий орган Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Не пізніше ніж десять
робочих днів з дати
надходження заяви про
видачу ліцензії та
документів, що додаються
до неї

7. Повідомлення одержувача
адміністративної послуги щодо
прийняття рішення про видачу
(відмову у видачі) ліцензії,
залишення заяви без розгляду

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

Повідомлення про видачу
ліцензії надсилається
(видається) заявникові в
письмовій формі протягом
трьох робочих днів з дати
прийняття рішення
Рішення про відмову у
видачі ліцензії
надсилається заявнику в
письмовій формі у строк,
що не перевищує п'яти
робочих днів Про
залишення заяви про
видачу ліцензії без
розгляду заявник
повідомляється в
письмовій формі із
зазначенням підстав
залишення заяви про
видачу ліцензії без
розгляду у триденний
строк

3.5.2. У разі зміни найменування
юридичної особи (якщо
зміна найменування не
пов'язана з реорганізацією
юридичної особи)

Не більше 30 календарних днів відповідно до частини 2 статті 10 Закону
України "Про адміністративні послуги"

3.5.3. У разі звуження видів
господарської діяльності,
що здійснювалася на
підставі ліцензії, виданої
відповідно до Закону
України "Про ліцензування
певних видів
господарської діяльності"

Протягом 3 днів після подання заяви

3.5.4. У разі звуження
провадження виду
господарської діяльності
відповідно до частини 8
статті 15 Закону України
"Про ліцензування видів
господарської діяльності"

Протягом 5 робочих днів з дати надходження заяви

4. Результат надання адміністративної послуги

Результат надання
адміністративної послуги

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про переоформлення ліцензії на право
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти та/або
загальної середньої освіти Ліцензія на право провадження освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти та/або загальної середньої освіти
Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб ' підприємців та громадських формувань**

5. Можливі способи отримання відповіді (результату) за бажанням заявника

Можливі способи
отримання відповіді
(результату)за бажанням
заявника

Особисто або через уповноважену особу в Департаменті (Центрі) надання
адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністраціі)/Відділах (Центрах) надання
адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій
або надсилається поштою

* Ïðè çâåðíåíí³ äî àäì³í³ñòðàòîðà ïðåä'ÿâëÿºòüñÿ äîêóìåíò, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó çàÿâíèêà òà

äîâ³ðåí³ñòü, ÿêùî çàÿâíèê ä³º â ³íòåðåñàõ ³íøî¿ îñîáè. 

** Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. 

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

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

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

10.11.2016 ¹ 1113

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

(РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ Етап опрацювання заяви про
надання адміністративної
послуги

Відповідальна посадова особа і
структурний підрозділ за етап (дію,
рішення)

Строк виконання етапу (дії, рішення)

1. Прийом та реєстрація заяви і
документів, що додаються до
неї

Адміністратор Департаменту
(Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації")/
Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних
в місті Києві державних
адміністрацій

1 робочий день

2, Передача заяви і документів,
що додаються до неї,
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Адміністратор Департаменту
(Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)/
Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних
в місті Києві державних
адміністрацій

3. Прийом заяви і документів, що
додаються до неї,
Департаментом освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

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

4. Розгляд заяви і документів, що
додаються до неї, щодо видачі
ліцензії

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

1 робочий день

5. Підготовка проекту
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації] щодо видачі
(відмови у видачі) ліцензії

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

1 робочий день

6. Видання розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
видачі (відмови у видачі)
ліцензії

Виконавчий орган Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Не пізніше ніж десять робочих днів з
дати надходження заяви про видачу
ліцензії та документів, що додаються
до неї

7. І Іовідомлення одержувача
адміністративної послуги щодо
прийняття рішення про видачу
(відмову у видачі) ліцензії,
залишення заяви без розгляду

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

Повідомлення про видачу ліцензії
надсилається (видається) заявникові
в письмовій формі протягом трьох
робочих днів з дати прийняття
рішення Рішення про відмову у
видачі ліцензії надсилається
заявнику в письмовій формі у строк,
що не перевищує п'яти робочих днів
Про залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду заявник
повідомляється в письмовій формі із
зазначенням підстав залишення
заяви про видачу ліцензії без
розгляду у триденний строк

8. Оформлення ліцензії Працівник Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1 робочий день

9. Підписання ліцензії Уповноважена посадова особа
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1 робочий день

10. Передача ліцензії до
Департаменту (Центру)
надання адміністративних
послуг апарату виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)/ Відділів
(Центрів) надання
адміністративних послуг
районних в місті Києві
державних адміністрацій

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

1 робочий день

11. Внесення відомостей до
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб ' підприємців та
громадських формувань*

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

12. Видача ліцензії заявнику та
отримання документів, що
підтверджують внесення
плати за видачу ліцензії

Адміністратор Департаменту
(Центру) надання адміністративних
послуг виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації')/
Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних
в місті Києві державних
адміністрацій

1 робочий день

* Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. 

Ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó íàäàâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³

ïîñëóãè, àäì³í³ñòðàòîð³â ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó  

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ¹ 1113

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
З ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

(РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
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8. Оформлення ліцензії Працівник Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1 робочий день

9. Підписання ліцензії _ Уповноважена посадова особа
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

1 робочий день

10. Передача ліцензії до
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)/ Відділів
(Центрів) надання
адміністративних послуг районних
в місті Києві державних
адміністрацій

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

1 робочий день

11. Внесення відомостей до Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб ' підприємців
та громадських формувань*

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

12. Видача ліцензії заявнику та
отримання документів, що
підтверджують внесення плати за
видачу ліцензії

Адміністратор Департаменту
(Центру)надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)/Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг районних в місті
Києві державних адміністрацій

1 робочий день

*Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. Ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâèõ

îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó íàäàâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè, àäì³í³ñòðàòîð³â

ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó  

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.11.2016 ¹ 1113

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
З АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА/АБО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ Етап опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа 
і структурний підрозділ за етап 
(дію. рішення)

Строк виконання етапу (дії,
рішення)

1. Прийом та реєстрація заяви про
анулювання ліцензії

Адміністратор Департаменту
(Центру)надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)/Відділів
(Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій

1 робочий день

2. Передача заяви про анулювання
ліцензії Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Адміністратор Департаменту (Центру)
надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)/Відділів (Центрів)
надання адміністративних послуг
районних в місті Києві державних
адміністрацій

3. Прийом заяви про анулювання
ліцензії Департаментом освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

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

4. Розгляд заяви про анулювання
ліцензії

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

1 робочий день

5. Підготовка проекту розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
анулювання ліцензії

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

6. Видання розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
анулювання ліцензії

