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Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ â ìåð³¿ â³äáóëîñÿ
çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðà-
äè ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãî-
ëîâ³. Íà ïîðÿäêó äåííîìó áóëî
äâà ïèòàííÿ: çâ³ò êîì³ñ³¿ ç ïðî-
âåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ äè-
ðåêòîðà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåð-
â³ñ» òà ùîäî ñòðàòåã³¿ ðåôîðìó-
âàííÿ ïàðêóâàëüíî¿ ñôåðè ñòî-
ëèö³.

«Ñüîãîäí³ áóäåìî ãîâîðèòè
ïðî ïàðêóâàííÿ. Ìèíóëîãî ðàçó
ìè äîìîâèëèñÿ çàñëóõàòè çâ³ò
ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ÊÏ «Êè¿âòðàíñ-
ïàðêñåðâ³ñ». Ìè çä³éñíèëè ïåðå-
â³ðêó. Â³çüìåìî ò³ëüêè îäíó ñôå-
ðó — í³÷íå ïàðêóâàííÿ. Ñê³ëüêè

ãðîøåé ñüîãîäí³ çíàõîäèòüñÿ â
ò³í³? Àäæå í³÷í³ ïàðêîâêè çàïîâ-
íåí³ âùåíò, à ãðîø³ äî áþäæåòó
íàäõîäÿòü ì³çåðí³»,— ïîâ³äîìèâ
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ó Êèºâ³ ôàê-
òè÷íà ê³ëüê³ñòü ìàøèíîì³ñöü, âè-
ÿâëåíà íà ìàéäàí÷èêàõ, äå ïàð-
êóþòü àâòî âíî÷³, — 57 250. ² ì³ñ-
òî ìàº îòðèìóâàòè â³ä í³÷íîãî
ïàðêóâàííÿ 6,5 ãðí ³ç ïàðêîì³ñöÿ.
Òîáòî, ïðèáëèçíî, 135,8 ìëí íà
ð³ê.

«Íà âàñ ïîêëàäàëè íàä³¿, ùî
âè çðîáèòå ïàðêóâàëüíó ñôåðó
åôåêòèâíîþ. À «Êè¿âòðàíñïàðê-
ñåðâ³ñ» — ï³äïðèºìñòâî, ÿêå âè

î÷îëþâàëè, — í³÷îãî íå çðîáè-
ëî! — çâåðíóâñÿ ìåð Êèºâà äî Àð-
òåìà Øàìðàÿ.— Ìè áà÷èìî, ñê³ëü-
êè ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çíàõîäèòü-
ñÿ â ò³í³. Ñê³ëüêè ì³ñòî íåäîîò-
ðèìóº êîøò³â. Âè âòðàòèëè äîâ³-
ðó. Áàãàòî ÷îãî íå áóëî çðîáëå-
íî. Ó ìåíå íåìàº í³ áàæàííÿ, í³
÷àñó äàë³ ñòàâèòè åêñïåðèìåíòè
³ äàâàòè ÷àñ, ùîáè íàâåñòè ëàä ó
ö³é ñôåð³. ß âàñ çâ³ëüíÿþ ç ö³º¿
ïîñàäè ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ äîâ³-
ðè!».

Î÷³ëüíèê ñòîëèö³ òàêîæ çàçíà-
÷èâ, ùî ïåðåäàº àêò çà ðåçóëüòà-
òàìè ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³ êåð³â-
íèêà ÊÏ «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñ»
Àðòåìà Øàìðàÿ äî ïðîêóðàòóðè
ì³ñòà.

«Ìè ÷åêàºìî íà ðåàêö³þ ïðî-
êóðîðà Êèºâà íà ïåðåäàí³ ìàòåð³-
àëè ïðî ïîðóøåííÿ íà äàíîìó
ï³äïðèºìñòâ³», — çàçíà÷èâ Â³òà-
ë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Â³í äîäàâ, ùî áóäå ïðîâåäåíî
êîìïëåêñíó ³íñïåêö³þ ðîáîòè
«Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó» ç â³äñòî-
ðîíåííÿì ³ç çàéìàíèõ ïîñàä çà-
ñòóïíèê³â äèðåêòîðà ßðîñëàâà
Ïîãð³áíÿêà, Ñâÿòîñëàâà Ìåëüíè-
êà, ªâãåíà Ñàãóé÷åíêà.

«ß âèñòóïàþ ç ³í³ö³àòèâîþ â³ä-
êðèòè äèñöèïë³íàðíå ïðîâàäæåí-
íÿ â³äíîñíî çàñòóïíèêà ãîëîâè
ÊÌÄÀ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìî-
âðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü ²ëë³ Ñàãàé-
äàêà òà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåí-

òó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(ÊÌÄÀ) Ñåðã³ÿ Ìàéçåëÿ», — ï³ä-
êðåñëèâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
çàóâàæèâ, ùî çàâäàííÿ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè — ïîáóäóâàòè ñèñòåìó,
ÿêà á óíåìîæëèâëþâàëà êîðóï-
ö³éí³ ñõåìè ó âñ³õ ñôåðàõ.

«² ÿ ðîçðàõîâóþ íà ëþäåé, ÿê³
÷åñíî é åôåêòèâíî ïðàöþþòü íà
ñâî¿õ ïîñàäàõ», — íàãîëîñèâ ìåð
ñòîëèö³.

Äî ñëîâà, ùîäî íàâåäåííÿ ëà-
äó â ïàðêóâàëüí³é ñèñòåì³ ì³ñòà
éøëîñÿ ³ ï³ä ÷àñ âè¿çíîãî çàñ³-
äàííÿ êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç
ïèòàíü áþäæåòó, ÿêå â³äáóëîñÿ â
ïðèì³ùåíí³ ÊÌÄÀ òîãî æ äíÿ. Â³-
òàë³é Êëè÷êî çíîâó çàêëèêàâ íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â íå çâîë³êàòè ç
óõâàëåííÿì çàêîíó ïðî ïàðêó-
âàííÿ, ÿêèé äîçâîëèòü îòðèìàòè
çíà÷í³ äîõîäè äî ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â. Â³í íàãîëîñèâ, ùî â³äïî-
â³äíèé ïðîåêò çàêîíó áóëî çàðå-
ºñòðîâàíî ó ïàðëàìåíò³ ùå äâà
ðîêè òîìó.

«ß ñïîä³âàþñÿ, ùî â íàéáëèæ-
÷³ ÷àñè â³í áóäå ïðîãîëîñîâàíèé.
Íàì ïîòð³áíî íàâåñòè ëàä. ² öå
ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå Êèºâà», — çà-
ÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, ñàìå â³ä óõâàëåííÿ â³äïî-
â³äíîãî çàêîíó çàëåæàòü ì³ëüÿðä-
í³ íàäõîäæåííÿ äî ì³ñöåâèõ áþ-
äæåò³â ó âñ³é êðà¿í³ �

Ïàðêóâàëüíå ïèòàííÿ
� Ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî çâ³ëüíèâ äèðåêòîðà «Êè¿âòðàíñïàðêñåðâ³ñó»

Àðòåìà Øàìðàÿ

Ó ñòîëèö³ ç’ÿâèòüñÿ 
4 íîâèõ îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ

Ó ÷åòâåð íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³

Êè¿âðàäè äåïóòàòè ñòâîðèëè 4 îðãà-

íè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

Â³äòàê ñòâîðþþòüñÿ íàñòóïí³ ÎÑÍ:

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Ïðîâóëîê Ñâÿ-

òîøèíñüêèé, 2» ó Ñâÿòîøèíñüêîìó

ðàéîí³, «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëè-

öÿ Áàæîâà, 4» â Äí³ïðîâñüêîìó, «Áó-

äèíêîâèé êîì³òåò «Íàóêîâåöü» ó Ãî-

ëîñ³¿âñüêîìó, «Áóäèíêîâèé êîì³òåò

«Âóëèöÿ Áàñåéíà, 5-á» ó Ïå÷åðñüêî-

ìó.

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî îðãàíè ñà-

ìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ñòâîðþâà-

òèìóòü óìîâè äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó

âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, îðãàí³çîâóâàòèìóòü íà

äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ó÷àñòü íàñå-

ëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

Òàêîæ ÎÑÍ ìàþòü êîíòðîëþâàòè íà-

äàííÿ ìåøêàíöÿì æèòëîâî-êîìó-

íàëüíèõ ïîñëóã òà ÿê³ñòü ïðîâåäå-

íèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðåìîíò-

íèõ ðîá³ò.

Îêð³ì òîãî,ÎÑÍè îï³êóþòüñÿ ãðî-

ìàäÿíàìè ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äà-

ìè, ñ³ì’ÿìè çàãèáëèõ âî¿í³â, ìàëî-

çàáåçïå÷åíèìè òà áàãàòîä³òíèìè

ðîäèíàìè, ³ ìîæóòü âíîñèòè ïðîïî-

çèö³¿ äî Êè¿âðàäè ùîäî ïîêðàùåí-

íÿ æèòòºçàáåçïå÷åííÿ öèõ êàòåãî-

ð³é ãðîìàäÿí.

Ó ì³ñò³ çíèæóºòüñÿ 
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³
íà ãðèï ³ ÃÐÂ²

Ç 19 äî 25 ãðóäíÿ ó ñòîëèö³ çàðåºñ-

òðîâàíî 46 419 õâîðèõ íà ãðèï ³

ÃÐÂ², ùî íà 4,6% íèæ÷å ïîð³âíÿíî ç

ìèíóëèì òèæíåì. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Ïî-

âîðîçíèê.

«Íàðàç³ ó ñòîëèö³ ñïîñòåð³ãàºòü-

ñÿ çíèæåííÿ ³íòåíñèâíîñò³ åï³äïðî-

öåñó. Çá³ëüøóºòüñÿ çàõâîðþâàí³ñòü

ñåðåä äîðîñëèõ, à ñåðåä ä³òåé íàâ-

ïàêè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíèæåííÿ íà

7,8% ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì òèæ-

íåì. Ó ñòðóêòóð³ çàõâîðþâàíîñò³ çà

51 òèæäåíü ä³òè ñêëàäàþòü 59,4%,

ïåðåâàæíî õâîð³þòü ä³òè â³êîì â³ä

5 äî 14 ðîê³â (14 930 îñ³á)»,— ðîç-

ïîâ³â Ìèêîëà Ïîâîðîçíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè,äî çàêëàä³â îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà ç 19 äî 25 ãðóä-

íÿ ãîñï³òàë³çîâàíî 574 îñîáè, ³ç íèõ

266 — öå ä³òè.

«Çà ïîòî÷íèé òèæäåíü ó ùåïëþ-

âàëüíèõ êàá³íåòàõ ïðèâàòíèõ êë³-

í³ê ³ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â îõîðî-

íè çäîðîâ’ÿ âàêöèíîâàíî ïðîòè ãðè-

ïó 687 îñ³á, ³ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íî-

ãî ñåçîíó âàêöèíîâàíî 11 074 îñî-

áè, ç íèõ 2 257 ä³òåé»,— ñêàçàâ çà-

ñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

íîâèíè

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïåðåêîíàíèé, ùî óõâàëåííÿ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè çàêîíó ïðî ïàðêóâàííÿ äîçâîëèòü îòðèìóâàòè çíà÷í³ äîõîäè
íå ëèøå äî ñòîëè÷íîãî, à é äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè ïðè 
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ìåð Êèºâà Â³òàë³é
Êëè÷êî çâ³ëüíèâ ³ç ïîñàäè êåð³âíèêà ÊÏ «Êè¿â-
òðàíñïàðêñåðâ³ñ» Àðòåìà Øàìðàÿ ó çâ’ÿçêó
«³ç âòðàòîþ äîâ³ðè». ² ïåðåäàâ àêò çà ðåçóëüòàòà-
ìè ïåðåâ³ðêè éîãî ä³ÿëüíîñò³ äî ñòîëè÷íî¿ ïðî-
êóðàòóðè. Îêð³ì öüîãî, áóäå ïðîâåäåíî êîìïëåêñ-
íó ³íñïåêö³þ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç
â³äñòîðîíåííÿì ³ç çàéìàíèõ ïîñàä çàñòóïíèê³â
äèðåêòîðà ßðîñëàâà Ïîãð³áíÿêà, Ñâÿòîñëàâà
Ìåëüíèêà, ªâãåíà Ñàãóé÷åíêà.

Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ô
îò

î 
Áî

ðè
ñà

 Ê
Î

ÐÏ
ÓÑ

ÅÍ
Ê

À



ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÄÄÎÎÊÊÓÓÌÌÅÅÍÍÒÒ
âèïóñê ¹138 (1677) | â³âòîðîê | 27 ãðóäíÿ 2016 ð.

нормативно
правові та інші акти органів місцевого самоврядування

Про внесення змін до Положення про звання 
«Почесний громадянин міста Києва», затвердженого 

рішенням Київської міської ради від 1 червня 2000 року
№ 141/862 «Про встановлення звання 

«Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних 
відзнак Київського міського голови»

Рішення Київської міської ради № 179/1183 від 6 жовтня 2016 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про столицю

України — місто'герой Київ”, Закону України “Про засудження комуністичного та націонал'соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, Статуту територі'
альної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити Положення про звання «Почес

ний громадянин міста Києва», затвердженого
рішенням Київської міської ради від 1 червня
2000 року № 141/862 «Про встановлення зван

ня «Почесний громадянин міста Києва», пунк

том 7 такого змісту:

«7. Особа за рішенням Київської міської ради
може бути позбавлена звання «Почесного гро

мадянина міста Києва» у таких випадках:

— у випадку вчинення особою тяжкого чи осо

бливо тяжкого злочину, злочину проти основ
національної безпеки, злочину проти автори

тету органів державної влади, органів місцево

го самоврядування та об’єднань громадян, зло

чину у сфері службової діяльності, злочину про

ти миру, безпеки людства та міжнародного пра

вопорядку;

— у випадку, якщо особа була членом кому

ністичної партії у розумінні статті 1 Закону Укра

їни «Про засудження комуністичного та націо

нал
соціалістичного (нацистського) тоталітар

них режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки.».

2. Оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик» в установленому по

рядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань місцевого самоврядування, регіо

нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 17 грудня 2015 року № 16/16 

«Про затвердження Програми 
вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально'економічних проблем, 
виконання передвиборних програм 

та доручень виборців на 2016 — 2019 роки»
Рішення Київської міської ради № 170/1174 від 6 жовтня 2016 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра'
їні», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», з
метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення
міста Києва, а також з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції та чле'
нів сімей загиблих у антитерористичній операції Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Київської міської ради

від 17 грудня 2015 року № 16/16 «Про затвер

дження Програми вирішення депутатами Київ

ської міської ради соціально
економічних проб

лем, виконання передвиборних програм та до

ручень виборців на 2016 — 2019 роки» такі змі

ни:

1.1. У додатку 1 до рішення Київської міської
ради від 17.12.2015 № 16/16 у розділі V другий
абзац викласти у такій редакції:

«Основні завдання проведення заходів, що
плануються до виконання Програмою, поляга

ють в належному забезпеченні потреб жителів
міста у сфері соціально
культурних, житлово

комунальних, побутових, транспортних послуг
і послуг зв’язку, інших заходів, робіт, послуг, під

вищенні рівня соціального захисту малозабез

печених та непрацездатних громадян (дітей,
пенсіонерів, інвалідів, ветеранів, багатодітних
сімей, одиноких матерів), учасників антитеро

ристичної операції, членів сімей загиблих (по

мерлих) киян, що брали участь в проведенні ан

титерористичної операції, постраждалих учас

ників масових акцій громадського протесту та
членів їх сімей, які мають право на одержання до

помоги відповідно до Закону України «Про вста

новлення державної допомоги постраждалим
учасникам масових акцій громадського протес

ту та членам їх сімей»; виконанні ремонтно
бу

дівельних робіт, спрямованих на відновлення
житлового фонду, благоустрій міста, покращен

ня матеріально
технічної бази та стану приміщень
бюджетних установ соціально
культурної сфе

ри міста тощо.».

1.2. У додатку 2 до рішення Київської міської
ради від 17.12.2015 № 16/16 перший абзац пунк

ту 7 викласти у такій редакції:

«7. За зверненнями депутатів Київської місь

кої ради грошова матеріальна допомога мало

забезпеченим верствам населення, багатодіт

ним сім’ям, одиноким матерям, учасникам ан

титерористичної операції, членам сімей загиб

лих (померлих) киян, що брали участь в прове

денні антитерористичної операції, постражда

лим учасникам масових акцій громадського
протесту та членам їх сімей, які мають право на
одержання допомоги відповідно до Закону Укра

їни «Про встановлення державної допомоги по

страждалим учасникам масових акцій громад

ського протесту та членам їх сімей», у місті Ки

єві надається через громадські приймальні за
відомостями, або через відділення зв’язку по

штовими переказами на підставі заяви зацікав

лених осіб, довідки (форма № 3), документів,
що підтверджують участь в проведенні антите

рористичної операції (учасникам антитерорис

тичної операції та членам сімей загиблих (по

мерлих) киян, що брали участь в проведенні ан

титерористичної операції), безпосередню участь
загиблого (померлого) в антитерористичній
операції та сам факт загибелі (членам сімей за

гиблих (померлих) киян, що брали участь в про

веденні антитерористичної операції), посвід

чення одного з батьків багатодітної сім’ї (для
багатодітних сімей). У відомості на отримання
коштів зазначаються прізвище, ім’я, по батько

ві одержувача, його домашня адреса, паспорт

ні дані, ідентифікаційний код, сума наданої гро


шової допомоги, яка відображається пропи

сом.».

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе

ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення по


класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань соціально
економічного розвитку. 

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у приватну власність громадянці Плотиці Дарії 

Іванівні для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд на 

вул. Миколи Юнкерова, 81'д в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 525/1529 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 19, 52, 791, 118,
122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Плотиці Дарії Іва

нівні в передачі у приватну власність земельної
ділянки площею 0,1 га (кадастровий номер
8000000000:85:045:0028) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81
д
в Оболонському районі м. Києва (категорія
земель — землі рекреаційного призначення,
справа № А
18321).

2. Доручити Департаменту земельних ресур

сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійс

нити заходи, спрямовані на проведення пере

вірки дотримання вимог земельного законо

давства, передбачених рішенням Київської місь

кої ради від 25.09.2003 № 16/890 «Про порядок

здійснення самоврядного контролю за вико

ристанням і охороною земель у м. Києві» (із змі

нами і доповненнями).

3. Доручити виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі

ністрації) здійснити організаційно
правові дії
щодо створення на земельній ділянці, зазначе

ній у пункті 1 цього рішення, реабілітаційно
рек

реаційного центру для інвалідів та учасників бо

йових дій в зоні АТО.

4. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

НАЦІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ 
НАУК УКРАЇНИ» для реконструкції будівель 

і споруд цілісного майнового комплексу 
під учбово'рекреаційний центр з подальшими 

експлуатацією та обслуговуванням на вул. Квітки Цісик, 14 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 679/1683 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України, пунктів 4, 6 прикінцевих та перехідних положень

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель дер'
жавної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від

ведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» пло

щею 2,7012 га (кадастровий номер
8000000000:85:115:0001) для реконструкції бу

дівель і споруд цілісного майнового комплексу
під учбово
рекреаційний центр з подальшими
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Квіт

ки Цісик, 14 в Оболонському районі м. Києва

(справа Д
7934, заява ДЦ № 01020
000228778

014 від 10.12.2016).

2. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у приватну власність громадянці 

Плотиці Олександрі Романівні для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд на вул. Миколи Юнкерова, 81'б 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 524/1528 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 19, 52, 791, 118,
122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Плотиці Олександрі
Романівні в передачі у приватну власність зе

мельної ділянки площею 0,1 га (кадастровий
номер 8000000000:85:045:0029) для будівниц

тва та обслуговування жилого будинку, госпо

дарських будівель і споруд на вул Миколи Юн


керова, 81
б в Оболонському районі м. Києва
(категорія земель — землі рекреаційного при

значення, справа № А
18318).

