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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òà-
ë³é Êëè÷êî ðàçîì ³ç Ïðåçèäåíòîì
Óêðà¿íè Ïåòðîì Ïîðîøåíêîì,óðÿ-
äîâöÿìè òà ïîë³òèêàìè â íåä³ëþ
âøàíóâàâ ïàì’ÿòü Ãåðî¿â Êðóò òà
ïîêëàâ êâ³òè äî Ïàì’ÿòíîãî Õðåñ-
òà íà Àñêîëüäîâ³é ìîãèë³.

«Ñüîãîäí³ ìè çãàäóºìî ïðî
þíèõ ãåðî¿â, ñòóäåíò³â, ÿê³ ó äà-
ëåêîìó 1918 ðîö³ â³ääàëè ñâî¿
æèòòÿ çà Óêðà¿íó òà ¿¿ íåçàëåæ-
í³ñòü. ×åðåç ìàéæå ñòî ðîê³â ³ñ-
òîð³ÿ ïîâòîðþºòüñÿ, ³ íèí³ âæå
ñó÷àñí³ ãåðî¿ çàõèùàþòü ñâîþ
çåìëþ â³ä àãðåñîðà. Ìè ìàºìî
çðîáèòè âñå, àáè ïîäâèã þíàê³â
ï³ä Êðóòàìè í³êîëè íå áóâ çàáó-
òèì. ² ìè ïîâèíí³ óñ³ìà ñèëàìè
ï³äòðèìóâàòè íàøèõ õëîïö³â, ÿê³
ìóæíüî çàõèùàþòü íàøó êðà¿íó
íà Ñõîä³, â³äñòîþþ÷è ¿¿ ñâîáîäó òà

íåçàëåæí³ñòü», — íàãîëîñèâ Â³-
òàë³é Êëè÷êî.

Òîãî æ äíÿ ââå÷åð³ íà ïëîù³
á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî «Àðñåíàëüíà»
â³äáóëàñÿ ³ñòîðè÷íà ðåêîíñòðóê-
ö³ÿ íà ÷åñòü âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
Ãåðî¿â Êðóò. ×îëîâ³êè ó â³éñüêî-
â³é ôîðì³ òîãî ÷àñó, ïåòëþð³âö³,
á³ëüøîâèêè ç ÷åðâîíèìè ñòð³÷-
êàìè... Ëóíàþòü ïîñòð³ëè, âèáó-
õè, êðèêè, ñòîãîíè «ïîðàíåíèõ».
Ðåêîíñòðóêö³ÿ áîþ òðèâàëà áëèçü-
êî 15 õâèëèí. Óñ³ ä³¿ ó÷àñíèê³â êî-
ìåíòóâàëè ç³ ñöåíè. Ï³ä ÷àñ â³ä-
òâîðåííÿ ïîä³é îðãàí³çàòîðè íà-
â³òü âèêîðèñòàëè ñïðàâæíþ àð-
òèëåð³éñüêó ãàðìàòó òèõ ÷àñ³â.

Âèäîâèùíå ä³éñòâî ç³áðàëî
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â, ñå-
ðåä ÿêèõ áóëî áàãàòî ìîëîä³ òà
ñ³ìåé ³ç ä³òüìè.

«Õàé öå ³ íå íàéá³ëüø êðè÷ó-
ùèé åï³çîä íàøî¿ ³ñòîð³¿, àëå äî-
ñèòü âàæëèâèé ìîìåíò çâèòÿãè
òà áîðîòüáè óêðà¿íö³â»,— ðîçïî-
â³â ó÷àñíèê ðåêîíñòðóêö³¿ Â³êòîð
Ëèñþ÷åíêî.

Ñï³âîðãàí³çàòîð ä³éñòâà íà
Àðñåíàëüí³é, äåïóòàò Êè¿âðàäè
Ïåòðî Êóçèê êàæå, ùî òàêèé çàõ³ä
ïðîâîäÿòü âïåðøå, öåé á³é ³ º ïåð-
øîþ àíòèòåðîðèñòè÷íîþ îïåðà-
ö³ºþ â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè.

«Á³é ï³ä Êðóòàìè áóâ ñâîºð³ä-
íèì ïåðøèì ïîñòð³ëîì, ÿêèé ïî-
êàçàâ, ùî óêðà¿íñüêà íàö³ÿ áóäå
áîðîòèñü çà ñâîþ ñâîáîäó ³ âîëþ,
ùîá íå ñòàòè âðåøò³-ðåøò ðàáà-
ìè. Ìîæíà ïðîâåñòè àíàëîã³þ
ì³æ ïîä³ÿìè ñòîð³÷íî¿ äàâíîñò³
òà òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ íèí³.
Ïàì’ÿòàþ, êîëè ÿ ¿õàâ íà ôðîíò,
ìåí³ áóâ 21 ð³ê. Íàñ âåçëè â ä³ðÿ-
âîìó åøåëîí³, ç êðèâèìè àâòî-
ìàòàìè â ðóêàõ, ç íåäîñòàòíüîþ
ê³ëüê³ñòþ òàíê³â. ß ñëóõàâ ï³ñíþ

ïðî Êðóòè ³ çãàäóâàâ ïîäâèã õëîï-
ö³â-êóðñàíò³â. Òàê ñàìî, ÿê ³ âî-
íè òîä³, â íàø ÷àñ ïåðøà õâèëÿ

äîáðîâîëüö³â ñòàëà
ñò³íîþ, ùîá çàõè-
ñòèòè Óêðà¿íó â³ä àã-
ðåñîðà», — ïîâ³äî-
ìèâ «Õðåùàòèêó»
îäèí ³ç îðãàí³çàòî-

ð³â ðåêîíñòðóêö³¿, äåïóòàò Êè-
¿âðàäè Âîëîäèìèð Íàçàðåíêî.