Виконавчий орган Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Протягом п'яти робочих
днів з дня отримання заяви
про анулювання ліцензії

7. Повідомлення одержувача
адміністративної послуги щодо
прийняття рішення про анулювання
ліцензії

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

Витяг з рішення про
анулювання ліцензії
протягом трьох
календарних днів
направляється поштовим
відправленням з описом
вкладення за
місцезнаходженням
здобувача ліцензії

8. Передача розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
анулювання ліцензії до
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Відділів
(Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві
державних адміністрацій

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

1 робочий день

9. Внесення відомостей до Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб ' підприємців та
громадських формувань*

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

1 робочий день

10. Видача заявнику розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
анулювання ліцензії

Адміністратор Департаменту
(Центру)надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)/Відділів
(Центрів) надання адміністративних
послуг районних в місті Києві державних
адміністрацій

1 робочий день

* Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. Ä³ÿ àáî áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâèõ

îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó íàäàâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè, àäì³í³ñòðàòîð³â

ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó  

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
З ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРАВО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА/АБО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

№ Етап опрацювання заяви про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа і
структурний підрозділ за етап
(дію, рішення)

Строк виконання етапу (дії,
рішення)

1. Прийом та реєстрація заяви про
переоформлення ліцензії і
документів, що додаються до неї

Адміністратор Департаменту
(Центру)надання
адміністративних послуг
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
/Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг
районних в місті Києві
державних адміністрації

1 робочий день

2. Передача заяви про
переоформлення ліцензії і
документів, що додаються до неї
Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Адміністратор Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
/Відділів (Центрів) надання
адміністративних послуг
районних в місті Києві
державних адміністрацій

3. Прийом заяви про
переоформлення ліцензії і
документів, що додаються до неї
Департаментом освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

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

4. Розгляд заяви про
переоформлення ліцензії і
документів, що додаються до неї

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

5. Підготовка проекту
розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) щодо
переоформлення ліцензії

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

1 робочий день

6. Видання розпорядження
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо
переоформлення ліцензії

Виконавчий орган Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

У тижневий строк з дати
надходження заяви про
переоформлення ліцензії
відповідно до частини 6 статті 21
Закону У країни "Про ліцензування
видів господарської діяльності"
Протягом 30 календарних днів у
разі зміни найменування
юридичної особи (якщо зміна
найменування не пов'язана з
реорганізацією юридичної особи)
Протягом 3 днів після подання
заяви про переоформлення
ліцензії у разі звуження видів
господарської діяльності, що
здійснювалися на підставі ліцензії,
виданої відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"
Протягом 5 робочих днів з дати
надходження заяви про
переоформлення ліцензії у разі
звуження провадження виду
господарської діяльносгі
відповідно до частини 8 статті 15
Закону України "Про ліцензування
видів господарської діяльності"

7. Повідомлення одержувача
адміністративної послуги щодо
прийняття рішення про
переоформлення ліцензії

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

Надсилається (видається)
заявникові в письмовій формі
протягом трьох робочих днів з
дати прийняття рішення

8. Оформлення ліцензії Працівник Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1 робочий день

9. Підписання ліцензії Уповноважена посадова особа
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1 робочий день
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10. Передача ліцензії до
Департаменту (Центру) надання
адміністративних послуг апарату
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)/ Відділів
(Центрів) надання
адміністративних послуг районних
в місті Києві державних
адміністрацій

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

1 робочий день

11. Внесення відомостей до Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб ' підприємців
та громадських формувань*

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

12. Видача ліцензії заявнику Адміністратор Департаменту
(Центру) надання
адміністративних послуг
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної
адміністрації)/Відділів (Центрів)
надання адміністративних послуг
районних в місті Києві
державних адміністрацій

1 робочий день

* Âíåñåííÿ â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á -

ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïîëîæåííÿ

ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á - ï³äïðèºìö³â òà

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ³íôîðìàö³¿ ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà âèäàííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

àêòà ùîäî ïðèïèíåííÿ âåäåííÿ ªäèíîãî ë³öåíç³éíîãî ðåºñòðó. 

Ä³ÿ àáî  áåçä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó íàäàâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³

ïîñëóãè, àäì³í³ñòðàòîð³â ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік
Розпорядження № 1127 від 11 листопада 2016 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік», в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ áþäæåòó ó ñóì³ 150,0 òèñ. ãðí, ïåðåäáà-

÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2016 ð³ê

ó çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìå-

æàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü,

øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ çà êî-

äîì òèì÷àñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäè-

òóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 081002 «²íø³ çàõî-

äè ïî îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ» òà çá³ëüøåííÿ âèäàò-

ê³â ñïîæèâàííÿ çà êîäîì òèì÷àñîâî¿ êëàñèô³-

êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæå-

ò³â 250404 «²íø³ âèäàòêè», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.11.2016 ð. ¹ 1127

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

на 2016 рік у загальному фонді бюджету міста Києва 
в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí

Керівник апарату 
В. Бондаренко

№
п/п

Код тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих

бюджетів

Назва коду тимчасової
класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" 2240 150.0

2. 250404 "Інші видатки" 2281 150.0 

Всього:

Про організаційні питання 
формування та розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково$педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 
за кошти бюджету міста Києва

Розпорядження № 1115 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 89, 90 Бюджетного кодексу України, статті 32 Закону України «Про місцеве самовря$

дування в Україні», статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про ос$
віту». «Про вищу освіту», «Про професійно$технічну освіту». Державної національної програми «Освіта»
(«Україна XXI століття»), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1993 року
№ 896, з метою формування регіонального замовлення та забезпечення визначення перспективних регіо$
нальних потреб, розроблення науково обгрунтованої методики визначення регіональних потреб, у фахів$
цях, наукових та науково$ педагогічних працівниках, у кваліфікованих кадрах для всіх галузей господарства
міста Києва:

1. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òðàö³¿), ïî÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó òà íàñòóïí³ ðî-

êè, ôîðìóâàòè ðåã³îíàëüíå çàìîâëåííÿ íà

ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïåäà-

ãîã³÷íèõ òà ðîá³òíè÷èõ êàäð³â, ï³äâèùåííÿ êâà-

ë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â çà êîøòè

áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà (äàë³ — ðåã³îíàëüíå çà-

ìîâëåííÿ) çà ïîäàííÿì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

Про утворення 
робочої групи з розроблення Концепції 

з утримання пішохідних підземних переходів 
у місті Києві

Розпорядження № 1079 від 3 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 адміністра$
ції) від 11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», розпоря$
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 жовт$
ня 2008 року № 1496 «Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до облаштування пі$
шохідних підземних переходів в м. Києві» та з метою належного утримання підземних пішохідних перехо$
дів у м. Києві:

1. Óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó ç ðîçðîáëåííÿ Êîí-

öåïö³¿ ç óòðèìàííÿ ï³øîõ³äíèõ ï³äçåìíèõ ïåðå-

õîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì, êîìóíàëü-

íèì ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì, îðãàí³çàö³-

ÿì ç ìåòîþ íàëåæíî¿ ðîáîòè ðîáî÷î¿ ãðóïè ç

ðîçðîáëåííÿ Êîíöåïö³¿ ç óòðèìàííÿ ï³øîõ³ä-

íèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ â³äïîâ³ä-

íî äî êîìïåòåíö³¿ íàäàâàòè ïîòð³áíó ³íôîð-

ìàö³þ çà ¿¿ çàïèòàìè.