2. Доручити Департаменту земельних ресур

сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійс
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нити заходи, спрямовані на проведення пере

вірки дотримання вимог земельного законо

давства, передбачених рішенням Київської місь

кої ради від 25.09.2003 № 16/890 «Про порядок
здійснення самоврядного контролю за вико

ристанням і охороною земель у м. Києві» (із змі

нами і доповненнями).

3. Доручити виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі

ністрації) здійснити організаційно
правові дії
щодо створення на земельній ділянці, зазначе


ній у пункті 1 цього рішення, реабілітаційно
рек

реаційного центру для інвалідів та учасників бо

йових дій в зоні АТО.

4. Контроль за виконанням цього рішеня по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у приватну власність громадянину 

Плотиці Тарасу Євгеновичу для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Юнкерова, 81'в 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 527/1531 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 19, 52, 791, 118,
122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Плотиці Тарасу Єв

геновичу в передачі у приватну власність зе

мельної ділянки площею 0,1 га (кадастровий
номер 8000000000:85:045:0030) для будівниц

тва та обслуговування жилого будинку, госпо

дарських будівель і споруд на вул. Миколи Юн

керова, 81
в в Оболонському районі м. Києва
(категорія земель — землі рекреаційного при

значення, справа № А
18320).

2. Доручити Департаменту земельних ресур

сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійс

нити заходи, спрямовані на проведення пере

вірки дотримання вимог земельного законо

давства, передбачених рішенням Київської місь

кої ради від 25.09.2003 № 16/890 «Про порядок

здійснення самоврядного контролю за вико

ристанням і охороною земель у м. Києві» (із змі

нами і доповненнями).

3. Доручити виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі

ністрації) здійснити організаційно
правові дії
щодо створення на земельній ділянці, зазначе

ній у пункті 1 цього рішення, реабілітаційно
рек

реаційного центру для інвалідів та учасників бо

йових дій в зоні АТО.

4. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної 
ділянки у приватну власність громадянину 

Плотиці Степану Федоровичу для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Юнкерова, 81'г 

в Оболонському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради №523/1527 від 15 листопада 2016 року

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 19, 52, 791, 118,
122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Плотиці Степану
Федоровичу в передачі у приватну власність зе

мельної ділянки площею 0,1 га (кадастровий

номер 8000000000:85:045:0031) для будівниц

тва та обслуговування жилого будинку, госпо

дарських будівель і споруд на вул. Миколи Юн


Про  внесення  змін  до  рішення  Київської міської ради від 22
грудня 2015 року № 61/61 «Про  бюджет  міста  Києва на 2016 рік»

Рішення Київської міської ради № 779/1783 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.12.2016 № 1271 «Про схвалення
проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня
2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради
від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік» такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри «35 299 805,14»,

«33 184 006,84»  замінити цифрами «35 424
080,84», «33 308 282,54»  відповідно.

1.1.2. У підпункті 1.2 цифри «34 026 666,59»,
«24 100 837,16», «9 925 829,43» замінити цифрами
«34 150 942,29», «24 211 573,86», «9 939 368,43»
відповідно.

1.1.3. У підпункті 1.4 цифри «9 083 169,68»
замінити цифрами  «9 096 708,68».

1.1.4. У підпункті 1.5 цифри «7 808 531,13»
замінити цифрами «7 822 070,13».

1.2. У пункті 2 цифри «24 100 837,16», 
«9 925 829,43» замінити цифрами «24 211 573,86»,
«9 939 368,43»  відповідно.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 7
до рішення Київської міської ради від 22 грудня
2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на
2016 рік», що додаються.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу
України оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради «Хрещатик» у десятиденний термін
з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань бюджету та соціально
економічного
розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

керова, 81
г в Оболонському районі м. Києва
(категорія земель — землі рекреаційного при

значення, справа № А
18320).

2. Доручити Департаменту земельних ресур

сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійс

нити заходи, спрямовані на проведення пере

вірки дотримання вимог земельного законо

давства, передбачених рішенням Київської місь

кої ради від 25.09.2003 № 16/890 «Про порядок
здійснення самоврядного контролю за вико

ристанням і охороною земель у м. Києві» (із змі

нами і доповненнями).

3. Доручити виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі

ністрації) здійснити організаціно
правові дії що

до створення на земельній ділянці, зазначеній
у пункті 1 цього рішення, реабілітаційно
рекре

аційного центру для інвалідів та учасників бо

йових дій в зоні АТО.

4. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у передачі земельної ділянки 
у приватну власність громадянину 

Плотиці Оресту Ярославовичу для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Миколи Юнкерова, 81'а 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 526/1530 від 15 листопада 2016 року
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись статтями 9, 19, 52, 791, 118,

122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само'
врядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Плотиці Оресту
Ярославовичу в передачі у приватну власність
земельної ділянки площею 0,1 га (кадастровий
номер 8000000000:85:045:0027) для будівниц

тва та обслуговування жилого будинку, госпо

дарських будівель і споруд на вул. Миколи Юн

керова, 81
а в Оболонському районі м. Києва
(категорія земель — землі рекреаційного при

значення, справа № А
18319).

2. Доручити Департаменту земельних ресур

сів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійс

нити заходи, спрямовані на проведення пере

вірки дотримання вимог земельного законо

давства, передбачених рішенням Київської місь

кої ради від 25.09.2003 № 16/890 «Про порядок

здійснення самоврядного контролю за вико

ристанням і охороною земель у м. Києві» (із змі

нами і доповненнями).

3. Доручити виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адмі

ністрації) здійснити організаційно
правові дії
щодо створення на земельній ділянці, зазначе

ній у пункті 1 цього рішення, реабілітаційно
рек

реаційного центру для інвалідів та учасників бо

йових дій в зоні АТО.

4. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про оголошення території природно'заповідного 
фонду місцевого значення та встановлення охоронних 

зон території в межах Подільського узвозу, 
Смородинського узвозу та вулиці Нагірної 

в Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 355/1359 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 43'46 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 12, 23, 24, 53 Закону України «Про природно'за'
повідний фонд України», статті 47 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», Порядку розроблення проек'
тів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно'заповідного фонду, іншого природо'
охоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико'культурного призначення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1094, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господар'
ства України від 10.04.2006 № 105, Положення про Проект організації території регіонального ландшафтно'
го парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів, за'
твердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.07.2005
№ 245 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.08.2014 № 273), зареєс'
трованого в Міністерстві юстиції України 29.07.2005 за № 832/11112, з метою організації, охорони, ефектив'
ного використання природно'заповідного фонду міста Києва, збереження в природному стані типових при'
родних комплексів та об’єктів, їх відтворення, а також забезпечення умов для організованого відпочинку на'
селення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити територію природно
заповід

ного фонду місцевого значення та встановити
охоронну зону території в межах Подільського
узвозу, Смородинського узвозу та вулиці На

гірної в Шевченківському районі м. Києва, що
визначені у позиціях 15 та 19 переліку парків
відпочинку Шевченківського району та в пози

ції 77 переліку скверів Шевченківського району
міста Києва у таблиці 2 «Озеленені території за

гального користування м. Києва, що відповіда

ють типологічним ознакам та планувальним ви

могам» Програми розвитку зеленої зони м. Ки

єва до 2010 року та концепції формування зе

лених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради
від 19.07.2005 № 806/3381 (із змінами та до

повненнями).

2. Надати статус регіонального ландшафтно

го парку території, зазначеній у пункті 1 цього рі

шення.

3. Присвоїти назву регіональному ландшафт

ному парку, зазначеному у пункті 2 цього рішен


ня, регіональний ландшафтний парк «Сморо

динський».

4. Встановити, що на території регіонально

го ландшафтного парку «Смородинський» за

бороняється будь
яка діяльність, яка негатив

но впливає або може негативно впливати на
стан природних комплексів та об’єктів чи пере

шкоджає їх використанню за цільовим призна

ченням.

5. Встановити, що для управління регіональ

ним ландшафтним парком «Смородинський»
не створюється спеціальна адміністрація, управ

ління здійснюється комунальним підприємством
по утриманню зелених насаджень Шевченків

ського району м. Києва.

6. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва:

6.1. Закріпити на місцевості межі регіональ

ного ландшафтного парку «Смородинський» ін

формаційними знаками до їх закріплення ме

жовими знаками.
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6.2. Здійснити організаційно
правові заходи
щодо благоустрою території, зазначеної у пунк

ті 1 цього рішення.

6.3. Здійснити організаційно
правові заходи
щодо забезпечення сталого землекористуван

ня територією, зазначеною у пункті 1 цього рі

шення.

6.4. Забезпечити розроблення Проекту ор

ганізації території регіонального ландшафтно

го парку, охорони, відтворення та рекреаційно

го використання його природних комплексів та
об’єктів.

6.5. Організувати роботу щодо оформлення
охоронних зобов’язань підприємствами, уста

новами, організаціями і громадянами, що зай

мають земельні ділянки в межах території, за

значеної у пункті 1 цього рішення.

7. Встановити, що це рішення є підставою для
розроблення проекту землеустрою щодо орга

нізації і встановлення меж територій природ

но
заповідного фонду — регіонального лан

дшафтного парку «Смородинський».

8. Встановити, що пріоритетним напрямком
роботи щодо формування сталого землекорис

тування територією регіонального ландшафт

ного парку «Смородинський» та розроблення
відповідного проекту землеустрою щодо орга

нізації і встановлення меж територій природ

но
заповідного фонду є збільшення території
регіонального ландшафтного парку «Сморо

динський».

9. Оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик».

10. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, постійну комісію Київської
міської ради з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання статусу скверу земельній 
ділянці між житловими будинками 

на бульв. Ярослава Гашека, 6'8 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 353/1357 від 10 листопада 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51'53 Закону України «Про природно'
заповідний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвер'
джених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'
їни від 10 квітня 2006 № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,24 га між житловими будинками на
бульв. Ярослава Гашека, 6
8 у Дніпровському
районі м. Києва згідно з додатком до рішення
(план
схема).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району міс

та Києва:

2.1. У місячний термін з дня прийняття цьо

го рішення звернутися в установленому зако

нодавством порядку з відповідним клопотан

ням до Київської міської ради про надання до

зволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, зазначеної в пунк

ті 1 цього рішення.

2.2. Протягом шести місяців з моменту отри

мання дозволу на розробку документації із зем

леустрою організувати її розробку, погоджен

ня, отримання висновку державної землевпоряд

ної експертизи та передачу до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київ

ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) для підготовки відповідного про

екту рішення Київської міської ради про надан

ня в користування земельної ділянки, зазначе

ної в пункті 1 цього рішення.

2.3. У місячний термін з дня прийняття рішен

ня про надання земельної ділянки в користуван

ня вжити заходів щодо державної реєстрації
права користування земельною ділянкою, за

значеною в пункті 1 цього рішення, відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Внести зміни до Програми розвитку зеле

ної зони м. Києва до 2010 року та концепції фор

мування зелених насаджень в центральній час

тині міста, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381 та про

довжених на період до 2015 року рішенням Ки

ївської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783,
додавши земельну ділянку, визначену пунктом
1 цього рішення, до переліку скверів Дніпровсько

го району м. Києва.

4. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» виконавчого ор

гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити організацій

но
правові заходи щодо благоустрою земель

ної ділянки, визначеної пунктом 1 цього рішен

ня.

5. Виконавчому органу Київської міської ра

ди (Київській міській державній адміністрації)
забезпечити в установленому порядку фінан

сування заходів, визначених пунктами 2 та 4
цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання статусу парку 
земельній ділянці, розташованій вздовж 

будинків 3,3'а, З'б, 9'б,9'г на вул. Петра Вершигори; 
2, 2'а, 2'б, 2'в, 4'б на просп. Генерала Ватутіна; 12 
на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 341/1345 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28, 29 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства бу'
дівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, з ме'
тою раціонального використання, збереження зелених насаджень, враховуючи звернення громадян, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус парку земельній ділянці пло

щею 2,1 га, розташованій вздовж будинків 3, 
3
а, З
б, 9
б, 9
г на вул. Петра Вершигори; 2,
2
а, 2
б, 2
в, 4
б на просп. Генерала Ватутіна;

12 на вул. Райдужній у Дніпровському районі 
м. Києва, згідно з додатком до рішення (план

схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню

зелених насаджень Дніпровського району 
м. Києва в установленому порядку:

2.1 Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного користу

вання земельною ділянкою, визначеною пунк

том 1 цього рішення.

2.2 У місячний термін з дня набуття чинності
рішенням про надання земельної ділянки у ко

ристування вжити заходів щодо державної ре

єстрації права користування земельною ділян

кою, визначеною пунктом 1 цього рішення, від

повідно до вимог Закону України «Про держав

ну реєстрацію речових прав на нерухоме май

но та їх обтяжень».

2.3 Розробити проектну документацію щодо
організації і створення парку.

3. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга

нізаційно
правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цьо

го рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 ро

ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, затверджених рі

шенням Київської міської ради від 19.07.2005

№ 806/3381, включивши до переліку парків Дніп

ровського району міста Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимо

гам (таблиця № 2), земельну ділянку, зазначе

ну в пункті 1 цього рішення.

5. Департаменту фінансів виконавчого ор

гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) вирішити в установ

леному порядку питання щодо фінансування
заходів, передбачених пунктами 2 та 3 цього
рішення.

6. Оприлюднити це рішення в установлено

му порядку в газеті Київської міської ради «Хре

щатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики та постійну ко

місію Київської міської ради з питань містобуду

вання, архітектури та землекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій вздовж будинків 14, 16, 18, 20, 22 

на вул. Райдужній у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 340/1344 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за'
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,85 га, розташованій на вул. Райдуж

ній у Дніпровському районі м. Києва, згідно з
додатком до рішення (план
схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району 
м. Києва в установленому порядку:

2.1 Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного користу

вання земельною ділянкою, визначеною пунк

том 1 цього рішення.

2.2 У місячний термін з дня набрання чинно

сті рішенням про надання земельної ділянки у
користування вжити заходів щодо державної
реєстрації права користування земельною ді

лянкою, визначеною пунктом 1 цього рішення,
відповідно до вимог Закону України «Про дер

жавну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень».

3. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга

нізаційно
правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цьо

го рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 ро

ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, затверджених рі

шенням Київської міської ради від 27.11.2009
№ 714/2783, включивши до переліку скверів
Дніпровського району міста Києва, що відпові

дають типологічним ознакам та планувальним
вимогам (таблиця № 2), земельну ділянку, зазна

чену в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ра

ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання що

до фінансування заходів, передбачених пунк

тами 2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання статусу скверу земельній 
ділянці, розташованій на вул. Драгоманова, 10'в 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 328/1332 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за'
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці пло

щею 1,09 га, розташованій на вул. Драгомано

ва, 10
в у Дарницькому районі м. Києва, згідно
з додатком до рішення (план
схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дарницького району м. Ки

єва в установленому порядку:

2.1 Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного користу

вання земельною ділянкою, визначеною пунк

том 1 цього рішення.

2.2 У місячний термін з дня набрання чинно

сті рішення про надання земельної ділянки у ко

ристування вжити заходів щодо державної ре

єстрації права користування на земельну ділян

ку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга

нізаційно
правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки, визначеної пунктом 1 цьо

го рішення.
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4. Внести зміни до Програми розвитку зеле

ної зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, про

довжених на період до 2015 року рішенням Ки

ївської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783
та до 2017 року рішенням Київської міської ра

ди від 07.07.2016 № 572/572 (Таблиця 2 «Озе

ленені території загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним озна

кам та планувальним вимогам»), додавши зе

мельну ділянку, визначену пунктом 1 цього рішен

ня, до переліку скверів Дарницького району.

5. Оприлюднити це рішення в газеті Київської
міської ради «Хрещатик» в установленому по

рядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 

на вул. Мілютенка, 7 у Деснянському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 181/1185 від 06 жовтня 2016 року
Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за'
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,42 га, розташованій на вул. Мілютен

ка, 7 у Деснянському районі м. Києва (кадас

тровий номер ділянки: 8000000000:62:033:072)
згідно з додатком до рішення (план
схема до

дається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Ки

єва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко

ристування земельною ділянкою, визначеною
пунктом 1 цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набуття чинності
рішенням про надання земельної ділянки у ко

ристування вжити заходів щодо державної ре

єстрації права користування на земельну ділян

ку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зеле

ного будівництва та експлуатації зелених наса

джень міста «Київзеленбуд» здійснити організа

ційно
правові заходи щодо благоустрою земель

ної ділянки, визначеної пунктом 1 цього рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 ро


ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, що затверджена
рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
року № 806/3381, включивши до переліку озе

ленених територій загального користування
міста Києва, що відповідають типологічним озна

кам та планувальним вимогам (таблиця № 2),
земельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рі

шення.

5. Виконавчому органу Київської міської ра

ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання фі

нансування заходів, передбачених пунктами 2
та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про затвердження списку присяжних 
Подільського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 551/1555 від 08 грудня 2016 року
Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван'

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управлін'
ня Державної судової адміністрації України від 04.10.2016 № 6'3359/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список присяжних Подільсько

го районного суду міста Києва згідно з додат

ком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газе

ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення по


класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань дотримання законності, правопо

рядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016 № 551/1555

Список присяжних Подільського районного суду міста Києва

1. Джима Світлана Василівна
2. Сердюков Сергій Федорович
3. Райський Едуард Володимирович
4. Іщенко Григорій Григорович
5. Васильченко Світлана Олександрівна
6. Школьний Євген Васильович

7. Кедря Людмила Андріївна
8. Коновальчук Наталія Володимирівна
9. Івановська Олена Віталіївна

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на перетині вулиць Божків Яр 

та Нечуя'Левицького у Солом’янському 
районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 180/1184 від 06 жовтня 2016 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статті 53 Закону України «Про природно'заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мі'
ністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з
метою раціонального використання і збереження зелених насаджень та з метою збільшення площі зелених
насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці орієнтовною пло

щею 0,18 га на перетині вулиць Божків Яр та Не

чуя
Левицького у Солом’янському районі м. Ки

єва (обліковий номер 72:276:025) статус скве

ру.

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Солом’янського району 
м. Києва в установленому порядку:

2.1. Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко

ристування земельною ділянкою, визначеною
пунктом 1 цього рішення.

2.2. У місячний термін з дня набрання чинно

сті рішенням про надання земельної ділянки у
користування вжити заходів щодо державної
реєстрації права користування на земельну ді

лянку, визначену пунктом 1 цього рішення.

3. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга

нізаційно
правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки орієнтовною площею 0,18 га

на перетині вулиць Божків Яр та Нечуя
Левиць

кого у Солом’янському районі м. Києва (облі

ковий номер 72:276:025).

4. Внести зміни до Програми розвитку зеле

ної зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, затверджених рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, про

довжених на період до 2015 року рішенням Ки

ївської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783
та до 2017 року рішенням Київської міської ра

ди від 07.07.2016 № 572/572 (Таблиця 2 «Озе

ленені території загального користування 
м. Києва, що відповідають типологічним озна

кам та планувальним вимогам»), додавши зе

мельну ділянку, визначену пунктом 1 цього рішен

ня, до переліку скверів Солом’янського району.

5. Виконавчому органу Київської міської ра

ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання фі

нансування заходів, передбачених пунктами 2
та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики, на постійну ко

місію Київської міської ради з питань містобу

дування, архітектури та землекористування, на

постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально
економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження списку присяжних 
Голосіївського районного суду міста Києва

Рішення Київської міської ради № 550/1554 від 08 грудня 2016 року
Відповідно до статті 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положення про порядок формуван'

ня та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва, затвердженого
рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619, враховуючи подання Територіального управлін'
ня Державної судової адміністрації України від 21.10.2016 № 6'3494/16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список присяжних Голосіїв

ського районного суду міста Києва згідно з до

датком до цього рішення.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рі

шення Київської міської ради від 09.12.2014
№ 534/534 «Про затвердження списку народ

них засідателів Голосіївського районного суду міс

та Києва» (із змінами і доповненнями).

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газе

ті Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань дотримання законності, правопо

рядку та запобігання корупції.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016 № 550/1554

Список присяжних Голосіївського районного суду міста Києва
1. Бондаренко Галина Миколаївна
2. Броварець Зоя Леонтіївна
3. Якимчук Віталій Миколайович
4. Павловський Валерій Павлович
5. Сонець Тетяна Дмитрівна
6. Фещуков Микола Єгорович
7. Ковальчук Наталія Андріївна
8. Білогородська Євгенія Яківна

9. Барська Надія Іванівна
10. Стецюк Надія Миколаївна
11. Олясюк Жанна Андріївна
12. Каменськой Андрій Миколайович
13. Березенко Віктор Григорович
14. Цвілій Ольга Іванівна

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельним ділянкам, 
розташованим на вулиці Златоустівській між будинками 28, 30,

32 у Шевченківському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 559/1563 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію ре'
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс'
цеве самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, за'
тверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово'комунального господарства Укра'
їни від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Ки'
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельним ділянкам
(код ділянок 88:146:039; 88:146:085) площею
0,23 га, розташованим на вул. Златоустівській
між будинками 28, 30, 32 у Шевченківському
районі м. Києва, згідно з додатком до цього рі

шення (план
схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Шевченківського району 
м. Києва в установленому порядку:

2.1 Здійснити організаційно
правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко

ристування земельними ділянками, визначе

ними пунктом 1 цього рішення.

2.2 У місячний термін з дня набуття чинності
рішенням про надання земельних ділянок у ко

ристування вжити заходів щодо державної ре

єстрації права користування на земельні ділян

ки, визначені пунктом 1 цього рішення.
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3. Київському комунальному об’єднанню зе

леного будівництва та експлуатації зелених на

саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга

нізаційно
правові заходи щодо благоустрою
земельних ділянок, визначених пунктом 1 цьо

го рішення.

4. Внести зміни до Програми комплексного
розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року
та концепції формування зелених насаджень в
центральній частині міста, затвердженої рішен

ням Київської міської ради від 19.07.2005 року
№ 806/3381, включивши до переліку озелене

них територій загального користування міста Киє

ва, що відповідають типологічним ознакам та
планувальним вимогам (таблиця № 2), земель

ні ділянки, зазначені в пункті 1 цього рішення.

5. Виконавчому органу Київської міської ра

ди (Київській міській державній адміністрації)
вирішити в установленому порядку питання фі

нансування заходів, передбачених пунктами 
2 та 3 цього рішення.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань екологічної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про склад комісії Київської міської ради 
з питань поновлення прав реабілітованих

Рішення Київської міської ради № 549/1553 від 08 грудня 2016 року
Відповідно до статті 9 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», пункту 6

Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого по'
становою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад комісії Київської міської
ради з питань поновлення прав реабілітованих
згідно з додатком до цього рішення.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рі

шення Київської міської ради від 24.09.2015
№ 3/1906 «Про склад комісії Київради з питань
поновлення прав реабілітованих» (із змінами і
доповненнями).

3. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на заступника міського голови
секре

таря Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 08.12.2016 № 549/1553

Склад
комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих

1. Прокопів Володимир Володимирович 
 заступник міського голови 
 секретар Київської
міської ради, голова комісії

2. Савіцький Сергій Семенович 
 старший інспектор
завідувач сектора
забезпечення діяльності комісії Київської міської
ради з питань поновлення прав реабілітованих
управління забезпечення діяльності постійних
комісій Київської міської ради, заступник голови
комісії

3. Коробченко Василь Якович 
 головний спеціаліст сектора забезпечення
діяльності комісії Київської міської ради з питань
поновлення прав реабілітованих управління
забезпечення діяльності постійних комісій Київської
міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

4. Азаренко Юрій Борисович 
 член Київського товариства політв'язнів та жертв
репресій, юрист

5. Амонс Андрій Іванович 
 полковник юстиції у відставці

6. Бевзенко Наталія Василівна 
 заступник начальника управління по бюджету
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

7. Березніков Олександр Іванович 
 депутат Київської міської ради

8. Бондарчук Олег Володимирович 
 депутат Київської міської ради

9. Бондаренко Володимир Дмитрович 
 депутат Київської міської ради

10. Глушков Валерій Степанович 
 громадський діяч, колишній працівник Апарату
Верховної Ради України

11. Демська Лідія Володимирівна 
 громадський діяч

12. Денисенко Володимир Миколайович 
 заступник директора Департаменту будівництва
та житлового забезпечення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

13. Крикунов Юрій Володимирович 
 депутат Київської міської ради

14. Колошмай Галина Володимирівна 
 заступник начальника Головного управління
Пенсійного фонду України в місті Києві

15. Куценко Григорій Петрович 
 голова Київського товариства політв'язнів та
жертв репресій

16. Малашенко Володимир Данилович 
 ветеран МВС, підполковник міліції

17. Рибакова Ольга Іванівна 
 громадський діяч

18. Сиротюк Юрій Миколайович 
 депутат Київської міської ради

19. Тиліщак Володимир Семенович 
 заступник голови Українського інституту
національної пам'яті

20. Тимошенко Світлана Василівна 
 консультант
експерт сектора архівного
забезпечення СБУ у місті Києві

21. Устименко Світлана Миколаївна 
 перший заступник директора Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

22. Шептицька Тетяна Леонідівна 
 заступник генерального директора Національного
історико 
 меморіального заповідника "Биківнянські
могили"

23. Юшкевич Валентина Антонівна 
 член Ради Київського товариства політв'язнів та
жертв репресій

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «АБК ЕКСПЛУАТАЦІЯ», 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«АЙТІСПЕЙС», товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЛАГАРД» земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 

громадсько'офісного центру на бульв. Івана Лепсе, 6 (літ. З) 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 589/589 від 10 грудня 2014 року
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), Київська місь'
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відпо

відальністю «АБК ЕКСПЛУАТАЦІЯ», товариству
з обмеженою відповідальністю «АЙТІСПЕЙС»,
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛА

ГАРД», за умови виконання пункту 2 цього рі

шення, в довгострокову оренду на 15 років зе

мельну ділянку площею 0,9544 га (кадастровий
номер 800000000069:052:0040) для експлуата

ції та обслуговування громадсько
офісного цен

тру на бульв. Івана Лепсе, 6 (літ. З) у Солом’ян

ському районі м. Києва із земель комунальної влас

ності територіальної громади міста Києва у зв’яз

ку з набуттям права власності на майно (свідоц

тво про право власності від 21.11.2011, витяг з
державного реєстру речових прав на нерухо

ме майно про реєстрацію права власності від
17.06.2013 № 4990724) (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ № 01019
000149522
014 від 02.10.2014,
справа А
21016).

2. Товариству з обмеженою відповідальніс

тю «АБК ЕКСПЛУАТАЦІЯ», товариству з обме

женою відповідальністю «АЙТІСПЕЙС», товари

ству з обмеженою відповідальністю «ЛАГАРД»:

2.1. Виконувати обов’язки землекористува

ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко

дексу України.

2.2. У місячний термін надати до Департа

менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер


жавної адміністрації) документи, визначені за

конодавством, необхідні для укладання дого

вору оренди земельної ділянки.

2.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокла

дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3. Розірвати за згодою сторін договір оренди
земельної ділянки від 26.07.2005 № 72
6
00301
(згода від 17.09.2013 № 3973).

4. Департаменту земельних ресурсів вико

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) вжити в установ

леному законодавством порядку заходи щодо
державної реєстрації припинення права орен

ди земельної ділянки за договором оренди, за

значеним у пункті 3 цього рішення.

5. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Зе

мельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

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

Олегу Павловичу на вул. Гоголя, 14'б 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва, експлуатації та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 844/844 від 26 грудня 2014 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе'

мельної ділянки громадянину Горбаченку Олегу Павловичу на вул. Гоголя, 14'б у Солом’янському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем

леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Горбаченку Олегу Павловичу на
вул. Гоголя, 14
б у Солом’янському районі 
м. Києва орієнтовною площею 0,06 га (земель

на ділянка комунальної власності територіаль

ної громади міста Києва) у власність для будів

ництва, експлуатації та обслуговування житло

вого будинку господарських будівель і споруд
згідно з планом
схемою (додаток до рішення)
(К
21351).

2. Контроль за виконанням цього рішення по

класти на постійну комісію Київської міської ра

ди з питань містобудування, архітектури та зем

лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 
з ним можна в секретаріаті Київради,

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

Про утворення спостережної комісії при виконавчому органі 
Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 1262 від 9 грудня 2016 року

Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429
«Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних уста&
новах».

1. Óòâîðèòè ñïîñòåðåæíó êîì³ñ³þ ïðè âèêî-

íàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é

ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà çàòâåðäèòè

¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Ñïîñòåðåæí³é êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îð-

ãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êå-

ðóâàòèñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ñïîñòåðåæí³ êîì³ñ³¿,

çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè â³ä 01 êâ³òíÿ 2004 ðîêó ¹ 429 (â ðåäàê-

ö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 10

ëèñòîïàäà 2010 ðîêó ¹ 1042).

3. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿):

â³ä 07 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó 1970 «Ïðî óòâî-

ðåííÿ ñïîñòåðåæíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó

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

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)»;

â³ä 12 âåðåñíÿ 2013 ðîêó ¹ 1605 «Ïðî çì³íè

ó ñêëàä³ ñïîñòåðåæíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó

îðãàí³ Êè¿çñüêî³ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é

äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)».

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ðîçì³ùåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ºäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про сплату щорічних членських внесків міста Києва Асоціації 
європейських міст «EUROCITIES»

Розпорядження № 1269 від 16 грудня 2016 року
З метою забезпечення участі міста Києва у роботі Асоціації європейських міст «EUROCITIES», для продов&

ження членства міста Києва в «EUROCITIES», відповідно до Міської цільової програми зміцнення і розвитку
міжнародних зв’язків на 2015&2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 лютого 2015
року № 73/938 (в редакції рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 303/1307):

1. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî çà-

áåçïå÷åííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïðèäáàííÿ âàëþòè ó

âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó íà ì³æ-

áàíê³âñüêîìó âàëþòíîìó ðèíêó Óêðà¿íè òà ïå-

ðåðàõóâàòè Àñîö³àö³¿ ªâðîïåéñüêèõ ì³ñò «EURO-

CITIES» ÷ëåíñüêèé âíåñîê ì³ñòà Êèºâà çà 2016

ð³ê ó ñóì³ 4260 ºâðî.

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

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

ö³¿) ïðîô³íàíñóâàòè âèäàòêè çà ðàõóíîê àñèãíó-

âàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà

2016 ð³ê â³äïîâ³äíî äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â

íà 2015-2018 ðîêè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про розподіл трансфертів 
з державного бюджету

Розпорядження № 1270 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, Закону України від 16 жовтня 2016

року № 1660&VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», по&
станов Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 755 «Про внесення змін у додатки 1&3 до поста&
нови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395», від 09 листопада 2016 року № 807 «Про внесен&
ня змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 395», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827&р «Деякі питання використання у 2016 році освітньої суб&
венції з державного бюджету місцевим бюджетам», підпункту 17.5 пункту 17 рішення Київської міської ра&
ди від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»:

1. Âðàõóâàòè çá³ëüøåííÿ íàäõîäæåíü äî çà-

ãàëüíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çà ðàõó-

íîê ñóáâåíö³é ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöåâèì

áþäæåòàì:

1.1. Ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó

41033800 íà ìîäåðí³çàö³þ òà îíîâëåííÿ ìàòå-

ð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíî-

ñò³ íà ñóìó 330,0 òèñ, ãðí.

1.2. Ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó

41034500 íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîð³é

íà ñóìó 20 000,0 òèñ. ãðí.

1.3. Ïî êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 41033900

íà îñâ³òíþ ñóáâåíö³þ íà ñóìó 27 749,9 òèñ. ãðí.

2. Ñïðÿìóâàòè êîøòè:

2.1. Ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöå-

âèì áþäæåòàì íà ìîäåðí³çàö³þ òà îíîâëåííÿ

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ïðîôåñ³éíî-òåõ-

í³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äåðæàâíî¿ ôîðìè

âëàñíîñò³ íà âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó

êîøò³â — Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³

òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) — ïî êîäó òèì÷àñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàò-

ê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 070501

«Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ çàêëàäè îñâ³òè» ó ñóì³

330,0 òèñ. ãðí.

2.2. Ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ì³ñöå-

âèì áþäæåòàì íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ñî-

ö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðè-

òîð³é íà âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà íà ñóìó 20 000,0 òèñ. ãðí çã³äíî ç

äîäàòêîì 1.

2.3. Îñâ³òíüî¿ ñóáâåíö³¿ ç äåðæàâíîãî áþäæå-

òó ì³ñöåâèì áþäæåòàì íà:

2.3.1. Ïîòî÷í³ âèäàòêè çàãàëüíîãî ôîíäó áþ-

äæåòó ì³ñòà Êèºâà ó ñóì³ 11 847,1 òèñ. ãðí çã³ä-

íî ç äîäàòêîì 2.

2.3.2. Âèäàòêè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà íà îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷-

íî¿ áàçè ó ñóì³ 15 902,8 òèñ. ãðí çã³äíî ç äîäàò-

êîì 3.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè çàçíà÷åí³ â ïóíê-

òàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ çì³íè ó ïðîåêò³

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ

çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22

ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êè-

ºâà íà 2016 ð³ê».

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¿)

09.12.2016 ð. ¹ 1262

Склад 
спостережної комісії при виконавчому органі Київської міської ради 

(Київській міській державній адміністрації)

Áîíäàðåíêî Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿

Ïàí÷åíêî Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ ÷ëåí Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ïðîáóäæåííÿ» (çà

çãîäîþ), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Áàëÿñíà Åâåë³íà Ìåíäåë³¿âíà ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íòåë³ãåíö³¿

«Êè¿â — ð³äíèé ä³ì» (çà çãîäîþ)

Âåñåëîâà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç òåíäåðíèõ ïèòàíü òà

âçàºìîä³¿ ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íâàë³ä³â,

âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿

ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Âîéòåíêî Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÑÍÀÌ²»

(çà çãîäîþ)

Êîëîáîâà ßðîñëàâà Âàëåð³¿âíà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ

ñëóæá äëÿ ñ³ì'¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êóÿâñüêèé Îëåã Þð³éîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ

ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Íàóìóê Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà

ñ³ì'¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ïîïîâè÷ ªâãåí Âîëîäèìèðîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 

«ß-Ëåãåíäà» (çà çãîäîþ)

Ñàï³æåíêî Í³íà Ìèêîëà¿âíà êåð³âíèê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

«Ïðîáóäæåííÿ» (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1270

Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально&економічного розвитку окремих 

територій на видатки спеціального фонду бюджету міста Києва
тис. грн

№ Головний розпорядник бюджетних коштів
Код тимчасової класифікації

видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків Сума

1 Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

070101
3132

400,0

070201 700,0

100101
3210

180,0

100102 1720,0

070201 3132 2135,1

080400
3210

645,5

2 Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

080800 226,4

100101
3210

3000,0

100102 2000,0
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150101 3210 1993,0

3 Святошинська районна в місті Києві
державна адміністрація 070201

3110 1000,0

3132 6000,0

Всього 20 000,0

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЦЕНТР ОСВІТИ «ОПТІМА»
Розпорядження № 1274 від 20 грудня 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»:

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1270

Розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на поточні видатки загального фонду бюджету міста Києва

(тис. грн)

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1270

Розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на видатки спеціального фонду бюджету міста Києва на оновлення

матеріально&технічної бази
(тис. грн)

Про схвалення проекту рішення Київської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва 
на 2016 рік»

Розпорядження № 1271 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само&

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê», ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 61/61

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2016 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва
Розпорядження № 1273 від 20 грудня 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», підпункту 17.4 пункту 17 рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 ро&
ку № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року 
№ 60/60 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік»:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 298522

ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ áà-

çîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ ïîâ-

íî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÒÎÂÀ-

ÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ

«ÖÅÍÒÐ ÎÑÂ²ÒÈ «ÎÏÒ²ÌÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé

êîä 39382856, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03126, ì. Êè-

¿â, áóëüâàð ²âàíà Ëåïñå, áóäèíîê 81, êâàðòèðà

32), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè (áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïîâ-

íî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÅ ¹ 298522 ó ñôåð³ çàãàëü-

íî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (íàäàííÿ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, íàäàííÿ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñå-

ðåäíüî¿ îñâ³òè), âèäàíó ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅ-

ÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÖÅÍÒÐ ÎÑÂ²ÒÈ

«ÎÏÒ²ÌÀ», âèçíàòè íåä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

№ Головний розпорядник бюджетних
коштів

Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків
Сума

1 Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація 070201 3110 200,0

2 Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
3110

1 600,0

070304 70,0

3 Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація 070201 3110 652,8

4 Дніпровська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201

3110

2 450,0

070202 64,1

070301 34,2

070304 130,4

5 Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201

3110

2 071,7

070301 172,6

070304 116,4

6 Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
3110

1 540,8

070202 64,2

7 Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201

3110

1 690,2

070202 128,4

070301 64,2

070303 64,2

070304 130,4

8 Солом'янська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
3110

2 007,0

070202 28,4

9 Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201

3110

2 439,6

070301 54,2

070304 64,8

070307 64,2

Всього 15 902,8

№ Головний розпорядник бюджетних
коштів

Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків
Сума

1 Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201 2110 1 982,8

070304 2240 195,6

2 Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
2110 603,8

2240 300,0

070304 2110 60,4

3 Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
2110 2 549,8

2240 200,0

070202 2240 64,2

4 Дніпровська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201 2240 824,2

070301 2240 30,0

5 Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201 2110 432,1

070301 2110 20,0

070304 2110 14,0

6 Подільська районна в місті Києві
державна адміністрація 070201 2110 300,0

7 Святошинська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
2110 1 488,0

2240 1 336,8

070202
2110 32,0

2240 32,2

070304
2110 80,0

2240 50,4

8 Солом'янська районна в місті Києві
державна адміністрація

070201
2110 626,2

2240 320,0

070202 2240 100,0

070301 2240 64,2

070304 2240 130,4

9 Шевченківська районна в місті Києві
державна адміністрація 070301 2240 10,0

Всього 11 847,1

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìåæàõ

àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ áþäæåò-

íèõ êîøò³â ì³æ îá’ºêòàìè áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿ òîùî, à òàêîæ âèäàìè îïëà÷óâàíèõ ðî-

á³ò (ïðîåêòí³ ðîáîòè, îïëàòà çà ìèíóë³ ðîêè, ïî-

òî÷í³ êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, ïðèäáàííÿ îáëàä-

íàííÿ òîùî), ïåðåäáà÷åíèìè äîäàòêîì 4 äî

Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

¹ 60/60, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë êîøò³â ó ìå-

æàõ àñèãíóâàíü ïî ãîëîâíèõ ðîçïîðÿäíèêàõ

áþäæåòíèõ êîøò³â ì³æ íàïðÿìàìè âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ïåðåäáà÷å-

íèìè äîäàòêîì 5 äî Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê,

çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 60/60, ùî äîäàº-

òüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêàì áþ-

äæåòíèõ êîøò³â íà 2016 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îá-

ñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ô³íàíñóâàííÿ

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 2, 3, 4 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âíåñòè çì³íè äî ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, äîâåäåíèõ äî äåïàðòàìåí-

ò³â, óïðàâë³íü, ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³äíî ç

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó ¹ 40 «Ïðî Ïðî-

ãðàìó åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó 

ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê» (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

14 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1265), à ñàìå:
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9

Про передачу квартир до сфери управління Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації 

для розміщення дитячих будинків сімейного типу 
Святошинського району міста Києва

Розпорядження № 1275 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні», статті 8 Закону України «Про охорону дитинства», Положення про дитячий будинок сімейного ти&
пу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, рішення Київської
міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності те&
риторіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної
інфраструктури», з метою створення належних умов для виховання дітей&сиріт та дітей, позбавлених бать&
ківського піклування, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ ï’ÿòèê³ìíàòíó êâàðòèðó ¹ 189 çàãàëüíîþ

ïëîùåþ 148,1 êâ. ì (æèòëîâà ïëîùà 93,3 êâ. ì),

ðîçòàøîâàíó íà 16 òà 17 ïîâåðõàõ ó áóäèíêó

¹ 40-ã íà âóëèö³ Êëàâä³¿âñüê³é â ì. Êèºâ³, áà-

ëàíñîâîþ âàðò³ñòþ 1170,0 òèñ. ãðí, ï’ÿòèê³ì-

íàòíó êâàðòèðó ¹ 190 çàãàëüíîþ ïëîùåþ 168,1

êâ. ì (æèòëîâà ïëîùà 105,7 êâ. ì), ðîçòàøîâà-

íó íà 16 òà 17 ïîâåðõàõ ó áóäèíêó ¹ 40-ã íà âó-

ëèö³ Êëàâä³¿âñüê³é â ì. Êèºâ³, áàëàíñîâîþ âàð-

ò³ñòþ 1302,72 òèñ. ãðí äëÿ ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷èõ

áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì³ñòà Êèºâà.

2. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñï³ëüíî ç³

Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çä³éñíèòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó êâàð-

òèð, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 15 вересня 2016 року № 860 

«Про реконструкцію каналізаційного колектора 
Д = 1500 — 2000 мм по вул. Борщагівській від к&6 

до камери в районі Повітрофлотського мосту 
в Солом’янському районі 

м. Києва»
Розпорядження № 1276 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са&
моврядування в Україні», враховуючи експертний звіт Державного підприємства «Спеціалізована держав&
на експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи» від 09 ве&
ресня 2016 року № 00&0726&16/13 та проектну документацію на реконструкцію каналізаційного колектора:

Ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 860 «Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ êà-

íàë³çàö³éíîãî êîëåêòîðà Ä = 1500 — 2000 ìì

ïî âóë. Áîðùàã³âñüê³é â³ä ê-6 äî êàìåðè â ðàéî-

í³ Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ìîñòó â Ñîëîì’ÿíñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà» ñëîâà òà öèôðó «â³ä ê-6 äî êà-

ìåðè â ðàéîí³ Ïîâ³òðîôëîòñüêîãî ìîñòó» çàì³-

íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «, â ÷àñòèí³ éîãî ñà-

íàö³¿ â³ä ÊÊ-6 äî ÊÊ-26/7À (êàìåðà â ðàéîí³ Ïî-

â³òðîôëîòñüêîãî ìîñòó)».

Голова В. Кличко

Про затвердження 
Статуту Центру по роботі з дітьми 

та молоддю за місцем проживання Дарницького району 
міста Києва

Розпорядження № 1277 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про по&

зашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 «Про затвердження пе&
реліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», на ви&
конання пункту 2 рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року № 586/1450 «Про створення Цен&
тру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç ä³òü-

ìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Äàðíèöü-

êîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà

ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà

Êèºâà çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

çâåäåíî¿ ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà

êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó: ðîçïîä³ëó àñèãíóâàíü íà

ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü; ðîçïîä³ëó

àñèãíóâàíü íà ô³íàíñóâàííÿ êàï³òàëüíîãî ðå-

ìîíòó; àäðåñíîãî ïåðåë³êó îá’ºêò³â êàï³òàëü-

íîþ ðåìîíòó, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà çàìîâëåí-

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

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

ðàõóíîê êîøò³â ñïåö³àëüíîãî ôîíäó áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà, âèêëàâøè ¿õ â ðåäàêö³ÿõ, ùî äî-

äàþòüñÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ïîãî-

äæåííÿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

7. 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 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1277

СТАТУТ 
Центру по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання 

Дарницького району міста Києва
ì. Êè¿â

2016 ð³ê

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Öåíòð ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êè-

ºâà (äàë³ — Öåíòð) — íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä ìåðåæ³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ì³ñöåì ïðîæè-

âàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ñòâîðåíèé ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28 òðàâ-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 586/1450 «Ïðî ñòâîðåííÿ Öåíòðó ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðî-

æèâàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà» øëÿõîì âèä³ëó ç³ ñêëàäó Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ

ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

1.2. Öåíòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî,

ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ïå÷àòêó ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè, ðîçðàõóí-

êîâ³ ðàõóíêè â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, áàíêàõ, åìáëåìó, ³íø³ ðåêâ³çè-

òè, íåîáõ³äí³ äëÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³, âåäå áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.3. Öåíòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çàñíî-

âíèêîì (âëàñíèêîì) Öåíòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — çàñíîâíèê (âëàñíèê).

1.4. Öåíòð â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿.

1.5. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Öåíòð êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåí-

íÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè íîð-

ìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

1.6. Öåíòð º ïîçàøê³ëüíèì íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì çàêëàäîì, óòðèìàííÿ ÿêîãî çä³éñíþºòüñÿ çà ðà-

õóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

1.7. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Öåíòðó: Öåíòð ïî ðîáîò³ ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ

Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Öåíòðó: ÖÐÄÌÌÏ.

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Öåíòðó: âóë. Àííè Àõìàòîâî¿, 2-à, ì. Êè¿â, 02068.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º îðãàí³çàö³ÿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ìîëîä³, ïðîô³ëàêòè÷-

íà ðîáîòà ùîäî çàïîá³ãàííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³, ïîïåðåäæåííÿ áåç-

äîãëÿäíîñò³ òà ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé òà ìîëîä³ øëÿõîì çàäîâîëåííÿ ³íòåðåñ³â ó òâîð÷³é ñà-

ìîðåàë³çàö³¿, ³íòåëåêòóàëüíîìó, äóõîâíîìó òà ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó, ðîçâèòîê êîìïåòåíòíî¿, òâîð-

÷î¿ îñîáèñòîñò³, çäàòíî¿ äî ñàìîðîçâèòêó ³ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ, íàáëè-

æåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã äî ìåøêàíö³â ðàéîíó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ òà

ðîáîòè ÷àñ.

2.2. Öåíòð ñòâîðþº óìîâè äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Âèÿâëÿº òà ñïðèÿº ðîç-

âèòêó âñåá³÷íèõ ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá ä³òåé òà ìîëîä³, âèõîâàííþ ¿õ âîëüîâèõ ÿêîñòåé, ïñèõîô³çè÷-

íèõ ðåñóðñ³â, ôîðìóâàííþ àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ä³òåé òà ìîëîä³.

Îðãàí³çîâóº íàâ÷àëüíèé, âèõîâíèé òà êîðåêö³éíèé ïðîöåñè, äîçâ³ëëÿ, îçäîðîâ÷ó, åñòåòè÷íó òà

ñîö³àëüíó ä³ÿëüí³ñòü; çàëó÷àº äî ðîáîòè áàòüê³â, ð³çíîìàí³òí³ çàêëàäè, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, çà-

ö³êàâëåíèõ îñ³á. Çàáåçïå÷óº ïåäàãîã³÷íî äîö³ëüíó ñèñòåìó ñîö³àëüíèõ âçàºìîä³é â ³íòåðåñàõ ä³-

òåé òà ìîëîä³, ïîïåðåäæåííÿ òà êîðåêö³þ ¿õ àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè.

2.3. Ìîâà íàâ÷àííÿ ó Öåíòð³ âèçíà÷àºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.4. Öåíòð çä³éñíþº íàâ÷àëüíî-âèõîâíó, ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íó, îñâ³òíüî-ïðîô³ëàêòè÷íó,

îðãàí³çàö³éíî-ìàñîâó òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíó ðîáîòó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

3. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÖÅÍÒÐÓ

3.1. Öåíòð º îá’ºäíàííÿì êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (äà-

ë³ — Êëóáè) çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì äèðåêòîðà Öåíòðó äèñëîêàö³ºþ.

3.2. Êëóáè, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó Öåíòðó, ñòàòóñó þðèäè÷íèõ îñ³á íå ìàþòü ³ íå âåäóòü ñàìîñò³é-

íî¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

3.3. Öåíòð ïðàöþº çà ð³÷íèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ðîáîòè, ïîãîäæåíèì ³ç çàñíîâíèêîì (âëàñíè-

êîì) àáî Äàðíèöüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ÿê îðãàíîì, äî ñôåðè óïðàâ-

ë³ííÿ ÿêîãî ïåðåäàíèé Öåíòð.

3.4. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó Öåíòð³ çä³éñíþºòüñÿ çà òèïîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³

ïðîãðàìàìè, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, à òàêîæ çà ³íøèìè

àâòîðñüêèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè, ñòâîðåíèìè ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè òà ñïå-

ö³àë³ñòàìè Öåíòðó, ÿê³ çàëó÷åí³ äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, çà óìîâè çàòâåðäæåííÿ ¿õ ñòðóê-

òóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü îñâ³òè â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷èõ âëàäè.

3.5. Íàâ÷àëüíî-âèõîâí³ ïðîãðàìè ìîæóòü áóòè ïðîô³ëüíèìè, êîìïëåêñíèìè ³ òàêèìè, ùî ïå-

ðåäáà÷àþòü ³íäèâ³äóàëüíó ðîáîòó âèõîâàíö³â, ó÷í³â, ñëóõà÷³â òà ðîáîòó ó ãðóïàõ àáî îá’ºäíàííÿõ.

Çàëåæíî â³ä ïðîãðàìè, íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ â³ä îäíîãî ì³ñÿöÿ äî ê³ëüêîõ ðîê³â.

3.6. ²íäèâ³äóàëüíå íàâ÷àííÿ (ðîáîòà ç îáäàðîâàíèìè ä³òüìè, ä³òüìè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè

òîùî) ó Öåíòð³ ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîãî öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îñâ³òè.

3.7. Ñåðåäíÿ íàïîâíþâàí³ñòü ãóðòê³â, ãðóï, òâîð÷èõ îá’ºäíàíü ó Öåíòð³ ñòàíîâèòü, ÿê ïðàâèëî,

10-15 âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â.

×èñåëüíèé ñêëàä ãóðòê³â, ãðóï, òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, â ÿêèõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíà ðîáî-

òà, ñòàíîâèòü íå á³ëüøå 5 îñ³á.

Íàïîâíþâàí³ñòü îêðåìèõ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü óñòàíîâëþºòüñÿ äèðåêòî-

ðîì Öåíòðó çàëåæíî â³ä ïðîô³ëþ, íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ïðîãðàì òà ìîæëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ íà-

â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ð³âíÿ ï³äãîòîâêè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â ³ ñòàíîâèòü íå á³ëüøå ÿê

25 îñ³á.

3.8. Ïðèéîì äî Öåíòðó ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó (â ì³ðó çàê³í÷åííÿ êîì-

ïëåêòóâàííÿ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü) çà áàæàííÿì âèõîâàíö³â, ó÷í³â, ñëóõà÷³â ³

çà çãîäîþ áàòüê³â àáî îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ÿê íà áåç êîíêóðñí³é îñíîâ³, òàê ³ çà êîíêóðñîì, óìî-

âè ÿêîãî ðîçðîáëÿþòüñÿ Öåíòðîì.

Ïðèéîì âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â äî Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè áàòüê³â àáî îñ³á,

ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü. Ïðèéîì ïîâíîë³òí³õ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â äî Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ íà ï³ä-

ñòàâ³ îñîáèñòî¿ çàÿâè. Äî Öåíòðó çàðàõîâóþòüñÿ âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³ â³êîì â³ä 5 äî 35 ðîê³â.
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Äëÿ çàðàõóâàííÿ äî ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ, òóðèñòñüêèõ, õîðåîãðàô³÷íèõ

ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ îá’ºäíàíü ïîòð³áíà äîâ³äêà ìåäè÷íîãî çàêëàäó ïðî â³äñóòí³ñòü ïðîòèïîêà-

çàíü äëÿ çàíÿòü ó â³äïîâ³äíèõ ãóðòêàõ, ãðóïàõ.

3.9. Öåíòð º êîìïëåêñíèì ïîçàøê³ëüíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó ìî-

æå çä³éñíþâàòèñÿ çà òàêèìè íàïðÿìêàìè:

õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé, ÿêèé çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü òà çäîáóòòÿ

âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè â ñôåð³ â³ò÷èçíÿíî¿

òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà;

òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èé, ÿêèé ñïðÿìîâóºòüñÿ íà çàëó÷åííÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â äî àê-

òèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ð³äíîãî êðàþ òà äîâê³ëëÿ, ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ãåîãðàô³÷íèõ,

åòíîãðàô³÷íèõ, ³ñòîðè÷íèõ îá’ºêò³â, ÿâèù ñîö³àëüíîãî æèòòÿ, îâîëîä³ííÿ ïðàêòè÷íèìè óì³ííÿìè

òà íàâè÷êàìè ç òóðèçìó òà êðàºçíàâñòâà;

åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íèé, ÿêèé ïåðåäáà÷àº îâîëîä³ííÿ âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè çíàí-

íÿìè ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³, íàáóòòÿ çíàíü

³ äîñâ³äó ðîçâ’ÿçàííÿ

åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, çàëó÷åííÿ äî ïðàêòè÷íî¿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ðîáîòè òà ³íøèõ á³îëîã³÷íèõ

íàïðÿì³â;

ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé àáî ñïîðòèâíèé, ÿêèé çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé âè-

õîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî îçäîðîâëåííÿ, çàãàðòóâàííÿ, çì³ñòîâ-

íîãî â³äïî÷èíêó ³ äîçâ³ëëÿ, çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, ï³äãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåð-

âó äëÿ çá³ðíèõ êîìàíä Óêðà¿íè, íàáóòòÿ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;

â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íèé, ÿêèé çàáåçïå÷óº íàëåæíèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëó-

õà÷³â äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, âèõîâàííÿ ïàòð³îòè÷íèõ ïî÷óòò³â òà ãðîìàäÿíñüêî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;

á³áë³îòå÷íî-á³áë³îãðàô³÷íèé, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà ïîãëèáëåííÿ ï³çíàâàëüíèõ ³íòåðåñ³â âèõî-

âàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, ï³äâèùåííÿ ¿õ ³íôîðìàö³éíî¿ êóëüòóðè, íàáóòòÿ íàâè÷îê ³ óì³íü îð³ºíòóâà-

òèñÿ ó çðîñòàþ÷îìó ïîòîö³ ³íôîðìàö³¿;

ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé, ÿêèé çàáåçïå÷óº ñîö³àëüíå ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â, çä³á-

íîñòåé, íàõèë³â, ïîòðåá ó ñàìîðåàë³çàö³¿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, ï³äãîòîâêó ¿õ äî àêòèâíî¿

ïðîôåñ³éíî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³þ ¿õ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ òà â³äïî÷èíêó;

îçäîðîâ÷èé, ÿêèé çàáåçïå÷óº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó òà ïåðåäáà÷àº îâî-

ëîä³ííÿ âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè çíàííÿìè ïðî çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, îðãàí³çàö³þ ¿õ

îçäîðîâëåííÿ, íàáóòòÿ ³ çàêð³ïëåííÿ íàâè÷îê, çì³öíåííÿ îñîáèñòîãî çäîðîâ’ÿ ³ ôîðìóâàííÿ ã³ã³-

ºí³÷íî¿ êóëüòóðè îñîáèñòîñò³;

ãóìàí³òàðíèé, ÿêèé çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü, ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê âèõî-

âàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, îâîëîä³ííÿ çíàííÿìè ç îñíîâ íàóê ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî öèêëó.

3.10. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó Öåíòð³ çä³éñíþºòüñÿ äèôåðåíö³éîâàíî (â³äïîâ³äíî äî ³í-

äèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â ç óðàõóâàí-

íÿì ¿õ â³êó, ïñèõîô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ñòàíó çäîðîâ’ÿ) òà ç óðàõóâàííÿì âèìîã òåõí³êè áåçïå-

êè ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ðîáîòè: çàíÿòòÿ, ãóðòêîâà ðîáîòà, êëóáíà ðîáî-

òà, óðîê, ëåêö³ÿ, ³íäèâ³äóàëüíå çàíÿòòÿ, êîíôåðåíö³ÿ, ñåì³íàð, êóðñè, ÷èòàííÿ, â³êòîðèíà, êîí-

öåðò, çìàãàííÿ, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çàíÿòòÿ, ðåïåòèö³ÿ, ïîõ³ä, åêñêóðñ³ÿ, åêñïåäèö³ÿ, ïðàê-

òè÷íà ðîáîòà íà ïðèðîä³ òîùî.

3.11. Íàâ÷àëüíèé ð³ê ó Öåíòð³ ïî÷èíàºòüñÿ 1 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ³ çàê³í÷óºòüñÿ 31 òðàâíÿ

íàñòóïíîãî ðîêó. Êîìïëåêòóâàííÿ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü çä³éñíþºòüñÿ ó ïåð³-

îä ç 01 äî 15 âåðåñíÿ, ÿêèé ââàæàºòüñÿ ðîáî÷èì ÷àñîì êåð³âíèêà ãóðòêà, ãðóïè àáî ³íøîãî òâîð-

÷îãî îá’ºäíàííÿ.

Ó êàí³êóëÿðí³, âèõ³äí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ Öåíòð ïðàöþº çà îêðåìèì ïëàíîì, çàòâåðäæåíèì íàêà-

çîì äèðåêòîðà Öåíòðó.

3.12. Öåíòð ñòâîðþº áåçïå÷í³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ òà íàäàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïîñëóã.

3.13. Òðèâàë³ñòü îäíîãî çàíÿòòÿ â Öåíòð³ âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè ç

óðàõóâàííÿì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà äîïóñòèìîãî íàâàíòàæåííÿ äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ êà-

òåãîð³é ³ ñòàíîâèòü äëÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â:

â³êîì â³ä 5 äî 6 ðîê³â — 30 õâèëèí;

â³êîì â³ä 6 äî 7 ðîê³â — 35 õâèëèí;

ñòàðøîãî â³êó — 45 õâèëèí.

Êîðîòê³ ïåðåðâè ì³æ çàíÿòòÿìè º ðîáî÷èì ÷àñîì êåð³âíèêà ãóðòêà, ãðóïè àáî ³íøîãî òâîð÷îãî

îá’ºäíàííÿ ³ âèçíà÷àþòüñÿ ðåæèìîì ùîäåííî¿ ðîáîòè Öåíòðó.

3.14. Ãóðòêè, ãðóïè òà ³íø³ òâîð÷³ îá’ºäíàííÿ Öåíòðó ÿê ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

êëàñèô³êóþòüñÿ çà òðüîìà ð³âíÿìè:

ïî÷àòêîâèé ð³âåíü — òâîð÷³ îá’ºäíàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà çàãàëüíèé ðîçâèòîê âè-

õîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, âèÿâëåííÿ ¿õ çä³áíîñòåé òà îáäàðóâàíü, ïðèùåïëåííÿ ³íòåðåñó äî òâîð-

÷î¿ ä³ÿëüíîñò³;

îñíîâíèé ð³âåíü — òâîð÷³ îá’ºäíàííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà ðîçâèòîê ³íòåðåñ³â âèõî-

âàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, íàäàííÿ ¿ì çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà íàâè÷îê, çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó ïðî-

ôåñ³éí³é îð³ºíòàö³¿;

âèùèé ð³âåíü — òâîð÷³ îá’ºäíàííÿ çà ³íòåðåñàìè äëÿ çä³áíèõ ³ îáäàðîâàíèõ âèõîâàíö³â, ó÷í³â

³ ñëóõà÷³â.

Â³äïîâ³äíî äî ð³âíÿ êëàñèô³êàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ ìåòà ³ ïåðñïåêòèâè ä³ÿëüíîñò³ ãóðòê³â, ãðóï òà ³í-

øèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, ¿õ ÷èñåëüíèé ñêëàä, îáèðàºòüñÿ ïðîãðàìà.