3. Ðîáî÷³é ãðóï³, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíê-

òó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ï³äãîòóâàòè òà ïîäà-

òè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîåêò Êîíöåï-

ö³¿ ç óòðèìàííÿ ï³øîõ³äíèõ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â

ó ì³ñò³ Êèºâ³ â òåðì³í äî 01 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñàãàéäà-

êà ². Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.11.2016 ð. ¹ 1079

Склад 
робочої групи з розроблення Концепції з утримання 

пішохідних підземних переходів у місті Києві

Ñàãàéäàê ²ëëÿ Âàäèìîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà ðîáî÷î¿ ãðóïè

Ïðèíàäà Ñâ³òëàíà ²ãîð³âíà Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é,

çàñòóïíèê ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè

Áðóùåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ Çàñòóïíèê ãîëîâè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿â-

ñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³

Âåëè÷êî Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà ×ëåí Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñü-

êîìó ãîëîâ³

Ãóñòºëºâ Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Êè¿âàâòîäîð»

Äðåï³í Àíòîí Â³êòîðîâè÷ Äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Æóê Àíäð³é Ìèõàéëîâè÷ Íà÷àëüíèê þðèäè÷íîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Êë³ïà ²âàí Àíàòîë³éîâè÷ Äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âáëà-

ãîóñòð³é»

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Ìàéçåëü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷ Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè

Ìåëüíè÷óê Ãðèãîð³é Âàëåð³éîâè÷ ñï³âêîîðäèíàòîð Ðàäè ç óðáàí³ñòèêè Êèºâà, æóð-

íàë³ñò

Ìèðîøíè÷åíêî Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ ×ëåí Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñü-

êîìó ãîëîâ³

Ïåäàé Îëåíà Àíàòîë³¿âíà ãîëîâà ÃÎ «ÄåìÀëüÿíñ Äîïîìîãà», ãðîìàäñüêèé ä³-

ÿ÷, ïðàâîçàõèñíèê

Ñòåöîâ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ Ðàäíèê ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Керівник апарату В. Бондаренко 
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ö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-

í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é ç óðàõóâàííÿì ñåðåäíüîñòðî-

êîâîãî ïðîãíîçó ïîòðåáè ó ôàõ³âöÿõ, íàóêî-

âèõ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ðîá³òíè÷èõ êàä-

ðàõ íà ðèíêó ïðàö³ (äàë³ — ñåðåäíüîñòðîêî-

âèé ïðîãíîç) òà îáñÿã³â âèäàòê³â áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà íà çàçíà÷åí³ ö³ë³ çà òàêèìè ïð³îðè-

òåòíèìè íàïðÿìàìè: 

ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â;

ï³äãîòîâêà íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ

êàäð³â; 

ï³äãîòîâêà ðîá³òíè÷èõ êàäð³â;

ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿

êàäð³â ó ñôåð³ îñâ³òè, êóëüòóðè, ìåäèöèíè.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

âðàõóâàòè, ùî:

2.1. Çàìîâíèêàìè íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â,

íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ðîá³òíè÷èõ

êàäð³â, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãî-

òîâêó êàäð³â ó ñôåð³ îñâ³òè, êóëüòóðè, ìåäè-

öèíè çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà º ñòðóê-

òóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, óñòàíî-

âè, îðãàí³çàö³¿ (äàë³ — çàìîâíèêè).

2.2. Êðèòåð³ÿìè ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíî-

ãî çàìîâëåííÿ º:

1) çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ì³ñòà Êèºâà ó êâàë³-

ô³êîâàíèõ êàäðàõ ç óðàõóâàííÿì ñåðåäíüîñò-

ðîêîâîãî ïðîãíîçó (â³äñîòîê ïðàöåâëàøòó-

âàííÿ âèïóñêíèê³â êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â; â³äñîòîê çàäîâîëåííÿ çàÿâëåíèõ ïî-

òðåá ì³ñòà Êèºâà ôàõ³âöÿìè ç â³äïîâ³äíîþ îñ-

â³òîþ, ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãî-

òîâö³, ïèòîìà âàãà ñåðåä íèõ — âèïóñêíèê³â

êîìóíàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â);

2) ï³äâèùåííÿ îñâ³òíüîãî ïîòåíö³àëó íàñå-

ëåííÿ (ñóêóïíèé îáñÿã ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â,

äîêòîðàíò³â, êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíèê³â, ùî

çàðàõîâàí³ íà íàâ÷àííÿ òà çàâåðøèëè íàâ÷àí-

íÿ ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çà îêðåìèìè ãàëó-

çÿìè ³ ïðîéøëè ïåðåï³äãîòîâêó òà ï³äâèùåí-

íÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïèòîìà âàãà ñåðåä íèõ ò³, õòî

íàâ÷àâñÿ çà ðåã³îíàëüíèì çàìîâëåííÿì);

3) âàðò³ñòü ïîñëóã ç ï³äãîòîâêè îäíîãî êâà-

ë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà, ôàõ³âöÿ, àñï³ðàíòà,

äîêòîðàíòà, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ïåðå-

ï³äãîòîâêè îäí³º¿ îñîáè çà êîøòè áþäæåòó ì³-

ñòà Êèºâà (îð³ºíòîâíà ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ï³ä-

ãîòîâêè îäíîãî êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà,

ôàõ³âöÿ, àñï³ðàòà, äîêòîðàíòà çà îñâ³òíüî-êâà-

ë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì òà ôîðìîþ íàâ÷àííÿ);

4) ñóêóïíà âàðò³ñòü ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ïå-

ðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ó íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ, óñòàíîâàõ çà îêðåìèìè

ãàëóçÿìè çà áþäæåòíèé ð³ê.