3.15. Ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, Öåíòð ìàº ïðàâî íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã ç

ïåâíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³. Ïëàòí³ ïîñëóãè íå ìîæóòü íàäàâàòèñÿ Öåíòðîì çàì³ñòü àáî â ìåæàõ îñ-

â³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ³ ïðîãðàìàìè.

3.16. Öåíòð çà íàÿâíîñò³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, íàëåæíèõ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ óìîâ

ìîæå îðãàí³çîâóâàòè ïðîâåäåííÿ íà ñâî¿é íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é áàç³ âèðîáíè÷î¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿

ïðàêòèêè ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

3.17. Öåíòð ìîæå îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó ñâî¿õ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü íà áà-

ç³ ñïîðòèâíèõ áóä³âåëü ³ ñòàä³îí³â â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä ³ç çàêëàäàìè òà óñòàíîâàìè.

Öåíòð ìîæå îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ íà áàç³ ñïîð-

òèâíèõ ³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, ïàðê³â ³ ñêâåð³â.

3.18. Öåíòð ïðîâîäèòü ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó, ñïðÿìîâàíó íà

óäîñêîíàëåííÿ ïðîãðàì, çì³ñòó, ôîðì ³ ìåòîä³â ä³ÿëüíîñò³ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºä-

íàíü.

Öåíòð çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì) òà íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óãîäè ìîæå íà-

äàâàòè ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâàì, íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, ìî-

ëîä³æíèì, äèòÿ÷èì, ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì.

Ó Öåíòð³ ìîæóòü ôóíêö³îíóâàòè ìåòîäè÷í³ îá’ºäíàííÿ çà íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ãóðòê³â, ãðóï òà

³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, ùî îõîïëþþòü ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïåâíèõ íàïðÿìê³â.

3.19. Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ó Öåíòð³ ÿê ïîçàøê³ëüíîìó íàâ÷àëü-

íîìó çàêëàä³ ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ìåòîäè÷í³ ðàäè òà ³íø³ êîì³ñ³¿, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü ïåäà-

ãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè öüîãî çàêëàäó òà ³íø³ ó÷àñíèêè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

3.20. Öåíòð ìîæå ñòâîðþâàòè â³äïîâ³äí³ óìîâè äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³é ïåäàãîã³÷íèõ òà ³í-

øèõ ïðàö³âíèê³â çà íàïðÿìàìè ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðà-

ö³âíèê³â Öåíòðó ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ó ôîðì³ êóðñ³â, ñåì³íàð³â é çà ³íøèìè îðãàí³çàö³éíèìè ôîð-

ìàìè.

3.21. Çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ Öåíòð ìîæå âèäàâàòè âèïóñêíèêàì â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ïðî

ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

4. Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

4.1. Ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â Öåíòð³ º:

âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³;

äèðåêòîð, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåíòðó;

ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, á³áë³îòåêàð³, ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çàëó÷åí³

äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

áàòüêè àáî îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü;

ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðî-

öåñ³.

4.2. Âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü Öåíòðó ìàþòü ãàðàíòîâà-

íå äåðæàâîþ ïðàâî íà:

çäîáóòòÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî ¿õ çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü, óïîäîáàíü òà ³íòåðåñ³â;

íàâ÷àííÿ ó äåê³ëüêîõ ãóðòêàõ, ãðóïàõ òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü Öåíòðó;

äîáðîâ³ëüíèé âèá³ð âèäó ä³ÿëüíîñò³;

áåçïå÷í³ òà íåøê³äëèâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ òà ïðàö³;

ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ íàâ÷àëüíî¿ òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ó êîíôåðåíö³ÿõ, ñïîðòèâíèõ

çìàãàííÿõ, âèñòàâêàõ, êîíêóðñàõ, ³íøèõ ìàñîâèõ çàõîäàõ òîùî;

êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îþ, íàóêîâîþ, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ, êóëüòóðíî-ñïîðòèâ-

íîþ, êîðåêö³éíî-â³äíîâíîþ òà îçäîðîâ÷îþ áàçîþ Öåíòðó; îòðèìàííÿ äîñòóïíèõ, êâàë³ô³êîâàíèõ

ïåäàãîã³÷íèõ ïîñëóã; îòðèìàííÿ îáñëóãîâóâàííÿ áåç îáìåæåíü çà ñòàòòþ, â³ðîñïîâ³äàííÿì, íà-

ö³îíàëüí³ñòþ, ñ³ìåéíèì ñòàíîâèùåì;

áóòè âïåâíåíèì, ùî áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ ïðèâàòíîãî õàðàêòåðó áóäå çáåðåæåíà ïðàö³âíèêîì;

â³ä÷óâàòè ïîâàãó, äîáðå òà óâàæíå ñòàâëåííÿ;

çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì åêñïëóàòàö³¿, ïñèõ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà;

â³ëüíå âèðàæåííÿ ïîãëÿä³â, ïåðåêîíàíü;

ïðåäñòàâëåííÿ â îðãàíàõ ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Öåíòðó; çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì

åêñïëóàòàö³¿, ïñèõ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, â³ä ä³é ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïî-

ðóøóþòü ¿õ ïðàâà, ïðèíèæóþòü ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.

4.3. Âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³ Öåíòðó çîáîâ’ÿçàí³: îâîëîä³âàòè çíàííÿìè, âì³ííÿìè, ïðàêòè÷íè-

ìè íàâè÷êàìè; ï³äâèùóâàòè çàãàëüíèé êóëüòóðíèé ð³âåíü; äîòðèìóâàòèñÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ

íîðì;

áðàòè ïîñèëüíó ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; áåðåæëèâî ñòàâèòèñÿ äî äåðæàâíî-

ãî, ãðîìàäñüêîãî ³ îñîáèñòîãî ìàéíà; äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîç-

ïîðÿäêó Öåíòðó.

4.4. Ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêîì Öåíòðó ïîâèííà áóòè îñîáà ç âèñîêèìè ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè,

ÿêà ìàº âèùó ïåäàãîã³÷íó àáî ³íøó ôàõîâó îñâ³òó, íàëåæíèé ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè, çä³éñ-

íþº ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óº ðåçóëüòàòèâí³ñòü òà ÿê³ñòü ñâîº¿ ðîáîòè, ô³çè÷íèé òà ïñè-

õ³÷íèé ñòàí çäîðîâ’ÿ ÿêî¿ äîçâîëÿº âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè â ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàäàõ.

Ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêîì Öåíòðó ìîæå áóòè òàêîæ íàðîäíèé óì³ëåöü ç âèñîêèìè ìîðàëüíè-

ìè ÿêîñòÿìè çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.

Ïðèéîì íà ðîáîòó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà óìîâàõ êîíêóðñíîãî â³ä-

áîðó â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ äèðåêòîðîì çà ïîãîäæåííÿì ³ç

ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì Öåíòðó.

Òðóäîâèé äîãîâ³ð ìîæå áóòè ïðèïèíåíèé ðàí³øå îáóìîâëåíîãî òåðì³íó ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ

óìîâ äîãîâîðó àáî çà ð³øåííÿì àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿.

4.5. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè Öåíòðó ï³äëÿãàþòü àòåñòàö³¿, ÿê ïðàâèëî, îäèí ðàç íà ï’ÿòü ðîê³â

â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîãî Òèïîâèì ïîëîæåííÿì ïðî àòåñòàö³þ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³â-

íèê³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè â³ä 06 æîâòíÿ 2010 ðîêó ¹ 930.

4.6. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çàëó÷åí³ äî íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ìàþòü ïðàâî íà:

âíåñåííÿ êåð³âíèöòâó Öåíòðó ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ íàâ÷àëüíî- âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïî-

äàííÿ íà ðîçãëÿä êåð³âíèöòâó Öåíòðó òà ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè ïðîïîçèö³é ïðî ìîðàëüíå òà ìàòåð³-

àëüíå çàîõî÷åííÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, çàñòîñóâàííÿ ñòÿãíåíü äî ïîðóøíèê³â ïðàâèë âíóò-

ð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó Öåíòðó;

âèá³ð ôîðì ï³äâèùåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿; ñòâîðåííÿ îðèã³íàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³

ïðîãðàì; ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, íàðàä, çáîð³â, ³íøèõ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ

Öåíòðó â çàõîäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè;

ïðîâåäåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿, ïîøóêîâî¿ ðîáîòè;

âèá³ð ïåäàãîã³÷íî îá´ðóíòîâàíèõ ôîðì, ìåòîä³â, çàñîá³â ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëó-

õà÷àìè;

çàõèñò ïðîôåñ³éíî¿ ÷åñò³, ã³äíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; ñîö³àëüíå òà ìàòåð³àëüíå çà-

îõî÷åííÿ çà äîñÿãíåííÿ âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â ó âèêîíàíí³ ïîêëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü;

îá’ºäíàííÿ ó ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ó÷àñòü â ³íøèõ îá’ºäíàííÿõ ãðîìàäÿí, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ íå çà-

áîðîíåíà çàêîíîäàâñòâîì;

íà ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, ïåðåäáà÷åí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïîçà-

øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

4.7. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ çàëó÷åí³ äî íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó Öåíòðó çîáîâ’ÿçàí³:

íàäàâàòè çíàííÿ, ôîðìóâàòè âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ç ð³çíèõ íàïðÿì³â ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè äèôåðåí-

ö³éîâàíî â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé âèõîâàíö³â,

ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â;

çàáåçïå÷óâàòè îðãàí³çàö³þ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â;

âèêîíóâàòè íàâ÷àëüí³ ïëàíè òà ïðîãðàìè; íàäàâàòè ïåäàãîã³÷í³ ïîñëóãè;

ïðîâîäèòè çàõîäè ïî ïðîô³ëàêòèö³ íåãàòèâíèõ ÿâèù â äèòÿ÷îìó é ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³ òà

ïîïóëÿðèçàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;

ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³

ñëóõà÷³â â³äïîâ³äíî äî ¿õ çàäàòê³â òà çàïèò³â, à òàêîæ çáåðåæåííþ çäîðîâ’ÿ;

çä³éñíþâàòè ïåäàãîã³÷íèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè ìîðàëü-

íî-åòè÷íèõ íîðì ïîâåä³íêè, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó Öåíòðó, âèìîã ³íøèõ äî-

êóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

äîòðèìóâàòèñÿ ïåäàãîã³÷íî¿ åòèêè, ïîâàæàòè ã³äí³ñòü âèõîâàíöÿ, ó÷íÿ ³ ñëóõà÷à, âèõîâóâàòè

ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîâàãó äî ïðèíöèï³â çàãàëüíîëþäñüêî¿

ìîðàë³;

áåðåãòè çäîðîâ’ÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, çàõèùàòè ¿õ ³íòåðåñè, ïðîïàãóâàòè çäîðîâèé ñïî-

ñ³á æèòòÿ;

âèõîâóâàòè ïîâàãó äî áàòüê³â, æ³íîê, ñòàðøèõ çà â³êîì, äî íàðîäíèõ òðàäèö³é òà çâè÷à¿â, äóõîâ-

íèõ ³ êóëüòóðíèõ íàäáàíü íàðîäó Óêðà¿íè;
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âèõîâóâàòè ïî÷óòòÿ ïàòð³îòèçìó;

ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòè ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü, çàãàëüíó ³ ïîë³òè÷íó êóëü-

òóðó;

âåñòè äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç âèêîíàííÿì ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â (æóðíàëè, ïëàíè ðîáîòè òî-

ùî);

âèõîâóâàòè îñîáèñòèì ïðèêëàäîì ³ íàñòàíîâàìè ïîâàãó äî äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè, ïðèíöèï³â

çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³;

äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó Öåíòðó, âèêîíóâàòè ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó òà ïîñà-

äîâ³ îáîâ’ÿçêè;

áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè Öåíòðó;

âèêîíóâàòè íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèöòâà Öåíòðó, îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæèòü çàêëàä;

çàõèùàòè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â Öåíòðó â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì ô³çè÷íîãî àáî ïñèõ³÷íîãî íà-

ñèëüñòâà.

4.8. Êåð³âíèêè ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü ïðàöþþòü â³äïîâ³äíî äî ðîçêëàäó çà-

íÿòü, çàòâåðäæåíîãî äèðåêòîðîì.

4.9. Îáñÿã ïåäàãîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ó Öåíòð³ âèçíà÷àºòüñÿ äèðåêòîðîì Öåíòðó çã³äíî ³ç çà-

êîíîäàâñòâîì ³ çàòâåðäæóºòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêî-

ãî íàëåæèòü Öåíòð.

Ïåðåðîçïîä³ë àáî çì³íà ïåäàãîã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó çä³éñíþºòü-

ñÿ äèðåêòîðîì ó ðàç³ çì³íè ê³ëüêîñò³ ãîäèí çà îêðåìèìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, ùî ïåðåäáà-

÷àþòüñÿ ðîáî÷èì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, àáî çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà, çà-

ëó÷åíîãî ïðàö³âíèêà ç äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ.

4.10. Íå äîïóñêàºòüñÿ â³äâîë³êàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â â³ä âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ îáî-

â’ÿçê³â, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.11. Áàòüêè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â òà îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ìàþòü ïðàâî:

îáèðàòè ³ áóòè îáðàíèìè äî áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â òà îðãàí³â ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Öåíòðó;

çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, äèðåêòîðà Öåíòðó òà îðãàí³â ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ Öåíòðó ç ïèòàíü íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé;

ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü äèòèíè â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó;

áðàòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿

íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Öåíòðó;

çàõèùàòè çàêîíí³ ³íòåðåñè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â â îðãàíàõ ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ Öåíòðó òà ó â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ñóäîâèõ îðãàíàõ.

5. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÖÅÍÒÐÓ

5.1. Êåð³âíèöòâî Öåíòðó çä³éñíþº äèðåêòîð, ÿêèì ìîæå áóòè ò³ëüêè ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ùî

ìàº âèùó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó ³ ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå ìåíøå, ÿê òðè ðîêè, óñï³øíî ïðîéøîâ

ï³äãîòîâêó òà àòåñòàö³þ êåð³âíèõ êàäð³â îñâ³òè ó ïîðÿäêó âñòàíîâëåíîìó öåíòðàëüíèì îðãàíîì

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ îñâ³òè.

5.2. Äèðåêòîð Öåíòðó ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè â ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-

íîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

5.3. Äèðåêòîð Öåíòðó:

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî êîëåêòèâîì, çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíèé äîá³ð ³ ðîçñòàíîâêó êàäð³â, ñòâî-

ðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â;

ïðèçíà÷àº òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â; ïëàíóº ³ îðãàí³çîâóº íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíèé ïðîöåñ, çä³éñíþº êîíòðîëü çà éîãî õîäîì òà ðåçóëüòàòàìè;

ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ ÿê³ñíîãî íàäàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïîñëóã, çäîáóòòÿ âèõîâàíöÿìè, ó÷-

íÿìè ³ ñëóõà÷àìè ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî îõîðîíè äèòèíñòâà, ñàí³òàðíî- ã³ã³ºí³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæ-

íèõ íîðì, òåõí³êè áåçïåêè;

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Öåíòðó â óñòàíîâëåíîìó ÷èí-

íèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ êîøòîðèñó äîõîä³â ³ âèäàòê³â Öåíòðó, óêëàäàº óãîäè ç þðèäè÷íèìè òà ô³-

çè÷íèìè îñîáàìè, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äêðèâàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â àáî îðãàíàõ

Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà;

çàáåçïå÷óº ïðàâî âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â íà çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì ô³çè÷íîãî àáî ïñè-

õ³÷íîãî íàñèëüñòâà;

ïðåäñòàâëÿº Öåíòð â óñ³õ óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ é â³äïîâ³äàº ïåðåä çàñíîâíèêîì (âëàñíè-

êîì) çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó;

ïîãîäæóº ó÷àñòü ä³ÿ÷³â íàóêè, êóëüòóðè, ÷ëåí³â òâîð÷èõ ñï³ëîê, ïðàö³âíèê³â êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ

çàêëàä³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ³íøèõ äîòè÷íèõ þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á ó íà-

â÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³;

âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ; çàñòîñîâóº çàõîäè çàîõî-

÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ äî ïðàö³âíèê³â Öåíòðó;

çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â Öåíòðó;

óñòàíîâëþº íàäáàâêè, äîïëàòè, ïðåì³¿ òà íàäàº ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïðàö³âíèêàì Öåíòðó â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà;

ùîðîêó çâ³òóº ïåðåä êîëåêòèâîì Öåíòðó ïðî éîãî ä³ÿëüí³ñòü;

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Öåíòð çàâäàíü, ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñ-

ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòàí ³ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ïåðåäàíîãî ó êîðèñòóâàííÿ Öåíòðó.

5.4. Äèðåêòîð º ãîëîâîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè — ïîñò³éíî ä³þ÷îãî êîëåã³àëüíîãî îðãàíó óïðàâë³í-

íÿ Öåíòðîì. Çà â³äñóòíîñò³ äèðåêòîðà, îáîâ’ÿçêè ãîëîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè âèêîíóº çàñòóïíèê

äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ’ÿçêè ñåêðåòàðÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè âèêîíóº îäèí ç

ïåäàãîã³â, ÿêèé îáèðàºòüñÿ ñòðîêîì íà îäèí ð³ê.

5.5. Ïåäàãîã³÷íà ðàäà Öåíòðó:

ðîçãëÿäàº ïëàíè, ï³äñóìêè ³ àêòóàëüí³ ïèòàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿, îðãàí³çàö³éíî-ìàñîâî¿ òà

³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè Öåíòðó, éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ

òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, à òàêîæ ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã, çàáåçïå÷åííÿ òåõ-

í³êè áåçïåêè, îõîðîíè ïðàö³;

ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó, óòâîðåííÿ íîâèõ ãóðòê³â, ãðóï òà ³í-

øèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü;

âèçíà÷àº çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíèé ïðîöåñ äîñÿãíåíü íàóêè ³ ïåðåäîâîãî â³ò÷èçíÿíîãî ³ çàðóá³æíîãî äîñâ³äó ïåäàãîã³÷-

íî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè;

ñòâîðþº ó ðàç³ ïîòðåáè åêñïåðòí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ êîì³ñ³¿ çà íàïðÿìàìè ðîáîòè;

ïîðóøóº êëîïîòàííÿ ïðî çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ ùîäî ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíè-

ê³â òîùî;

ðîçãëÿäàº òà ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ îðèã³íàëüí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ³ ïðîãðàìè, ñòâîðåí³ ïåäàãî-

ã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè òà ñïåö³àë³ñòàìè Öåíòðó, ÿê³ çàëó÷åí³ äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

ñïðèÿº ðîçâèòêó òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè ïåäàãîã³÷íèõ-ïðàö³âíèê³â Öåíòðó.

5.6. Ðîáîòà ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá Öåíòðó. Ê³ëüê³ñòü çàñ³äàíü ïå-

äàãîã³÷íî¿ ðàäè âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ äîö³ëüí³ñòþ, àëå íå ìîæå áóòè ìåíøå í³æ äâà ðàçè íà ð³ê.

5.7. Ãîëîâà ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè:

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè, çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïðèéíÿòèõ íåþ ð³øåíü, äàº äîðó-

÷åííÿ ÷ëåíàì ðàäè;

ùîð³÷íî çâ³òóº ïåðåä ðàäîþ çà âèêîíàíó ðîáîòó.

5.8. Îðãàíîì ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Öåíòðó º çàãàëüí³ çáîðè

òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

Ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â ñòâîðþºòüñÿ ðàäà Öåíòðó, ùî ä³º â ïåð³îä ì³æ çàãàëüíèìè çáîðà-

ìè. Ê³ëüê³ñòü ÷ëåí³â ðàäè âèçíà÷àºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

Äî ñêëàäó ðàäè äåëåãóþòüñÿ ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

òà êåð³âíèöòâà Öåíòðó.