2.3. Ñåðåäíüîñòðîêîâèé ïðîãíîç áàçóºòüñÿ

ç ðîçðàõóíêó ê³ëüêîñò³ çàéíÿòèõ ïðàö³âíèê³â çà

âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íà ð³âí³ ñåêö³é

ÊÂÅÄ), ÿêà íåîáõ³äíà äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ äî-

äàòêîâî¿ ïîòðåáè îêðåìèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³ â ðîáî÷³é ñèë³ çà ïðîôåñ³ÿìè (íà ð³â-

í³ ï³äðîçä³ë³â çà Êëàñèô³êàòîðîì ïðîôåñ³é ÄÊ

003:2010, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåðæàâíî-

ãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåõí³÷íîãî ðåãó-

ëþâàííÿ òà ñïîæèâ÷î¿ ïîë³òèêè â³ä 28 ñåðïíÿ

2010 ðîêó ¹ 327 (äàë³ — Êëàñèô³êàòîð ïðîôå-

ñ³é) â ìåæàõ âèêîíàííÿ ïðîãðàìè åêîíîì³÷íî-

ãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà â³äïîâ³ä-

íèé ð³ê, ðîçâèòêó ðèíêó ïðàö³, äåìîãðàô³÷íî¿

ñèòóàö³¿, ñòàòèñòè÷íèõ ñïîñòåðåæåíü, àíàë³-

òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â ïðàö³ òà çàé-

íÿòîñò³ íàñåëåííÿ ïðî ïîïèò òà ïðîïîíóâàííÿ

ïðîôåñ³é ³ êâàë³ô³êàö³é, ¿õ ïð³îðèòåòí³ñòü.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ö³¿), ïî÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó, ñêëàäàòè ñåðåä-

íüîñòðîêîâèé ïðîãíîç íà ï³äñòàâ³ ïðîïîçèö³é

âèùèõ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â, çàêëàä³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, íà-

óêîâèõ óñòàíîâ ñôîðìîâàíèõ ç óðàõóâàííÿì

ãàëóçåâèõ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè, ë³öåíç³éíèõ

îáñÿã³â, à òàêîæ óêëàäåíèõ äîãîâîð³â ç ðîáî-

òîäàâöÿìè, òà ôîðìóâàòè ïîêàçíèêè ñåðåä-

íüîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó.

4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

âðàõóâàòè, ùî ïîêàçíèêè ñåðåäíüîñòðîêîâî-

ãî ïðîãíîçó çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çà ïîãîäæåííÿì ³ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëà-

ìè âèêîíàâ÷îþ îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñ-

òðàö³ÿìè, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì çàéíÿ-

òîñò³, êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòà-

íîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ïîäàëè çàìîâ-

ëåííÿ íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, âèçíà÷åíèõ â

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çà êîøòè áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ðîçðàõóíêó ñåðåäíüî-

ñòðîêîâîãî ïðîãíîçó äî Äåïàðòàìåíòó îñâ³-

òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî 15 ëèïíÿ ðîêó, ùî

ïåðåäóº ïëàíîâîìó, ïîäàþòüñÿ:

5.1. Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç óðà-

õóâàííÿì ³íôîðìàö³¿ òà ïîêàçíèê³â, íàäàíèõ

Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³:

1) ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ðèíêó ïðà-

ö³ íà ïëàíîâèé ð³ê, ð³ê, ùî íàñòàº çà ïëàíî-

âèì, òà äâà íàñòóïí³ ðîêè;

2) çâ³òí³ äàí³ çà ïîïåðåäí³é ð³ê òà íà îñòàí-

íþ çâ³òíó äàòó ïîòî÷íîãî ðîêó ùîäî: ïîïèòó.

òà ïðîïîíóâàííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè íà ðèíêó ïðà-

ö³, â òîìó ÷èñë³ çà âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ òà ïðîôåñ³ÿìè â³äïîâ³äíî äî Êëàñèô³-

êàòîðà ïðîôåñ³é;

3) ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â âèùèõ òà ïðîôåñ³é-

íî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî çâåð-

íóëèñÿ äî Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿ-

òîñò³ çà ñïðèÿííÿì ó ïðàöåâëàøòóâàíí³, çîê-

ðåìà òèõ, ùî íàâ÷àëèñÿ çà äåðæàâíèì çàìîâ-

ëåííÿì òà çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

5.2. Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

ïðîãíîçè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì³ñòà Êèºâà íà ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåê-

òèâó çà îêðåìèìè ïîêàçíèêàìè.

5.3. Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè ùî-

äî ñòàíó ³ òåíäåíö³é åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

ñåêòîð³â òà ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ì³ñòà Êè-

ºâà íà ñåðåäíüîñòðîêîâó ïåðñïåêòèâó çà îêðå-

ìèìè ïîêàçíèêàìè òà îð³ºíòîâí³ ïîòðåáè ó

ôàõ³âöÿõ.

5.4. ²íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³-

ÿìè, êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíî-

âàìè, îðãàí³çàö³ÿìè — ïðîãíîçí³ ïîêàçíèêè

íà ïëàíîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê, ð³ê, ùî íàñòàº çà

ïëàíîâèì, òà äâà íàñòóïí³ íàâ÷àëüí³ ðîêè ùî-

äî ïîòðåáè â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ ó ôàõ³âöÿõ, íà-

óêîâèõ, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ³ ðîá³òíè÷èõ êàä-

ðàõ, ïåðåï³äãîòîâö³ òà ï³äâèùåíí³ êâàë³ô³êà-

ö³¿ êàäð³â ó ñôåð³ îñâ³òè, êóëüòóðè, ìåäèöèíè

çà âèäàìè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³-

ÿìè â³äïîâ³äíî äî Êëàñèô³êàòîðà ïðîôåñ³é.

6. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ñôîðìîâàíèé ñåðåäíüîñòðîêîâèé ïðîãíîç íà

ïëàíîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê, ð³ê, ùî íàñòàº çà

ïëàíîâèì, òà äâà íàñòóïí³ íàâ÷àëüí³ ðîêè äî-

âîäèòè çàìîâíèêàì ùîðîêó äî 01 âåðåñíÿ.

7. Çàìîâíèêàì ùîðîêó äî 01 æîâòíÿ ïîäà-

âàòè Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåã³îíàëüíîãî çà-

ìîâëåííÿ íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê òà äâà

íàñòóïí³ íàâ÷àëüí³ ðîêè ó íàòóðàëüíîìó òà

âàðò³ñíîìó âèðàç³ ç óðàõóâàííÿì êðèòåð³¿â

ôîðìóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî çàìîâëåííÿ, ñå-

ðåäíüîñòðîêîâîãî ïðîãíîçó, â³äïîâ³äí³ îá-

´ðóíòóâàííÿ òà çàáåçïå÷óâàòè âêëþ÷åííÿ ïî-

òðåáè â áþäæåòíèõ âèäàòêàõ íà éîãî ðîçì³-

ùåííÿ ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â íà

â³äïîâ³äíèé ð³ê.