Çàñ³äàííÿ ðàäè º ïðàâî÷èííèì, ÿêùî â íüîìó áåðå ó÷àñòü íå ìåíøå í³æ äâ³ òðåòèíè ¿¿ ÷ëåí³â.

Ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ðàäè. Ð³øåííÿ ðàäè ìàþòü

ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð. Çàñ³äàííÿ ðàäè îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëàìè.

5.9. Ó Öåíòð³ çà ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â àáî ðàäè Öåíòðó ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ³ ä³ÿòè ï³ê-

ëóâàëüíà ðàäà, ó÷í³âñüêèé òà áàòüê³âñüêèé êîì³òåòè, à òàêîæ êîì³ñ³¿, àñîö³àö³¿ òîùî.

6. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÀ ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÀ

ÁÀÇÀ ÖÅÍÒÐÓ

6.1. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè òà Ñòàòóòó Öåíòðó.

6.2. Öåíòð º íåïðèáóòêîâèì ïîçàøê³ëüíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, óòðèìàííÿ ÿêîãî çä³éñíþ-

ºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

6.3. Ìàéíî Öåíòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

6.4. Äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó º:

êîøòè, îäåðæàí³ çà íàäàííÿ äîäàòêîâèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ðîáîòè, âèêîíàí³ Öåíòðîì íà çàìîâ-

ëåííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí, äîõîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿, â³ä

íàäàííÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü, îáëàäíàííÿ, ùî íå îïîäàòêîâóþòüñÿ ³ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ñîö³àëü-

í³ ïîòðåáè òà ðîçâèòîê Öåíòðó;

ãóìàí³òàðíà äîïîìîãà;

äîáðîâ³ëüí³ ãðîøîâ³ âíåñêè, ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, îäåðæàí³ â³ä ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³-

çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí.

6.5. Öåíòð ìàº ïðàâî íàäàâàòè ïëàòí³ ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî ïåðåë³êó, çàòâåðäæåíîãî Êàá³íå-

òîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, òà ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

6.6. Êîøòè, îòðèìàí³ Öåíòðîì ç äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïðî-

âàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ Ñòàòóòîì Öåíòðó.

6.7. Öåíòð ó ïðîöåñ³ ïðîâàäæåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ïðàâî:

ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè îòðèìàíèìè â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ òà ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä-

ïîâ³äíî äî Ñòàòóòó;

óòðèìóâàòè òà ðîçâèâàòè âëàñíó ìàòåð³àëüíó áàçó;

âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, Ñòàòóòó òà çà

çãîäîþ çàñíîâíèêà (âëàñíèêà);

âèêîíóâàòè ³íø³ ä³¿, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó òà öüîìó Ñòàòóòó.

6.8. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà Öåíòðó âêëþ÷àº ïðèì³ùåííÿ, ñïîðóäè, îáëàäíàííÿ, çàñîáè

çâ’ÿçêó, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ðóõîìå ³ íåðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåáóâàº ó âëàñ-

íîñò³ àáî íàëåæèòü éîìó íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

6.9. Äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Öåíòðó íàäàþòüñÿ â êîðèñòóâàííÿ àáî â îðåí-

äó ñïîðòèâí³ îá’ºêòè, êóëüòóðí³, îçäîðîâ÷³ òà ³íø³ çàêëàäè áåçîïëàòíî àáî íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ.

Ïîðÿäîê íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ó êîðèñòóâàííÿ àáî â îðåíäó âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè

ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.10. Ìàéíî Öåíòðó ìîæå âèëó÷àòèñÿ çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì) ëèøå çà óìîâè ïîäàëüøîãî

âèêîðèñòàííÿ öüîãî ìàéíà ³ êîøò³â, îäåðæàíèõ â³ä éîãî ðåàë³çàö³¿, íà ðîçâèòîê ïîçàøê³ëüíî¿ îñ-

â³òè ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

6.11. Öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íà-

äàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Öåíòðó íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

6.12. Öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ çàñíîâíèêà (âëàñíèêà) àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì

îðãàíó: â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ

(ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ

ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.13. Áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó íå ìîæå çìåíøóâàòèñÿ àáî ïðèïèíÿòèñÿ çà íàÿâíîñò³ ó

Öåíòðó äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ.

Íå âèêîðèñòàí³ â ïîòî÷íîìó ðîö³ ïîçàáþäæåòí³ êîøòè Öåíòðó íå ìîæóòü áóòè âèëó÷åí³, êð³ì

âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.14. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Öåíòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óò-

ðèìàííÿ Öåíòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ Ñòàòóòîì.

6.15. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Öåíòðó àáî ¿õ ÷àñòèíè íå ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì),

ñåðåä ïîñàäîâèõ îñ³á ³ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³-

àëüíîãî âíåñêó), òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

7. Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÖÅÍÒÐÓ Â ÐÀÌÊÀÕ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ

7.1. Öåíòð ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî, âñòàíîâëþâàòè ïðÿì³ çâ’ÿçêè ç îð-

ãàíàìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ òà íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè çàðóá³æíèõ êðà¿í, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³-

çàö³ÿìè, ôîíäàìè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

8. ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÖÅÍÒÐÓ

8.1. Äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì), öåí-

òðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó

ó ñôåð³ îñâ³òè òà ³íøèìè öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íà-

ëåæèòü Öåíòð, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè.

8.2. Îñíîâíîþ ôîðìîþ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó º äåðæàâíà àòåñòàö³ÿ çà-

êëàäó, ÿêà ïðîâîäèòüñÿ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà 10 ðîê³â ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öåíòðàëüíèì

îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³

îñâ³òè.

9. ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄÎ ÓÑÒÀÍÎÂ×ÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â ÒÀ ÏÎÐßÄÎÊ

ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÖÅÍÒÐÓ

9.1. Çì³íè äî Ñòàòóòó Öåíòðó çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

9.2. Ïðèïèíåííÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïå-

ðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì çàñíîâíèêà (âëàñíèêà), àáî çà ð³øåííÿì ñóäó â ïîðÿäêó,

ïåðåäáà÷åíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
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9.3. Ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ ÷è ë³êâ³äàö³¿ Öåíòðó, ãàðàíòóºòüñÿ äî-

òðèìàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè éîãî àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäí³é àáî ê³ëüêîì

íåïðèáóòêîâèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³äíîãî òèïó (çàêëàäàì ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè) àáî çàðàõîâóþòü-

ñÿ äî äîõîäó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

9.5. Öåíòð ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî ïðèïèíåíî, ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî ïðèïèíåííÿ

Öåíòðó.
Керівник апарату 

В. Бондаренко

Про надання Державному 
підприємству «Національний центр Олександра Довженка» 

згоди на поділ земельної ділянки 
на вул. Васильківській, 1 

у Голосіївському районі м. Києва
Розпорядження № 1266 від 15 грудня 2016 року

Відповідно до статей 17, 79і, 84, 122 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеуст&
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши лист Державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» від 20 квітня 2016
року № 140 в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Íàäàòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Íà-

ö³îíàëüíèé öåíòð Îëåêñàíäðà Äîâæåíêà» çãî-

äó íà ïîä³ë çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ âëàñ-

íîñò³ ïëîùåþ 2,9946 òà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:79:293:0001) íà âóë. Âàñèëüê³â-

ñüê³é, 1 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, ÿêà

ïåðåáóâàº â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ Äåðæàâ-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Íàö³îíàëüíèé öåíòð Îëåê-

ñàíäðà Äîâæåíêà» íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 ëèñòîïàäà 2001 ðî-

êó ¹ 136/1570 «Ïðî íàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ çå-

ìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñ-

òóâàííÿ çåìëåþ» òà â³ä 26 âåðåñíÿ 2002 ðîêó

¹ 22/182 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè», ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñ-

òóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ, çà-

ðåºñòðîâàíîãî â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæàâíèõ àê-

ò³â íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ

19 òðàâíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 79-4-00064 (ñïðà-

âà À-21982).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 

Семененко В. М.
Розпорядження № 1278 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України
«Про соціальні послуги», Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпече&
ним верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердже&
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра&
ції) від 13 травня 2016 року № 317, зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті
Києві 01 червня 2016 року за № 60/1373, на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»
на 2016&2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116, у зв’яз&
ку зі зверненням Семененко Вікторії Михайлівни щодо надання одноразової адресної матеріальної допо&
моги:

1. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè

îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó Ñå-

ìåíåíêî Â. Ì. â ðîçì³ð³ 10000 ãðí çà ðàõóíîê

êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà

2016 ð³ê íà âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-

ìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018

ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2016 рік
Розпорядження № 1280 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року
№ 18 «Про затвердження. Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і на&
дання кредитів і бюджету», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет
міста Києва на 2016 рік»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ çàãàëüíîþ ñóìîþ 548 700 ãðí, ïåðåäáà-

÷åíèõ Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2016 ð³ê ó çàãàëüíîìó

ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíî-

ãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü, øëÿõîì çìåí-

øåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäàõ òèì÷àñî-

âî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñ-

öåâèõ áþäæåò³â 070101 «Äîøê³ëüí³ çàêëàäè îñ-

â³òè» — â ñóì³ 290 100 ãðí, 070201 «Çàãàëüíî-

îñâ³òí³ øêîëè (â ò. ÷. øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê, ³í-

òåðíàòè ïðè øêîë³), ñïåö³àë³çîâàí³ øêîëè, ë³-

öå¿, ã³ìíàç³¿, êîëåã³óìè» — â ñóì³ 258 600 ãðí òà

çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäó òèì-

÷àñîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ

ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 070101 «Äîøê³ëüí³ çàêëàäè

îñâ³òè» — â ñóì³ 41 400 ãðí, 070201 «Çàãàëüíî-

îñâ³òí³ øêîëè (â ò. ÷. øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê, ³í-

òåðíàò ïðè øêîë³), ñïåö³àë³çîâàí³ øêîëè, ë³öå¿,

ã³ìíàç³¿, êîëåã³óìè» — â ñóì³ 300 000 ãðí, 070802

«Ìåòîäè÷íà ðîáîòà, ³íø³ çàõîäè ó ñôåð³ íàðîä-

íî¿ îñâ³òè» — â ñóì³ 207 300 ãðí, ùî äîäàºòü-

ñÿ.

2. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãî-

äæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â, çàòâåðäæåíî-

ãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³é-

íî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþ-

äæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷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, çàòâåðäæåíîãî 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¿)

20.12.2016 ð. ¹ 1280

Перерозподіл видатків споживання, 
передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
на 2016 рік у загальному фонді бюджету міста Києва в межах загального

обсягу бюджетних призначень
ãðí

Про переоформлення ліцензії, виданої 
ПРИВАТНОМУ ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«ПЛАНЕТА ДИТИНСТВА»
Розпорядження № 1281 від 20 грудня 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¿ ÀÃ ¹ 576676

ó ñôåð³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè (õóäîæíüî-åñòåòè÷-

íèé, ãóìàí³òàðíèé, íàóêîâî-òåõí³÷íèé, ô³çêóëü-

òóðíî- ñïîðòèâíèé íàïðÿìè); ó ñôåð³ äîøê³ëü-

íî¿ îñâ³òè (äîãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó,

íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó,

êîðåêö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó)

âèäàíó ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜ-

ÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ» (³äåí-

òèô³êàö³éíèé êîä 37292860, ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ: 02002, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Âåðåçíÿê³âñüêà, áó-

äèíîê 38-Á), íà ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåí-

íÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³-

òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ

ïñèõîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òàêèõ ä³-

òåé).

2. Ë³öåíç³þ ñåð³¿ ÀÃ ¹ 576676 ó ñôåð³ ïîçà-

øê³ëüíî¿ îñâ³òè (õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé, ãóìàí³-

òàðíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé, ô³çêóëüòóðíî-ñïîð-

òèâíèé íàïðÿìè); ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (äî-

ãëÿä çà ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó, íàâ÷àííÿ òà âè-

õîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñè-

õîëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó) âèäàíó ÏÐÈ-

ÂÀÒÍÎÌÓ ÄÎØÊ²ËÜÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀ-

ÊËÀÄÓ «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÈÒÈÍÑÒÂÀ», âèçíàòè íå-

ä³éñíîþ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

Ñòàðîñòåíî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію будівель дошкільних навчальних закладів
комунальної власності територіальної громади міста Києва 

в Оболонському районі
Розпорядження № 1284 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре&
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для виховання та навчання дітей:

1. Ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âåëü äîøê³ëü-

íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â Îáî-

ëîíñüêîìó ðàéîí³ çã³äíî ç ïåðåë³êîì, ùî äî-

äàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè Îáîëîíñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáêó òà çàòâåðäæåííÿ

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòí³ òà ï³äðÿä-

í³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ  ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó

¹ 1051/1051.

3.6. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âåëü äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî

íàäàííÿ ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â.

3.8. Íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà

³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

№

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. 070101 Дошкільні заклади освіти

2111 160000

2120 41400

2240 130100

2. 070201

Загальноосвітні
школи (в т.ч.школа<дитячий садок, інтернат
при школі),спеціалізовані школи,
ліцеї,гімназії,колегіуми*

2240 258600

2120 300000

3. 070802 Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти

2111 160000

2120 47300

Керівник апарату В. Бондаренко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
27 ãðóäíÿ 2016 ð.

¹141(4911)

13

Керівник апарату В. Бондаренко

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â 2016 ðîö³ áóäå çä³é-

ñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ

Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê.

4.2. Çàê³í÷åí³ áóä³âíèöòâîì îá’ºêòè áóäóòü â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâàí³ äî êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹ 1284

ПЕРЕЛІК
дошкільних навчальних закладів комунальної власності територіальної

громади міста Києва в Оболонському районі, 
будівлі яких підлягають реконструкції

№п/п Назва дошкільного навчального закладу Місцезнаходження

1. Дошкільний навчальний заклад № 589 вул. Маршала Тимошенка, 2<б

2. Дошкільний навчальний заклад № 608 вул. Богатирська, 18<є

Про зміни у складі комісії 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з контролю за станом спортивних споруд 
та інших спеціально відведених місць для проведення 

масових спортивних та культурно&видовищних заходів
Розпорядження № 1285 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про порядок підготов&
ки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та куль&
турно&видовищних заходів», у зв’язку з кадровими змінами:

Çàòâåðäèòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç êîíòðîëþ çà

ñòàíîì ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ³íøèõ ñïåö³àëü-

íî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ

ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ çàõîä³â,

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 623, âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.06.2015 ð. ¹ 623

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ð. ¹1285)

СКЛАД
комісії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних 
та культурно&видовищних заходів

Ñòàðîñòåíêî Ãàííà Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

Òðîôèìîâ Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ìîëîä³ òà ñïîðòó, çà-

ñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Ãàëþê Îêñàíà Â³òàë³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áåçïåêè ñåðåäîâè-

ùà æèòòºä³ÿëüíîñò³ Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿ-

äó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè â ì. Êè-

ºâ³ (çà çãîäîþ)

Ãðóç Ãåííàä³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ³íâåñòèö³éíîãî ðîç-

âèòêó òà îõîðîíè ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íà-

óêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

òðàö³¿)

Êîâàëåíêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïåðâèííî¿ äîïîìîãè òà ñàíàòîð-

íîãî ë³êóâàííÿ óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Êîõàíåâè÷ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ä-

ä³ëó àíàë³çó áëàãîóñòðîþ óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ çà

áëàãîóñòðîºì Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñò-

ðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âè-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Ñîñþðà Â³òàë³é Ïåòðîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ç îá’ºêòàìè ï³äâèùåíî¿ íå-

áåçïåêè öåíòðó çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíî-

ãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè-

÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Øèÿí Â³êòîð ²âàíîâè÷ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ³íôðàñòðóêòóðè (áóä³âíèöòâà,

åêñïëóàòàö³¿ ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â) Ôåäåðàö³¿ ôóò-

áîëó Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Þçâà Âàëåð³é Ìèêîëàéîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ ïîëêîâíèê ïîë³ö³¿ (çà çãîäîþ)
Керівник апарату

В. Бондаренко

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 30 березня 2005 року № 479 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади 

Християн Євангельської Віри «Скінія» 
в Оболонському районі м. Києва»
Розпорядження № 1287 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву
Пастора релігійної громади Християн Євангельської Віри «Скінія» в Оболонському районі м. Києва від 28 ве&
ресня 2016 року № 5 та протокол засідання загальних зборів членів релігійної громади Християн Євангельської
Віри «Скінія» в Оболонському районі м. Києва від 03 липня 2016 року № 2:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 30 áåðåçíÿ 2005

ðîêó ¹ 479 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³é-

íî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè «Ñê³-

í³ÿ» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ 

çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³-

ðè «Ñê³í³ÿ» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»

çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåë³ã³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåë³-

ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè «Ñê³-

í³ÿ» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí ªâàíãåëüñüêî¿ Â³ðè «Ñê³í³ÿ»

â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðåºñòðîâà-

íîãî ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 03 áåðåçíÿ 2005 ðîêó

¹ 479, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

Про реконструкцію приміщень для розміщення 
дитячого будинку сімейного типу 

на Печерському узвозі, 19 
у Печерському районі

Розпорядження № 1295 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про

регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного
типу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðèì³ùåíü äëÿ ðîçì³ùåííÿ

äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó íà Ïå÷åðñüêî-

ìó óçâîç³, 19 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè Ïå÷åðñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ïðî-

åêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿

ïðèì³ùåíü äëÿ ðîçì³ùåííÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó

ñ³ìåéíîãî òèïó íà Ïå÷åðñüêîìó óçâîç³, 19 ó Ïå-

÷åðñüêîìó ðàéîí³.

3. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

åêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùî-

äî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêî-

íàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñ-

ïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, øî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ,

ó 2016 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïî-

êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷-

íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2016

ð³ê.

5. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íà-

ñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. 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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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâòîðíî îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàé-
íà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ³ç çìåíøåííÿì ñòàðòîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
íà 50 â³äñîòê³â:

1. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 80,20 êâ. ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹14 íà âóë. Ïîë³ñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåí-
íÿ êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (80,20 êâ. ì); ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè (28,0 êâ. ì) òà ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (52,20 êâ. ì).

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 12 639,17 ãðí áåç ÏÄÂ. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 25 278,34 ãðí áåç ÏÄÂ.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.

Êèºâà", ï/ð ¹ 26000300840576 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/045 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ"Îùàäáàíê", ÌÔÎ: 322669,
ªÄÐÏÎÓ: 39604270.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îá'ºêòà îðåíäè – äî ìîìåíòó ï³äïèñàííÿ àêòà ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ ç ïîêóïöåì îá'ºêòà ïðèâà-
òèçàö³¿, àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ îá'ºêòà îðåíäè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïà-
í³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà"

Óìîâè êîíêóðñó:
- âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
- äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
- â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

- âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîì ïîðÿäêó;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåíü ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè "Õðåùàòèê", çà

âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;
- ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
- óòðèìàííÿ îá'ºêòà â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
- ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíà îá'ºêòà îðåíäè;
- âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè;
- ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
- àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñÿ ï³äïèñà-

òè äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
àâàíñîâó îðåíäíó ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

- ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè, çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê
ïëàòíèêà.

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 çàñâ³ä÷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

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-ï³äïðè-

ºìö³â, 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 âíî-

ñèòüñÿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó).
5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³

äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ â³äáóäåòüñÿ 01 ëþòîãî 2017 ðîêó îá 11.00 â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ó àêòîâ³é çàë³. Äîêóìåíòè ïðî-
øíóðîâàí³ 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 êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî 16.45 27 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.
Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí.– ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç

09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 02068, ì. Êè¿â,
âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 420, 430 (ïí. – ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45).
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 77,90 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó
¹ 5-à íà âóë. Â³ðìåíñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êîì³ñ³éíîãî ìàãàçèíó (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà),
òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2016 ñòàíîâèòü 1 292 020,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 16 150,25 ãðí
áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,80 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ÷³é
íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë.Äðàãîìàíîâà,27, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ
òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 8% â³ä âàðòîñò³
îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2016 ñòàíîâèòü 423 400,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà
ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 2 822,67 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à).Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó– 10 ðîáî÷èõ äí³â
ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Â îãîëîøåí³ Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "Ëüâ³âñüêà âóã³ëüíà êîìïàí³ÿ", ãàçåòà "Õðåùàòèê" ¹ 132
(4902) â³ä 06 ãðóäíÿ 2016 ð., ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí áóëî äîïóùåíî ïîìèëêó.