Про переоформлення ліцензії, 
виданої ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І$ІІІ СТУПЕНІВ 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

«ІНТЕЛЕКТ»
Розпорядження № 1140 від 15 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 575420

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ

ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè) âèäàíó ÇÀ-

ÃÀËÜÍÎÎÑÂ²ÒÍÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀ-

ÄÓ «ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â Ç

ÏÎÃËÈÁËÅÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÌÎÂ

«²ÍÒÅËÅÊÒ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 24382845,

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01042, ì. Êè¿â, âóëèöÿ ²âà-

íà Êóäð³, áóäèíîê 20), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðî-

âàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ïîâíà çàãàëüíà ñåðåäíÿ

îñâ³òà).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 575420 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÇÀÃÀËÜÍÎÎÑÂ²Ò-

ÍÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÑÏÅÖ²ÀË²-

ÇÎÂÀÍÀ ØÊÎËÀ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍ²Â Ç ÏÎÃËÈÁËÅ-

ÍÈÌ ÂÈÂ×ÅÍÍßÌ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÌÎÂ «²ÍÒÅËÅÊÒ

âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
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8. Çàìîâíèêàì ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ

äí³â ï³ñëÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåðäæåííÿ áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê ïîäàâàòè äî

Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

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

ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðîåêòó ðåã³îíàëüíîãî çà-

ìîâëåííÿ íà ïëàíîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ç âè-

çíà÷åíèìè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó ïîêàçíèêàìè ñåðåäíüîð³÷íî¿ ÷èñåëü-

íîñò³ îñ³á, îð³ºíòîâíî¿ ñåðåäíüî¿ âàðòîñò³ ï³ä-

ãîòîâêè îäíîãî êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà,

ôàõ³âöÿ, àñï³ðàíòà, äîêòîðàíòà, à òàêîæ îáñÿã³â

âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñöåâèì áþäæåòîì

íà çàçíà÷åí³ ö³ë³, òà â³äïîâ³äí³ îá´ðóíòóâàííÿ.

9. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ö³¿):

9.1. Ðîçðîáëÿòè ïðîåêòè ðîçïîðÿäæåíü âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî

çàòâåðäæåííÿ ðåã³îíàëüíîãî çàìîâëåííÿ ó

äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³

ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî çàòâåð-

äæåííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé

ð³ê.

9.2. Ó ïðîåêòàõ ðîçïîðÿäæåíü âèçíà÷èòè

îáñÿãè ðåã³îíàëüíîãî çàìîâëåííÿ, ïðèéîìó

òà âèïóñêó ôàõ³âö³â çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³é-

íèìè ð³âíÿìè òà íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè, ïðèéî-

ìó òà âèïóñêó ðîá³òíè÷èõ êàäð³â, ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â íà ïëà-

íîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê, ïðîãíîçí³ çàãàëüí³ îá-

ñÿãè íàòóðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðåã³îíàëüíîãî

çàìîâëåííÿ íà äâà íàâ÷àëüí³ ðîêè, ùî íàñòà-

þòü çà ïëàíîâèì ðîêîì, çà îñâ³òíüî- êâàë³ô³-

êàö³éíèìè ð³âíÿìè, íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè.

9.3. Âèçíà÷àòè çâåäåí³ ïðîåêòí³ îáñÿãè ðå-

ã³îíàëüíîãî çàìîâëåííÿ íà íàñòóïíèé íàâ÷àëü-

íèé ð³ê òà äâà íàñòóïí³ íàâ÷àëüí³ ðîêè, òà ùî-

ðîêó äî 01 ëèñòîïàäà ïîäàâàòè ¿õ äî Äåïàð-

òàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

10. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

çàáåçïå÷óâàòè ðîçì³ùåííÿ ðåã³îíàëüíîãî

çàìîâëåííÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ç

óðàõóâàííÿì íàÿâíîñò³ ó âèùèõ òà ïðîôåñ³é-

íî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàêëàäàõ

ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, íàóêîâèõ óñòàíîâàõ ë³-

öåíç³é íà ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà

â³äïîâ³äíèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè òà ñåðòèô³êà-

ò³â ïðî àêðåäèòàö³þ â³äïîâ³äíèõ îñâ³òí³õ ïðî-

ãðàì, à òàêîæ ¿õ ìîæëèâîñòåé çàáåçïå÷èòè

ÿê³ñíó ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, íàóêîâèõ, íàóêî-

âî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ðîá³òíè÷èõ êàäð³â, ï³äâè-

ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêó êàäð³â

çà â³äïîâ³äíèìè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè

ð³âíÿìè òà ñïåö³àëüíîñòÿìè.

11. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ùîðîêó äî 01 òðàâíÿ ïðîâîäèòè àíàë³ç íàÿâ-

íèõ ë³öåíçîâàíèõ íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè ó íà-

â÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ êîìóíàëüíî¿

ôîðìè âëàñíîñò³, óòî÷íþâàòè ë³öåíçîâàíèé

îáñÿã çà îêðåìèìè ñïåö³àëüíîñòÿìè.

12. Äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó Äåïàðòàìåí-

òó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñòâîðèòè êîí-

êóðñíó êîì³ñ³þ, äî ñêëàäó ÿêî¿ âêëþ÷èòè ïðåä-

ñòàâíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîôñï³ëêî-

âèõ îðãàí³çàö³é, ðîáîòîäàâö³â, ãðîìàäñüêî-

ñò³.

Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñó ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

13. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè ïðîïîçèö³¿

ùîäî âêëþ÷åííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè

ùîäî ôîðìóâàííÿ ñåðåäíüîñòðîêîâîãî ïðîã-

íîçó äî òåìàòè÷íîãî ïåðåë³êó íàóêîâî-äîñë³ä-

íèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò, ùî

âèêîíóþòüñÿ êîìóíàëüíîþ íàóêîâî-äîñë³ä-

íîþ óñòàíîâîþ «Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà» çà

ðàõóíîê áþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ íà 2017

ð³ê.

14. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-

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

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

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äå-

ïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³ä-

ïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà çàòâåð-

äæåííÿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ì³ñüêó ö³-

ëüîâó ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà ðåã³î-

íàëüíèì çàìîâëåííÿì.

15. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ä³ÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ íå ïîøèðþºòüñÿ íà äåðæàâíèõ ñëóæ-

áîâö³â, ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâè-

ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ó âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

16. Êåð³âíèêàì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãî-

ëîâàì ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-

ì³í³ñòðàö³é çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

17. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß 
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹ 

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòèÕàðàêòåðèñòèêà òà

ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ (òåë. 483-75-63)

1

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 24,70
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Äåãòÿð³âñüêà, 23 (öîêîëü)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³
ë³êè 3 439,00 6 878,00

ð/ð 31556201349392 
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01993664

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÒÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó ì. Êèºâ³ (òåë. 468-41-77)

2

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 106,00
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Êèðèë³âñüêà, 103-à ê. 26 (1
ïîâåðõ)

Îô³ñ 26 800,00 53 600,00

ð/ð 37112005001207
ÃÓÄÊÑÓ ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 01994072

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

3

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 155,00
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë.
Ôðîë³âñüêà, 1/6 ë³ò. À'(1-2
ïîâåðõè)

Ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ 43 858,33 131 574,99**

ð/ð 2600230946101 ó
öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ì. Êèºâà
ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ñåêòîðà ïî ðîáîò³ ³ç çàïèòàìè íà ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ
â³ää³ëó ðåºñòðàö³¿ êîðåñïîíäåíö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç êîðåñïîíäåíö³ºþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (V êàòåãîð³ÿ) òà ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî
ãîëîâè –ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³  çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè –ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ
âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169, òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ
íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè
äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2015 ð³ê; êîï³þ
â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4õ6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê, 36, (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – Â. Ïðîêîï³â
ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëî¿ áóä³âë³ çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì, ðîçòàøîâàíî¿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà,
23/9, ë³ò. «Á»

Íàçâà îá'ºêòà: íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á».
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âïàñòðàíñ».
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿: Íåæèëà áóä³âëÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 40,7 êâ.ì.
Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 616 630 (ø³ñòñîò ø³ñòíàäöÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò òðèäöÿòü)

ãðèâåíü. ÏÄÂ – 123 326 (ñòî äâàäöÿòü òðè òèñÿ÷³ òðèñòà äâàäöÿòü ø³ñòü) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 739 956 (ñ³ìñîò òðèäöÿòü äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿò-
ñîò ï'ÿòäåñÿò ø³ñòü) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 73 995 (ñ³ìäå-
ñÿò òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò äåâ'ÿíîñòî ï'ÿòü) ãðèâåíü 60 êîï³éîê.

Îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿ ðîçòàøîâàíèé â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,0091
ãà (îáë³êîâèé êîä 91:065:001).

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó
ñòàí³.

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà çåìëåâ³äâåäåííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíè-
êîì ñàìîñò³éíî ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâà-
òèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò,
áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó
ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè» á³ðæî-
âèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòü-
ñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 14 ãðóäíÿ 2016 ðîêó.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òî-

âàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê î 10-00.
6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëü-

æè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè», â ïîíåä³ëîê – ÷åò-
âåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïå-
ðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ – òðè äí³ äî äàòè ïðîâå-
äåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà
ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ:
32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ – 73 995,60 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî-
÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146 â
ÏÀÒ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåð-
ñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.
10. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ùóñºâà

Àêàäåì³êà, 23/9, ë³ò. «Á».
11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëü-

æè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè», òåë.: (044) 440-04-64,
(044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÏðÀÒ «Òðåñò «Êè¿âì³ñüêáóä – 2» ïîâ³äîìëÿº ïðî êîðåãóâàííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ
áóäèíêó ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿ â çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ç 01.12.2016 ðîêó íîâî¿ ñóìè
ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ.

Âñ³ çàÿâè òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á â³äíîñíî íîâèõ òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ
ÏðÀÒ «Òðåñò «Êè¿âì³ñüêáóä – 2» â ïèñüìîâ³é ôîðì³ äî 30 ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çà àäðåñîþ: 03151, ì.
Êè¿â, âóë. Íàðîäíîãî Îïîë÷åííÿ, 26à, êîíòàêòíèé òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê (044) 249-02-14.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó, â ì. Êèºâ³, âóë. Òàðèô, ãðí /ì2 íà ì³ñÿöü

1 Áîðùàã³âñüêà, 171/18 20.32

2 Ïîëüîâà, 19/8 23.62

3 Ñåðïîâà, 9 21.59

4 Ñàëþòíà, 1 21.90

5 Òóïîëºâà Àêàäåì³êà, 16³ 28.78

6 Òóïîëºâà Àêàäåì³êà, 18ä 16.75

Îãîëîøåííÿ
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàí-
íÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Áèêîâà, 7-à, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà – 18,76 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåí-
äè – ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (êàá³íåò ìàí³êþ-
ðó), âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 337200,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1405,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿
ïëàòè – 5%, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï.
Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó
³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

«28.09.2016 î 13 ãîä. 50 õâ. ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó
ì³ñòà Êèºâà (ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 
¹ 37) â³äáóäåòüñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/16701/16
(ñóääÿ: Äàíèëèøèí Â.Ì.) çà ïîçîâîì Çáèðàíèêà ªâãåí³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî Êè¿âñü-
êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåòÿ îñîáà: Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Êëè÷êî Â³òàë³é Âîëîäèìè-
ðîâè÷, ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
22.09.2016 ¹ 9/1023 «Ïðî îáìåæåííÿ ðåàë³çàö³¿ àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òà ïèâà ó ñòàö³îíàðíèõ îá'ºêòàõ òîðã³âë³ â ì. Êèºâ³».».

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèåâà âèêëèêàº Âàñ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ó
ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ñ³êåð³íî¿ Ãàëèíè Âàñèë³âíè äî Öàðüîâà Þð³ÿ Þð³éîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ ìà-
òåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 08 ãðóäíÿ 2016 ðîêó î 17-00 â ïðèì³ùåíí³ Ïå-
÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 42-à, êàá. 24, ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì ñóää³ Ï³äïàëîãî Â.Â.

Ïðîñèìî ïðè ñîá³ ìàòè ïàñïîðò ÷è áóäü-ÿêèé äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº Âàøó îñîáó ÷è çàáåç-
ïå÷èòè ÿâêó ïðåäñòàâíèêà ç íàëåæíî îôîðìëåíèì äîðó÷åííÿì.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ðîçïîðÿä-
æåííÿ â³ä 21.10.2015 ðîêó ¹ 155/02-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 146-02/10.15 çà
îçíàêàìè â÷èíåííÿ TOB «Í³âàí Ëþêñ» (ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Íàóêè, 11-à) ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà-
÷åíîãî ïóíêòîì 13 ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» ó âèãëÿä³
íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó
âñòàíîâëåíèé ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîê.

Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ TOB «Í³âàí Ëþêñ» ìîæå îçíàéîìèòèñü áåçïîñåðåäíüî
çâåðíóâøèñü äî Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä
02.10.2015 ðîêó ¹ 151/02-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè ¹ 143-02/10.15 çà îçíàêàìè â÷èíåí-
íÿ TOB «ÞÊÐÅÉÍ ÏÐÎÏÅÐÒ² ÃÐÓÏÏ» (ì. Êè¿â, âóë. Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 71) ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî
ïóíêòîì 13 ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ
³íôîðìàö³¿ òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíèé ãîëî-
âîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîê.

Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ðîçïîðÿäæåííÿ TOB «ÞÊÐÅÉÍ ÏÐÎÏÅÐÒ² ÃÐÓÏÏ» ìîæå îçíàéîìèòèñü áåç-
ïîñåðåäíüî çâåðíóâøèñü äî Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî â³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî

ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó
îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

* Òåðì³í îðåíäè îá'ºêòà – äî ïî÷àòêó ïðèâàòèçàö³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè
364 äí³.

** Àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà çà 3 ì³ñÿö³ îðåíäè

Óìîâè êîíêóðñó:
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó

ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
-â³äøêîäóâàííÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè

îá'ºêòà îðåíäè, ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè íå
ìîæå áóòè á³ëüøèì, í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà âèêîíàííÿ ïîñëóã ç
îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè;

- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ

ìàéíà, à ñàìå:
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò

îðåíäè;
- àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷}) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã: âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó
³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà çà ïîñëóãè
íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
- ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ, çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ :
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-

ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
-êîï³þ äîêóìåíòà,ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó,òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó äîâ³ðåí³ñòü

íà ïðåäñòàâíèêà;
- çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó – áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà
30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

- çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñó).

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà
ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè.

Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.

Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 14.12.2016 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10,
êàá. 522 î 14.30. Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì
ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè
îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç
çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà,
áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ –09.12.2016 (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.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308
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Ó Êè¿âðàä³ ïðåçåíòóâàëè 
êîíöåïö³þ íîâîãî Ïîëîæåííÿ
ïðî áþäæåò ó÷àñò³

«ÁÞÄÆÅÒ ó÷àñò³, àáî ãðîìàä-
ñüêèé áþäæåò — íîâèé ìåõàí³çì
äëÿ Êèºâà, ùî äîçâîëÿº çàëó÷èòè
àêòèâíó ãðîìàäó äî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ. Öå ÷àñòèíà êîøò³â ì³ñüêî-
ãî áþäæåòó, ùîäî ÿêî¿ ìåøêàíö³
ñàìîñò³éíî îáèðàþòü, íà ùî ¿õ âè-
òðà÷àòè, øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, ðå-
çóëüòàòè ÿêîãî ìàþòü ïðÿìó ä³þ,
íåçàëåæíî â³ä âîë³ ÷èíîâíèê³â òà
äåïóòàò³â. Áþäæåò ó÷àñò³ ñòàâ òðåí-
äîì îñòàíí³õ 5 ðîê³â ó ð³çíèõ êðà-
¿íàõ ñâ³òó, ó ïîíàä 1 500 ì³ñòàõ.
Ìè ââàæàºìî, ùî öåé ³íñòðóìåíò
åëåêòðîííî¿ äåìîêðàò³¿ â ïîºä-
íàíí³ ç åëåêòðîííèìè ïåòèö³ÿìè,
äîçâîëèòü êàðäèíàëüíî ðåôîð-
ìóâàòè â³äíîñèíè ì³æ ãðîìàäîþ

³ âëàäîþ», — çà-
çíà÷èâ êåðó-
þ÷èé ñïðàâàìè
ñåêðåòàð³àòó Êè-
¿âðàäè ²ãîð Õà-
öåâè÷.

Çà éîãî ñëîâà-
ìè, öåé ìåõàí³çì

ïðàöþâàòèìå ëèøå òîä³, êîëè ìà-
òèìå äîâ³ðó ãðîìàäñüêîñò³. Ñàìå
òîìó â íîâ³é ðåäàêö³¿ Ïîëîæåí-
íÿ êîíòðîëüíà òà àïåëÿö³éíà ôóíê-
ö³¿ ïîêëàäåí³ íà ñàìîâðÿäíó ãðî-
ìàäñüêó êîì³ñ³þ, ÿêà ôîðìóºòü-
ñÿ ç øèðîêîãî ïðåäñòàâíèöòâà ä³-
þ÷èõ ÃÎ øëÿõîì ñàìîâèñóâàííÿ
òà âíóòð³øíüîãî ðåéòèíãóâàííÿ.
Ð³øåííÿ ö³º¿ êîì³ñ³¿ º âèçíà÷àëü-
íèì ùîäî äîïóùåííÿ ñï³ðíèõ
ïðîåêò³â äî ãîëîñóâàííÿ, îö³íêè
ðîáîòè çàä³ÿíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè.

«Ó âñ³õ ì³ñò º ñâîÿ îñîáëèâ³ñòü
ìîäåë³ áþäæåòó ó÷àñò³, ÿê ³ êóëü-
òóðè ñàìîâðÿäóâàííÿ. Àêòèâíå äî-
ëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³, àêàäåì³÷-
íî¿ ñï³ëüíîòè, àêòèâ³ñò³â
KyivSmartCity ó ñï³âïðàö³ ç åêñ-
ïåðòàìè ÊÌÄÀ òà äåïóòàòàìè Êè-
¿âðàäè òâîðèòü ³ííîâàö³éíó êè¿â-
ñüêó ìîäåëü. Çîêðåìà, ïîºäíóºòü-
ñÿ ìàêñèìàëüíà ë³áåðàë³çàö³ÿ, äå-
ìîêðàòèçàö³ÿ òà ³íôîðìàòèçàö³ÿ
âñ³õ åòàï³â ìåõàí³çìó. Ñàì ³íñò-

ðóìåíò áþäæåòó ó÷àñò³ ñòàº íå
ïðîñòî êîíêóðñîì ïðîåêò³â â³ä
ãðîìàäÿí, à ñïîñîáîì îá’ºäíàííÿ
ìåøêàíö³â, ÃÎ, åêñïåðò³â â³ä âëà-
äè â îïðàöþâàíí³ òà âïðîâàäæåí-
í³ êîðèñíèõ ïðîåêò³â äëÿ ì³ñòà,
îêðåìèõ éîãî ÷àñòèí. Òàêîæ — êà-

òàë³çàòîðîì ðîç-
âèòêó êóëüòóðè
ñàìîâðÿäóâàííÿ,
äåìîêðàò³¿, åôåê-
òèâíîñò³ âèòðàò
ïóáë³÷íèõ ô³íàí-
ñ³â» — â³äçíà÷èâ
Êåð³âíèê Öåí-

òðó ðîçâèòêó ³ííîâàö³é ÍàÓÊÌÀ,
Ñåðã³é Ëîáîéêî.

«Ó áþäæåò³ ó÷àñò³ º áàãàòî âè-
êëèê³â ³ äëÿ âëàäè, ³ äëÿ ãðîìàä-
ñüêîñò³. Ìè äîìîâèëèñÿ ç êèÿíàìè
³ ïðî öå áóëî ïóáë³÷íî çàÿâëåíî
ÊÌÄÀ, ùî âëàäà ïåðåäàº ¿ì êîí-
òðîëü çà áþäæåòîì ó÷àñò³ òà òðàíñ-
ôîðìóº ñåáå ó ñåðâ³ñ. Òåïåð íàì
òðåáà ðåàë³çóâàòè öå íà ïðàêòè-
ö³. Íà ïðèêëàä³ ïåðøîãî â³äáî-
ðó, ãîëîñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðî-
åêò³â, ÿêå âæå çàðàç ó ðîáîò³ çà
ï³äòðèìêè USAID, ìè çìîæåìî
êðàùå çðîçóì³òè, ÿê³ ùå âäîñêî-
íàëåííÿ íåîáõ³äí³ â ìåõàí³çì³.
Âàæëèâî, ùîá äî ê³íöÿ 2016 ðî-
êó Êè¿âðàäà çàòâåðäèëà Ïîëîæåí-
íÿ òà êëþ÷îâ³ ïàðàìåòðè, ÿêå ìè
íàïðàöüîâóºìî ç ãðîìàäñüê³ñòþ
³ íå çàëèøèëà äàíå ïèòàííÿ ó

ïðàâîâîìó âàêó-
óì³», — â³äçíà-
÷èâ çàñòóïíèê
êåð³âíèêà Äå-
ïàðòàìåíòó ô³-
íàíñ³â ÊÌÄÀ
Îëåêñàíäð Êî-
ðåíü �

Ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ îáãîâîðèëè êîíöåïö³þ íîâîãî Ïî-

ëîæåííÿ ïðî áþäæåò ó÷àñò³, ÿêà áóëà íàïðàöüîâàíà çà ðå-

çóëüòàòàìè äâîõ âîðêøîï³â çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàä-

ñüêîñò³, äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é ÊÌÐ, ñåêðåòàð³àòó Êè¿âðàäè,

ÊÌÄÀ òà ÐÄÀ. Çîêðåìà áóëî çàïðîïîíîâàíî íîâèé ìåõàí³çì

ïîäà÷³, ðîçãëÿäó òà ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â, àáè áþ-

äæåò ó÷àñò³ ñòàâ ä³éñíî äåìîêðàòè÷íèì, ³ííîâàö³éíèì òà åôåê-

òèâíèì äëÿ Êèºâà. Âîðêøîïè äîëó÷èëè ïðåäñòàâíèê³â ïîíàä

120 ÃÎ òà ³í³ö³àòèâ.Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáè Êè¿âðàäè,ïî-

íàä 700 êèÿí äîëó÷èëèñÿ äî äðóãîãî âîðêøîïó îíëàéí.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Çàïëàíîâàíèé íà 2017 ð³ê ðîçì³ð áþäæåòó ó÷àñ-

ò³ — 50 ìëí ãðí (äî 1 ìëí ãðí íà 1 ïðîåêò). Íàðàç³ íà-

ðàõîâóºòüñÿ 14 ïðîåêò³â, ÿê³ óñï³øíî ïðîéøëè îö³í-

êó êîì³ñ³¿, 30 — â³äõèëåíî, ùå ïîíàä 90 çíàõîäÿòüñÿ

íà ðîçãëÿä³. Çã³äíî ç ÷èííèì ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ,

ïîäàâàòè âëàñí³ ïðîåêòè êèÿíè ìîæóòü äî 6 ãðóäíÿ

(https://gb. kievcity. gov. ua/)

19.10 íà áàç³ Kyiv Smart City Hub áóëî îðãàí³çîâà-

íî Ïåðøèé âîðêøîï çà ó÷àñò³ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêèõÃÎ/³í³-

ö³àòèâ òà ÊÌÄÀ ³ Êè¿âðàäè.Áóëî 100+ ó÷àñíèê³â.Çà éî-

ãî ðåçóëüòàòàìè ñòîðîíè ä³éøëè çãîäè ïðî íåîáõ³ä-

í³ñòü «ïåðåçàâàíòàæåííÿ» ìåõàí³çìó áþäæåòó ó÷àñò³

òà éîãî ïîäàëüøó ëåãàë³çàö³þ ð³øåííÿì Êè¿âðàäè.

20.10—Êè¿âðàäà ïóáë³÷íî ï³äòðèìàëà âèìîãè ãðî-

ìàäñüêîñò³.

21.10 — ñòîëè÷íà âëàäà âíåñëà ïåðø³ çì³íè ó ÷èí-

íå Ïîëîæåííÿ. Çîêðåìà, áóëî ïðîäîâæåíî òåðì³í ïî-

äà÷³ ïðîåêò³â íà ïåðøå ãîëîñóâàííÿ äî 6 ãðóäíÿ. Òà-

êîæ çì³íåíî ñèñòåìó å-ãîëîñóâàííÿ (êàðòêà êèÿíèíà,

àáî BankID, àáî ÅÖÏ).

26.10 — ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â Óêð³íôîðì³

ÊÌÄÀ îïðèëþäíèëà çãîäó ïåðåäàòè ãðîìàäñüêîñò³

êîíòðîëü çà áþäæåòîì ó÷àñò³ òà ñòàòè ñåðâ³ñîì äëÿ

àâòîð³â ïðîåêò³â.

4.11 — â Kyiv Smart City Hub Äðóãèé âîðêøîï, íà

ÿêîìó îïðàöüîâóºòüñÿ ïðîåêò íîâîãî Ïîëîæåííÿ ïðî

áþäæåò ó÷àñò³. Áóëî 100+ ó÷àñíèê³â òà 600+ äîëó÷è-

ëèñÿ îíëàéí.

16.11 — ó Êè¿âðàä³ ïðåçåíòóâàëè êîíöåïö³þ íî-

âîãî Ïîëîæåííÿ.

Äîëó÷èòèñÿ äî êîìàíäè åêñïåðò³â òà ãðîìàäñüêèõ

àêòèâ³ñò³â, ÿê³ îïðàöüîâóþòü íîâèé ìåõàí³çì áþäæå-

òó ó÷àñò³, ìîæíà çàðåºñòðóâàâøèñü çà ïîñèëàííÿì —

https://goo. gl/forms/KzubCuDjFQxeotQ73.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»
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