Ñë³ä ÷èòàòè: "Çàÿâêè íà ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ äî 13 ãðóäíÿ 2016", - äàë³ çà òåêñòîì.

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè

1.Çàìîâíèê ÒÎÂ "ÍÎÂÎÏÅ×ÅÐÑÜÊÈÉ ÏÎÑÀÄ"

Àäðåñà ïðîâ. Íîâîïå÷åðñüêèé, 5, ì. Êè¿â, 01042

2. Âàð³àíòè ðîçòàøóâàííÿ
áóäìàéäàí÷èê³â âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³
(îá'ºêòà)

Ðåêîíñòðóêö³ÿ   êîìïëåêñó âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿   áàçè   ÓÁÊ   ï³ä   ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ (ÃÒÊ) íà âóë. Ïàòð³ñà Ëóìóìáè, 5 ó Ïå÷åðñüêîìó
ðàéîí³ ì.Êèºâà.

Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ Ðåêîíñòðóêö³ÿ êîìïëåêñó (áóä³âë³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó â ë³ò."À", êîòåëüí³ "Á" òà íîâîãî êîðïóñó "Æ") âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ ï³ä ãðîìàäñüêî-
òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ ç äåìîíòàæåì ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä; òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ð. ³ á³ëüøå

4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà
íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÃÒÊ

5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñïëóàòàö³¿:

- çåìåëüíèõ ïëîùà âèçíà÷åíà â³äïîâ³äíî äî äîêóìåíòó ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

- åëåêòðîïîñòà÷àííÿ - â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ

- âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ ¹ 11860 â³ä 19.07.2016 ð.

- òðóäîâèõ áóä³âíèöòâî çã³äíî ç øòàòíèì ðîçêëàäîì

6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿). Íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà – çã³äíî ç êîøòîðèñîì áóäðîá³ò. Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ – â³äêðèò³ ãîñòüîâ³ àâòîñòîÿíêè

7. Åêîëîã³÷í³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà âàð³àíòàìè

Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – íå äîïóñêàòè ïåðåâèùåííÿ ãðàíè÷íî-äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é (ÃÄÊ) çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñöü. Äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ ñàí³òàðíèõ
ðîçðèâ³â â³äïîâ³äíî äî ÄÑÏ 173-96. Âîäíå – äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðèéìàííÿ ñò³÷íèõ âîä àáîíåíò³â ó ñèñòåìó êàíàë³çàö³¿ ì.Êèºâà. Â³äõîäè – çáèðàííÿ, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåäà÷à íà óòèë³çàö³þ ÷è
ïåðåðîáêó â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî â³äõîäè".

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ: âëàøòóâàííÿ ï³äï³ðíèõ ñò³íîê; â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê äî ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì íà ëîêàëüíèõ î÷èñíèõ
ñïîðóäàõ; â³äâåäåííÿ   ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â  äî  ì³ñüêî¿  êàíàë³çàö³éíî¿  ìåðåæ³;  áëàãîóñòð³é  òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ çã³äíî äåíäðîïëàíó.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿):

- êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò âïëèâ íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò íåçíà÷íèé

- ïîâ³òðÿíå ñåðåäîâèùå
ïðè áóä³âíèöòâ³: òèì÷àñîâèé âïëèâ – âèêèäè âèõëîïíèõ ãàç³â â³ä òåõí³êè; ïðè åêñïëóàòàö³¿ – â³ä ãîñòüîâèõ àâòîñòîÿíîê òà òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â çàêëàä³â
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, î÷³êóâàí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà â ïðèçåìíîìó øàð³ íå ïåðåâèùóâàòèìóòü 0,05 ÃÄÊ.ìð ïî
âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì

- âîäíå ñåðåäîâèùå âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíóºòüñÿ çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ÷åðåç î÷èñí³ ñïîðóäè

- ´ðóíòè ðîñëèííèé øàð ´ðóíòó â³äñóòí³é

- ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò,
çàïîâ³äí³ îá'ºêòè Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ çã³äíî äåíäðîïëàíó

- íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå
ñåðåäîâèùå (íàñåëåííÿ) ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíà ðåêîíñòðóêö³ÿ êîìïëåêñó âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè ÓÁÊ ï³ä ãðîìàäñüêî-òîðãîâåëüíèé êîìïëåêñ

- íàâêîëèøíº òåõíîãåííå
ñåðåäîâèùå ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü â³äïîâ³äàòè áóä³âåëüíèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì

10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà, ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ: ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïîâ³äíî äî
ïðèðîäîîõîðîííèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÁÍ À.2.2-1-2003

12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàäñèëàòè ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç äíÿ âèõîäó ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: ïðîâ. Íîâîïå÷åðñüêèé, 5, ì. Êè¿â, 01042

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Ïåðåë³ê â³ëüíèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ çàêð³ïëåí³ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çà Êîìóíàëüíèì íåêîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹ 2" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà òà ìîæóòü áóòè ïåðåäàí³ â îðåíäíå êîðèñòóâàííÿ ñòàíîì íà 01.01.2017 ð. 04050, ì. Êè¿â, âóë. Ìèêîëè Ïèìîíåíêà, 10 òåë. (044) 484-34-31

Передплатні�ціни
на�місяць ......................................40��рн.�90��оп.

на�3�місяці ................................122��рн.�70��оп.

на�6�місяців................................245��рн.�40��оп.

на�12�місяців ............................490��рн.�80��оп.

ІНДЕКС�ЩОДЕННОГО�ВИПУСКУ�(ВТ,�СР,�ПТ) 61308

Оформлення �проводиться �в �реда�ц і ї

Київсь�а�місь�а�державна�адміністрація�о�олош*є��он�*рс�із�зал*чення�інвестора

Кон��рс�проводиться�Департаментом�е�ономі�и�та�інвес-

тицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої,�державної�адміністрації)�відповідно�до�рішення�

Київсь�ої�місь�ої�ради�від�24.05.2007�№�528/1189�"Про�зат-

вердження�Положення�про�порядо��проведення�інвестицій-

них��он��рсів�для�б�дівництва,�ре�онстр��ції,�реставрації�то-

що�об'є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�призначення,�незавер-

шено�о�б�дівництва,�інженерно-транспортної�інфрастр��т�-

ри�міста�Києва"�(зі�змінами),�розпоряджень�Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації�від�22.10.2007�№�1403�"Про�зат-

вердження�с�лад��постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�за-

л�ченню�інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онс-

тр��ції,�реставрації�тощо�об'є�тів�житлово�о�та�нежитлово-

�о�призначення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-

транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва"�(зі�змінами)�та

від�02.12.2016�№�1213�"Про�проведення��он��рс��із�зал�-

чення�інвестора�до�реалізації�прое�т��"Облашт�вання�ф�т-

больно�о�поля�із�шт�чно�о�по�риття�та�с�п�тньою�спортив-

ною�інфрастр��т�рою�ліцею�"Голосіївсь�ий"�№�241�міста�Киє-

ва�на�в�л.�Голосіївсь�ій,12���Голосіївсь�ом��районі".

1.�Інформація�про�об'є�т�інвест*вання:
1.1.�Об'є�том�інвест�вання�є�ф�тбольне�поле�із�шт�чно-

�о�по�риття�з�с�п�тньою�спортивною�інфрастр��т�рою�лі-

цею�"Голосіївсь�ий"�№�241�міста�Києва�на�в�л.�Голосіїв-

сь�ій,12���Голосіївсь�ом��районі.

1.2.�Земельна�ділян�а�для�облашт�вання�Об'є�та�інвес-

т�вання�розташована�на�території�ліцею�"Голосіївсь�ий"�

№�241�міста�Києва�за�адресою�в�л.�Голосіївсь�а,12���Голо-

сіївсь�ом��районі�та�має�орієнтовн��площ��0,3��а�(далі�-�Зе-

мельна�ділян�а).

1.3.�Земельна�ділян�а�є�частиною�земельної�ділян�и,�я�а

облі�ов�ється�за��правлінням�освіти�Голосіївсь�ої�районної

в�місті�Києві�державної�адміністрації.�Наб�ття�Інвестором

права�власності�або��орист�вання�(оренди)�Земельною�ді-

лян�ою�на�підставі�інвестиційно�о�до�овор��заборонено.

1.4.�Орієнтовні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и�Об'є�та�ін-

вест�вання:

1.5.�Орієнтовна�вартість�облашт�вання�Об'є�та�інвест�ван-

ня�–�3�609�474,30��рн�(три�мільйони�шістсот�дев'ять�тисяч�чо-

тириста�сімдесят�чотири��ривні,�30��оп.)�з��рах�ванням�ПДВ,

без��рах�вання�ПДВ�–�3�007�895,25��рн�(три�мільйони�сім

тисяч�вісімсот�дев'яносто�п'ять��ривень,�25��оп.).

Остаточні�техні�о-е�ономічні�по�азни�и�та�детальна�ін-

формація�щодо�Об'є�та�інвест�вання,���т.ч.�остаточна�(за�аль-

на)�вартість�облашт�вання�Об'є�та�інвест�вання,�визнача-

тим�ться�на�підставі�розробленої�та�затвердженої�в��ста-

новленом��поряд���прое�тної�до��ментації�або�іншої�до��-

ментації,�передбаченої�за�онодавством�У�раїни.

2.�У�ладання�з�переможцем�інвестиційно�о�
до�овор*�та�о�ремі�йо�о�*мови:

2.1.�Переможець��он��рс��(Інвестор)�визначається�рі-

шенням�постійно�діючої��он��рсної��омісії�по�зал�ченню

інвесторів�до�фінанс�вання�б�дівництва,�ре�онстр��ції,

реставрації�тощо�об'є�тів�житлово�о�та�нежитлово�о�приз-

начення,�незавершено�о�б�дівництва,�інженерно-тран-

спортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва�(далі�–�Комісія),�я�е

затвердж�ється�розпорядженням�ви�онавчо�о�ор�ан�

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

трації).

2.2.�Замовни��реалізації�прое�т��–��правління�освіти�Го-

лосіївсь�ої�районної�в�місті�Києві�державної�адміністрації�(да-

лі�–�Замовни�).

2.3.�Замовни��під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт�–��

�ом�нальне�підприємство�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь-

�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�"Київ-

сь�е�інвестиційне�а�ентство".

2.4.�Облашт�вання�Об'є�та�інвест�вання�відб�вається��

встановленом��за�онодавством�У�раїни�поряд���відповідно

до�прое�тної�до��ментації�або�іншої�до��ментації,�передба-

ченої�за�онодавством�У�раїни,�та�інвестиційно�о�до�овор�,

я�ий���ладається�між�Інвестором,�Замовни�ом�та�Ор�аніза-

тором��он��рс��(Департаментом�е�ономі�и�та�інвестицій�ви-

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

державної�адміністрації)�та,���разі�необхідності,�інших�до�о-

ворів,�пов'язаних�з�реалізацією�інвестиційно�о�прое�т�.

2.5.�Інвестиційний�до�овір���ладається�протя�ом�30�(трид-

цяти)��алендарних�днів�з�момент��отримання�переможцем

�он��рс��запрошення�на�пере�овори�для��з�одження��мов

інвестиційно�о�до�овор��та��інцево�о�варіанта�інвестицій-

но�о�до�овор�.�Я�що�протя�ом�зазначено�о�стро���перемо-

жець�інвестиційно�о��он��рс��відмовився�від�підписання�ін-

вестиційно�о�до�овор��або�вис�ває�неприйнятні��мови�під-

писання�інвестиційно�о�до�овор�,�рішення�про�затверджен-

ня�переможця��он��рс��с�асов�ється���встановленом��по-

ряд��.

2.6.�Умовами�інвестиційно�о�до�овор�,�в�межах�за�оно-

давства�У�раїни,�може�б�ти�передбачене�деле��вання�За-

мовни�ом�Інвестор��частини�прав�та�обов'яз�ів,�необхідних

для�облашт�вання�Об'є�та�інвест�вання.

2.7.�Після���ладення�інвестиційно�о�до�овор�,���разі�не-

обхідності,�Інвестор�спільно�із�Замовни�ом���ладають�інші

��оди,�необхідні�для�реалізації�інвестиційно�о�прое�т�,�з�ід-

но�із�за�онодавством�У�раїни.

2.8.�Стро��облашт�вання�Об'є�та�інвест�вання�повинен

б�ти�не�більше�нормативно�о,�що�визначається�затвердже-

ною�прое�тною�до��ментацією�або�іншою�до��ментацією,

передбаченою�за�онодавством�У�раїни,�–�але�не�більше�9

(дев'яти)�місяців�з�момент��набрання�чинності�інвестицій-

ним�до�овором.

2.9.�Протя�ом�30�(тридцяти)�днів�з�момент��затверджен-

ня�прое�тної�до��ментації�або�іншої�до��ментації,�передба-

ченої�за�онодавством�У�раїни,�сторони�інвестиційно�о�до-

�овор��визначають��рафі��реалізації�інвестиційно�о�прое�т�

шляхом�підписання�додат�ової���оди�до�інвестиційно�о�до-

�овор�,�я�а�б�де�йо�о�невід'ємною�частиною.

2.10.�Б�дівництво��апітальних�спор�д�на�Земельній�ді-

лянці�заборонено.�Облашт�вання��Об'є�та��інвест�вання��(йо-

�о��с�ладових)��здійснюється��шляхом�встановлення�ви�люч-

но�збірно-розбірних�тимчасових��онстр��цій,�без�облашт�-

вання�ф�ндаментів.�Інвестор�зобов'язаний�забезпечити�тех-

нічн��можливість�демонтаж��всіх�с�ладових�частин�Об'є�та

інвест�вання�без�завдання�ш�оди�Земельній�ділянці.

2.11.�Право�власності�на�Об'є�т�інвест�вання�належить

Інвестор�.�Об'є�т�інвест�вання�та�йо�о�с�ладові�не�є�нер�-

хомим�майном�та�право�власності�Інвестора�на�них�не�під-

ля�ає�державній�реєстрації.

2.12.�Стро��дії�інвестиційно�о�до�овор��–�10�(десять)�ро-

�ів�з�момент��набрання�ним�чинності.

2.13.�Протя�ом�стро���дії�інвестиційно�о�до�овор��Інвес-

тор�не�має�права�змінювати�ф�н�ціональне�призначення

Об'є�та�інвест�вання�та�без�з�оди�Ор�анізатора��он��рс��та

Замовни�а�відч�ж�вати�Об'є�т�інвест�вання.

2.14.�Інвестор�зобов'яз�ється�протя�ом�стро���дії�інвес-

тиційно�о�до�овор���трим�вати�та�вживати�інших�заходів,

необхідних�для�е�спл�атації�Об'є�та�інвест�вання�(здійсню-

вати�ремонт,�замін��обладнання,�тощо),�а�та�ож��трим�ва-

ти�та�забезпеч�вати�бла�о�стрій�території�Об'є�та�інвест�-

вання�відповідно�до�вимо��за�онодавства�У�раїни.�До�по-

чат���е�спл�атації�Об'є�та�інвест�вання�в�поряд��,�перед-

баченом��цими��мовами,�Інвестор�зобов'язаний�отримати��сі

передбачені�за�онодавством�У�раїни�до��менти,�необхідні

для�йо�о�е�спл�атації.

2.15.�Інженерні�мережі,�я�і�належать�до��ом�нальної�влас-

ності�територіальної��ромади�м.�Києва�і�знаходяться�в�зоні

облашт�вання�Об'є�та�інвест�вання,���разі�необхідності,�в

�становленом��поряд���демонт�ються�і�за��ошти�Інвестора

створюються�нові,�я�і�безоплатно�передаються�до��ом�наль-

ної�власності�територіальної��ромади�м.�Києва.

2.16.�Інвестор�має�право�на�отримання�приб�т���від�ви-

�ористання�Об'є�та�інвест�вання�ви�лючно�для�проведення

навчання�дітей�(ш�ільні�заняття,�спортивні�се�ції,�тощо).�Здій-

снення�та�ої�діяльності�на�території�Об'є�та�інвест�вання

здійснюється�Інвестором�відповідно�до�за�онодавства�У�-

раїни.�Ви�ористання�Об'є�та�інвест�вання�з�іншою�метою

забороняється.

3.�Основні�*мови��он�*рс*:
3.1.�Фінанс�вання� Інвестором��сіх�витрат�(��том�

числі�понесених�Замовни�ом),�пов'язаних�із�реалізаці-

єю�інвестиційно�о�прое�т�,�протя�ом�період��час��з�мо-

мент��набрання�чинності�інвестиційним�до�овором�і�за-

�інч�ючи�моментом�повно�о�ви�онання�сторонами� ін-

вестиційно�о�до�овор��своїх�зобов'язань,���том��чис-

лі,�але�не�ви�лючно,�витрат,�пов'язаних�із�облашт�ван-

ням�та��триманням�Об'є�та�інвест�вання,�сплатою�інших

обов'яз�ових�платежів,�встановлених�за�онодавством

У�раїни,�вирішення�земельних�питань,���том��числі

пов'язаних�з��триманням�Земельної�ділян�и�(земель-

ний�подато��та/або�інші�платежі�за�право��орист�ван-

ня�Земельною�ділян�ою),��триманням�та�е�спл�атацією

Об'є�та�інвест�вання�протя�ом�стро���дії�інвестиційно-

�о�до�овор��тощо.

Інвестор�здійснює�відш�од�вання�витрат�Замовни�а,

пов'язаних�з�реалізацією�Інвестиційно�о�прое�т�,�за��мови

попередньо�о�по�одження�Інвестором�їх�здійснення.

3.2.�Сплата�Ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�со-

ціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста

Києва���розмірі�не�менше�5%�від�за�альної�орієнтовної�вар-

тості�б�дівництва�Об'є�та�інвест�вання�без��рах�вання�ПДВ,

що�становить�150�394,75��рн�(сто�п'ятдесят�тисяч�триста

дев'яносто�чотири��ривні�75��оп.),���разі�визнання��часни�а

переможцем��он��рс��(Інвестором).�Зазначені��ошти�спла-

ч�ються�Інвестором�не�пізніше�10�(десяти)�робочих�днів�з

дня�набрання�чинності�інвестиційним�до�овором.

Кошти,�сплачені�Інвестором�на�створення�соціальної�та�ін-

женерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва,�повер-

ненню�не�підля�ають.

3.3.�Компенсація�Замовни���під�отовчих�(передінвести-

ційних)�робіт�витрат���розмірі,�що�становить�96�872,78��рн

(дев'яносто�шість�тисяч�вісімсот�сімдесят�дві��ривні�78��оп.)

з��рах�ванням�ПДВ,���разі�визнання��часни�а��он��рс��пе-

реможцем.�В�азані��ошти�сплач�ються�Інвестором�протя-

�ом�10�(десяти)�робочих�днів�з�момент��набрання�чинності

інвестиційним�до�овором.

Зазначені��ошти�поверненню�не�підля�ають.

3.4.�Надання��часни�ом��он��рс���он��рсно�о�забезпе-

чення�–�бан�івсь�ої��арантії�щодо�забезпечення�ви�онання

ним�фінансових�зобов'язань,�передбачених���п�н�тах�3.2,

3.3�цих��мов,�що�вини�н�ть�на�підставі�інвестиційно�о�до-

�овор�.

3.5.�Сплата�реєстраційно�о�внес���в�розмірі�1�700,00��рн

(одна�тисяча�сімсот��ривень�00��оп.)�(без�ПДВ)�на�розра-

х�н�овий�рах�но��№�31515934700001�в�ГУ�ДКС���м.Києві,

�од�бан���820019,��од�ЄДРПОУ�37993783,�одерж�вач�–�ГУ

ДКС���м.�Києві.

Кошти,�сплачені��часни�ом��он��рс��в�я�ості�реєстрацій-

но�о�внес��,�поверненню�не�підля�ають.

3.6.�Графі��ви�ористання�(співвідношення�час����відсот-

�ах�або�роз�лад�����одинах)�Об'є�та�інвест�вання�затвер-

дж�ється�Замовни�ом�за�поданням�Ліцею,�по�оджено�о�ін-

вестором.

3.7.�Інвестор�(переможець��он��рс�)�зобов'яз�ється�що-

�вартально�в�письмовій�формі�подавати�Ор�анізатор���он-

��рс��та�Замовни���інформацію�щодо�стан��реалізації�інвес-

тиційно�о�прое�т��в�цілом��та�о�ремих�йо�о�етапів�за�фор-

мою,�наданою�Ор�анізатором��он��рс�.

3.8.�Інвестор�(переможець��он��рс�)�зобов'яз�ється�на

вимо���Ор�анізатора��он��рс��та�Замовни�а�надавати�до-

��ментально�підтверджен��інформацію�щодо�ви�онання��мов

�он��рс��та��мов�інвестиційно�о�до�овор��протя�ом�5�(п'яти)

робочих�днів�з�момент��отримання�запит�.

3.9.�Контроль�за�реалізацією�інвестиційно�о�прое�т��здій-

снює�Замовни�.

3.10.�Ор�анізатор��он��рс��має�право�розірвати�інвести-

ційний�до�овір�в�односторонньом��поряд�����випад���неви-

�онання�або�неналежно�о�ви�онання�Інвестором�зобов'язань,

передбачених�п�н�тами�1.3,�2.8,�2.9,�2.13,�2.14,�3.1-3.3,�3.7

цих��мов�та�інших��мов�інвестиційно�о�до�овор�.

3.10.1.�У�разі�неви�онання�Інвестором�зобов'язань�за�ін-

вестиційним�до�овором,�питання�розірвання�інвестиційно�о

до�овор��за�пропозицією�Ор�анізатора��он��рс��та/або�За-

мовни�а�виносяться�на�роз�ляд�Комісії.

3.10.2.�Після�роз�ляд��Комісією�та�прийняття�нею�рішен-

ня�Ор�анізатор��он��рс��повідомляє�Інвестора�про:

-�необхідність�без�мовно�о�ви�онання��мов�інвестицій-

но�о�до�овор��протя�ом�30�(тридцяти)�днів;

-терміни�розірвання�інвестиційно�о�до�овор����разі�не

�с�нення�Інвестором�пор�шення�йо�о��мов.

У�разі�не��с�нення�Інвестором�пор�шень��мов�інвести-

ційно�о�до�овор��протя�ом�37�(тридцяти�семи)��алендар-

них�днів�з�дня�направлення�Ор�анізатором��он��рс��на�ад-

рес��Інвестора,�зазначен��в�інвестиційном��до�оворі,�пові-

домлення�про�розірвання,�до�овір�б�де�вважатись�розірва-

ним.

3.10.3.�У�разі��с�нення�Інвестором�пор�шень��мов�інвес-

тиційно�о�до�овор��Інвестор�листом�повідомляє�Ор�аніза-

тора��он��рс��про�ви�онання�зобов'язань�та�надає�інфор-

мацію�з��опіями�підтвердж�ючих�до��ментів�про�фа�тичне�ви-

�онання�робіт�та/або�фа�тичне�ви�онання�фінансових�зо-

бов'язань�з�ідно�з��мовами�інвестиційно�о�до�овор�.

3.10.4.�Замовни����письмовом��ви�ляді�надає�Ор�аніза-

тор���он��рс��підтвердження�ви�онання�Інвестором�зо-

бов'язань,�зазначених���підп�н�ті�3.10.3�п�н�т��3.10�цих��мов.

3.11.�Інвестиційним�до�овором�встановлюються�штраф-

ні�сан�ції�за�неналежне�ви�онання�або�неви�онання�Інвесто-

ром�своїх�зобов'язань,���том��числі,�але�не�ви�лючно:

-ви�онання�робіт�по�облашт�ванню�Об'є�та�інвест�ван-

ня�з�пор�шенням�стро�ів,�визначених�в�п�н�ті�2.8�цих��мов,

вимо��б�дівельних�норм,�державних�стандартів�і�правил�та

затверджених�прое�тних�рішень�–�штраф���розмірі�10%�(де-

сяти�відсот�ів)�від�за�альної�вартості�облашт�вання�Об'є�та

інвест�вання�на��ористь�Замовни�а;

-неви�онання�обов'яз�ів,�передбачених�п�н�том�2.10

штраф���розмірі�100%�від�за�альної�вартості�облашт�вання

Об'є�та�інвест�вання�на��ористь�Замовни�а;

-неви�онання�обов'яз�ів,�передбачених�п�н�том�2.13�цих

�мов�–�штраф���розмірі�3�609�474,30��рн�(три�мільйони�шіс-

тсот�дев'ять�тисяч�чотириста�сімдесят�чотири��ривні,30��оп.)

за��ожен�місяць�неви�онання/неналежно�о�ви�онання�від-

повідних�вимо�;

-неви�онання�або�неналежне�ви�онання�обов'яз�ів�по

сплаті�Ор�анізатор���он��рс���оштів�на�створення�соціаль-

ної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва,

а�та�ож�неви�онання�обов'яз��,�передбачено�о�п�н�том�3.2

цих��мов�–�пеня���розмірі�подвійної�облі�ової�став�и�НБУ�від

с�ми�простроченої�забор�ованості�за��ожен�день�простро-

чення;

-неви�онання�обов'яз�ів�по��омпенсації�витрат,�понесе-

них�Замовни�ом�під�отовчих�(передінвестиційних)�робіт,�а�та-

�ож�неви�онання�обов'яз��,�передбачено�о�п�н�том�3.3�цих

�мов�–�пеня���розмірі�подвійної�облі�ової�став�и�НБУ�від�с�-

ми�простроченої�забор�ованості�за��ожен�день�прострочен-

ня�на��ористь�Замовни�а�під�отовчих�(передінвестиційних)

робіт.

4.�Додат�ові�*мови��он�*рс*:
4.1.�Учасни���он��рс��має�право�надати�додат�ові�пропо-

зиції,�спрямовані�на�найбільш�ефе�тивн��реалізацію�інвес-

тиційно�о�прое�т�.

4.2.�Учасни��має�право�надати�додат�ові�пропозиції,�спря-

мовані,�зо�рема,�на�створення�соціальної�та�інженерно-тран-

спортної�інфрастр��т�ри�міста�Києва.

5.�Основний��ритерій�визначення�переможця��он-
�*рс*:

Най�ращі�пропозиції�щодо�розмір��внес���на�створення

соціальної�та�інженерно-транспортної�інфрастр��т�ри�міс-

та�Києва.

6.�Додат�ові��ритерії�визначення�переможця:
6.1.���Най�ращі�пропозиції�щодо�співвідношення�час��(�

відсот�ах�або��рафі������одинах)�спільно�о��орист�вання

Об'є�том�інвест�вання�з�ліцеєм�"Голосіївсь�ий"�№�241�міс-

та�Києва�на�в�л.�Голосіївсь�ій,�12���Голосіївсь�ом��районі.

6.2.�Найбільш�ви�ідна�та�надійна�схема�фінанс�вання�прое�т�.

6.3.�Найбільша�част�а�власних��оштів,�що�в�ладаються

�часни�ом���фінанс�вання�Об'є�та�інвест�вання.

6.4.�Надійність��часни�а,�я�а�визначається�на�підставі�на-

даної�фінансової�звітності.

6.5.�Відповідність�пропозицій�основним��мовам��он��р-

с��та�най�ращі�пропозиції�по�додат�овим��мовам��он��рс�.

7.�До�*часті�в��он�*рсі�не�доп*с�аються�особи,
я�і:

7.1.�Визнані�бан�р�тами,�або�стосовно�я�их�пор�шено

справ��про�бан�р�тство.

7.2.�Не�надали�відповідних�фінансових�до��ментів,�я�і�б

підтвердж�вали�їх�фінансові�можливості�щодо�забезпечен-

ня�ви�онання��мов��он��рс�.

7.3.�Знаходяться�в�стадії�лі�відації�(припинення).

7.4.�Майно�(частина�майна)�я�их�переб�ває�в�подат�овій

заставі�або�на�це�майно�на�ладено�арешт.

7.5.�Мають�прострочен��забор�ованість���сплаті�подат-

�ів,�зборів�(обов'яз�ових�платежів).

7.6.�Не�ви�онали�або�ви�онали�неналежним�чином��мо-

ви�попередніх�інвестиційних�до�оворів,�або�пов'язані�з�осо-

бами,�що�не�ви�онали�або�ви�онали�неналежним�чином��мо-

ви�попередніх�інвестиційних�до�оворів,�або�інших�до�ово-

рів,�я�і�б�ли�підписані�з�Київсь�ою�місь�ою�державною�ад-

міністрацією.

8.�Кон��рсна�до��ментація��часни�ам��он��рс��видаєть-

ся�за�адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�619,

тел.:�202-72-91,�202-76-78,�202-79-34�(понеділо��-�п'ятниця

з�10.00�до�16.00)�протя�ом�30�(тридцяти)��алендарних�днів

з�дня�о�олошення��он��рс��при�наявності�до��мента,�що

підтвердж�є�сплат���часни�ом�реєстраційно�о�внес��.�День

оп�блі��вання�о�олошення�про�проведення��он��рс��в�ЗМІ

вважається�днем�йо�о�о�олошення.

9.�Кон��рсні�пропозиції�подаються��часни�ами��он��р-

с��особисто�або�через��повноважених�осіб�протя�ом�30

(тридцяти)��алендарних�днів�з�дня�о�олошення��он��рс��за

адресою:�01044,�м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�619,�тел.:

202-72-91,�202-76-78,�202-79-34�(понеділо��-�п'ятниця�з�10.00

до�16.00).�День�оп�блі��вання�о�олошення�про�проведен-

ня��он��рс��в�ЗМІ�вважається�днем�йо�о�о�олошення.*

10.�За�отриманням�роз'яснень�та�додат�ової�інформації

щодо�об'є�та�інвест�вання�звертатись�за�адресою:�01044,�

м.�Київ,�в�л.�Хрещати�,�36,��ім.�619,�тел.:�202-72-91,�

202-76-78,�202-79-34�(понеділо��-�п'ятниця�з�10.00�до�16.00).

11.�У�разі�зміни�дати�проведення��он��рс���часни����он-

��рс��в�обов'яз�овом��поряд���надсилається�повідомлення

про�дат��проведення��он��рс�.

*�Термін�подання��он��рсних�пропозицій�за�інч�ється�25

січня�2017�ро���о�16.00.

№
п/п

По�азни� Одиниця
вимір*

Всьо�о

1 Орієнтовна�площа�земельної�ді-
лян�и

�а 0,3

2 Площа�поля�для�міні-ф�тбол��з
шт�чним�по�риттям

м2 1800

3 Площа�бі�ових�доріжо� м2 1095

4 Опора�для�освітлення шт. 6

5 Проже�тор�освітлення шт. 6

6 О�орожа по�.�м 180

Орієнтовна�вартість�облашт*-
вання�з�ПДВ,

�рн 3�609�474,30

в�т.ч.�ПДВ �рн 601�579,05

¹
ç/ï

Àäðåñà ïðèì³ùåííÿ, ùî ìîæå áóòè çäàíî â îðåíäó Çàãàëüíà ïëîùà ïðèì³ùåííÿ
íà áàëàíñ³, êâ. ì

Çàãàëüíà ïëîùà ïðèì³ùåíü,
ùî ïåðåáóâàþòü â
îðåíäíîìó êîðèñòóâàíí³ 
(êâ. ì)

Â³ëüí³ ïðèì³ùåííÿ
(çàãàëüíà ïëîùà 
êâ. ì)

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ
â³ëüíîãî ïðèì³ùåííÿ
(ïîâåðõ)

Òåõí³÷íèé ñòàí Íàÿâí³ñòü êîìóí³êàö³é Ìîæëèâå
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåíüÍàçâà âóëèö³ Òèï âóëèö³ ¹ áóäèíêó (ë³òåðà, êîðïóñ) åíåðãîçàáåçïå÷åí-

íÿ
âîäîçàáåçïå÷åííÿ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ

1 Á³ëîðóñüêà âóëèöÿ 11-á, êîðïóñ Á 1618 320,5 111,9 2 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê Ìåäè÷íà ïðàêòèêà

2 Ìèêîëè Ïèìîíåíêà âóëèöÿ 10 8596,8 3174,6 91,6 1 çàäîâ³ëüíèé òàê òàê òàê Ìåäè÷íà ïðàêòèêà
àáî îçäîðîâ÷à
ô³çêóëüòóðà



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

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 51518

27 ãðóäíÿ 2016 ð.
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ÇÀÏÐÎØÅÍ² ãîñò³ ïîðèíàëè ó íåéìîâ³ðíó
íîâîð³÷íó êàçêó âæå ç ñàìîãî ïîðîãó øêî-
ëè. Òóò, ó ïðèêðàøåíîìó õîë³ ä³òîê çóñòð³-
÷àëè áåãåìîòèêè ÀÌÀ, àí³ìàòîðè, ìóçèêà,
à òàêîæ âèñòàâêà ìàëþíê³â òà â³ðø³â.

Óò³ì, ñïðàâæíº äèâî ÷åêàëî íà ìàëå÷ó
â àêòîâîìó çàë³. Íà ñâÿò³, ñåðåä çàïðîøå-
íèõ ãîñòåé, áóëè ïðèñóòí³ ãîëîâà ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèç-
ìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ ïîë³òèêè Â³êòîð³ÿ Ìó-
õà, ïðåäñòàâíèê Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ Ëþä-
ìèëà Ãàëèíêî, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³-
òè Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó Îëüãà ²âàí³íà.

«Ïåðåä Äíåì Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ êîæåí ³ç
íàñ ìð³º ïðî ùîñü ñâîº. Äëÿ äîðîñëèõ ñå-
ðåä òàêèõ ïîáàæàíü äî ×óäîòâîðöÿ — çäî-

ðîâ³ òà óñï³øí³ ä³òè. Ïðèºìíî, ùî ó íàøî-
ìó ðàéîí³ º ï³äïðèºìö³, ÿê³ áàãàòî ðîê³â
äáàþòü ïðî òå, àáè ä³òâîðà çðîñòàëà ðóõëè-
âîþ òà ùàñëèâîþ. Ô³ðìà «Ôàâîð» — ÿñêðà-
âèé ïðèêëàä ñïðàâä³ ñîö³àëüíî-â³äïîâ³-
äàëüíîãî á³çíåñó. Âäÿ÷íà âñüîìó êîëåêòè-
âó ï³äïðèºìñòâà çà ÷óäîâ³ åìîö³¿ òà ñïðàâæ-
í³é ùèðèé ñì³õ ä³òåé. Ïåðåêîíàíà, ùî ñï³ëü-
íèìè çóñèëëÿìè âëàäè òà ñàìå òàêèõ ï³ä-
ïðèºìö³â íàì óäàñòüñÿ âèõîâàòè ã³äíå ïî-
êîë³ííÿ óêðà¿íö³â. Òîæ ïðîäîâæóºìî ïðà-
öþâàòè. Óñï³õ³â, ùàñòÿ òà ìèðó ó Íîâîìó
ðîö³!», — çàçíà÷èëà äåïóòàò Êè¿âðàäè Â³ê-
òîð³ÿ Ìóõà.

Àëå íàéö³êàâ³øå áóëî ïîïåðåäó — â³ê-
òîðèíà â³ä Ä³äà Ìîðîçà ç äîòåïíèìè çàãàä-

êàìè íà «ìîëî÷íó òåìàòèêó» ëèøå ðîç³ãð³-
ëà þðáó ïåðåä êóëüì³íàö³ºþ ñâÿòà — öåðå-
ìîí³ºþ íàãîðîäæåííÿ ó÷àñíèê³â êîíêóðñó
«Ñâ³ò ðîäèíè ÀÌÀ», ÿê³ íàä³ñëàëè íà êîí-
êóðñ ñâî¿ ìàëþíêè, äîòåïí³ äåâ³çè òà ÷óäî-
â³ â³ðøèêè.

Îòæå, «Ãîëîâíèìè ïðèçàìè» áóëè íà-
ãîðîäæåí³ Ñåð-
ã³é Ìóäðèê çà
êðàùèé ìàëþ-
íîê òà Äàíèñëàâ
Äîëæåíêî çà êðà-
ùèé â³ðøèê ³
êðàùèé äåâ³ç.
Òèìîô³é Ñîñíîâ-
ñüêèé òåïåð çìî-
æå çáèðàòè ïàçë
ç³ ñâî¿ì ìàëþí-
êîì, àäæå éîãî
ðîáîòó êîëåêòèâ
êîìïàí³¿ «Ôà-
âîð» (ÿêà ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà âè-
ïóñêó ìîëî÷íî¿

ïðîäóêö³¿ äëÿ ìàëå÷³)
óçÿâ çà îñíîâó äëÿ ðîç-
ðîáêè ãîëîâîëîìêè. À
«Ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèì-
ïàò³é» çäîáóâ Í³ê³òà Ùè-
ãîëºâ. Ìàëÿòà àêòèâíî
ï³äòðèìóâàëè ïåðåìîæ-
ö³â îïëåñêàìè òà ðàä³ñíè-
ìè âèãóêàìè. Ãîëîâíå,
ùî í³õòî íå çàëèøèâñÿ
áåç ïîäàðóíê³â, àäæå óñ³
ä³òêè, ÿê³ ïðèéøëè íà
ñâÿòî, îòðèìàëè ÿñêðà-
â³, ö³êàâ³, ñìà÷í³ òà êî-
ðèñí³ ïðåçåíòè. «Ó ðàì-
êàõ ïðîåêòó «Äîïîìîæå-
ìî ìàëþêó ðîñòè çäîðî-
âèì» ìè â³äâ³äóºìî äî-
øê³ëüí³ çàêëàäè, ðîçïî-
â³äàþ÷è ïðî êîðèñòü ìî-

ëî÷íèõ ïðîäóêò³â, ùî º äæåðåëîì â³òàì³-
í³â òà ì³êðîåëåìåíò³â. À òàêîæ âåäåìî áå-
ñ³äó ç áàòüêàìè ïðî òå, ÿê çàêëàñòè îñíî-
âó êîðèñíèì çâè÷êàì õàð÷óâàííÿ äèòèíè
íà âñå æèòòÿ», — ï³äñóìóâàëà ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð êîìïàí³¿ «Ôàâîð» Ðà¿ñà Ìèõàé-
ëîâà �

Ñìà÷í³ ïðåçåíòè 
â³ä Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ
� Äëÿ øêîëÿð³â ñâÿòîøèíñüêî¿ øêîëè ¹ 76 êîìïàí³ÿ

«Ôàâîð» âëàøòóâàëà íåçàáóòíº ñâÿòî

Ó ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 76 ³ìåí³

Îëåñÿ Ãîí÷àðà â³äáóëîñÿ ñâÿòêóâàííÿ

Äíÿ Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ äëÿ ä³òåé òà ¿õ-

í³õ áàòüê³â ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Äîïî-

ìîæåìî ìàëþêó ðîñòè çäîðîâèì», ùî

ïðåçåíòóº êîìïàí³ÿ «Ôàâîð» íà ÷îë³ ç

ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì Ðà¿ñîþ Ìè-

õàéëîâîþ ñï³ëüíî ç äîøê³ëüíèìè íà-

â÷àëüíèìè çàêëàäàìè Ñâÿòîøèíñüêî-

ãî ðàéîíó.

Îëåêñàíäð ÏÈÐËÈÊ, Áîðèñ ÊÎÐÏÓÑÅÍÊÎ (ôîòî)
«Õðåùàòèê»
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