Îäðàçó ï³ñëÿ ³ñòîðè÷íîãî áîþ
íà Àðñåíàëüí³é á³ëüø³ñòü ó÷àñ-
íèê³â ç³ ñìîëîñêèïàìè âèðóøè-
ëè äî Àñêîëüäîâî¿ ìîãèëè, äå â³ä-
áóëàñÿ ïàíàõèäà çà ïîëåãëèìè ãå-
ðîÿìè.

Íàãàäàéìî, ùî çàõ³ä â³äáóâñÿ
çà ï³äòðèìêè ÃÎ «Ñîê³ë» òà âñå-
óêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ «Ñâîáî-
äà». Ïðîôåñ³éí³ ðåêîíñòðóêòîðè
â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íîãî êëóáó «Ïîâ-
ñòàíåöü» ï³äêðåñëèëè öèì ä³é-
ñòâîì ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ áîþ
ï³ä Êðóòàìè �

Ïàì’ÿòàéìî ïðî Ãåðî¿â Êðóò
� Ó ñòîëèö³ âøàíóâàëè çàãèáëèõ 29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó ï³ä Êðóòàìè êè¿âñüêèõ ñòóäåíò³â

Ï³ä ÷àñ â³äòâîðåííÿ ïîä³é îðãàí³çàòîðè ìàñøòàáíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ íà ÷åñòü Ãåðî¿â Êðóò íàâ³òü âèêîðèñòàëè ñïðàâæíþ àðòèëåð³éñüêó ãàðìàòó òèõ ÷àñ³â

Çðàíêó â íåä³ëþ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïî-
ðîøåíêî ðàçîì ³ç ìåðîì Êèºâà Â³òàë³ºì Êëè÷êî
ïîêëàëè êâ³òè äî Ïàì’ÿòíîãî Õðåñòà íà Àñêîëü-
äîâ³é ìîãèë³, äå ïîõîâàí³ ó÷àñíèêè áîþ ï³ä Êðó-
òàìè. À ââå÷åð³ â ðàéîí³ ñòàíö³¿ ìåòðî «Àðñå-
íàëüíà» ìåøêàíö³ é ãîñò³ ñòîëèö³ âïåðøå ìàëè
çìîãó ïîáà÷èòè ìàñøòàáíó ³ñòîðè÷íó ðåêîí-
ñòðóêö³þ òðàã³÷íèõ ïîä³é, ùî â³äáóëèñÿ 29 ñ³÷íÿ
1918 ðîêó.

Ìàð³ÿ ÕÀÍÄÅËÜÄÈ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà» 

Çà ïðîåêòè Áþäæåòó
ó÷àñò³ ïðîãîëîñóâàëè
50 814 êèÿí

Ó íåä³ëþ â Êèºâ³ çàâåðøèëîñü ãîëîñó-

âàííÿ çà ãðîìàäñüê³ ïðîåêòè â ðàì-

êàõ ³í³ö³àòèâè «Áþäæåò ó÷àñò³», ÿê³ ïî-

äàâàëèñü ó 2016 ðîö³. Çà ñëîâàìè ïåð-

øîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííà-

ä³ÿ Ïë³ñà, öå ïåðøå â Óêðà¿í³ ãîëîñó-

âàííÿ, ÿêå áóëî åëåêòðîííèì (çà äî-

ïîìîãîþ åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³ä-

ïèñó, êàðòêè êèÿíèíà òà BankID). Çà ïî-

äàí³ ïðîåêòè ïðîãîëîñóâàëà ìàéæå 51

òèñÿ÷à êèÿí (50 814 îñ³á).

ßê ïîâ³äîìèâ ïàí Ïë³ñ, íà ãîëîñó-

âàíí³ çíàõîäèëîñÿ 319 ïðîåêò³â íà çà-

ãàëüíó ñóìó ìàéæå 220 ìëí ãðí.

«²ç óðàõóâàííÿì êîøò³â, ÿê³ ïëàíóº-

òüñÿ ñïðÿìóâàòè íà ðåàë³çàö³þ ãðîìàä-

ñüêèõ ïðîåêò³â ó 2017 ðîö³ (50 ìëí ãðí),

ïåðåìîæöÿìè ñòàëè 62 ïðîåêòè,—ðîç-

ïîâ³â ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

— Ñåðåä ïåðåìîæö³â íàéá³ëüøå ïðî-

ïîçèö³é ïîâ’ÿçàíèõ ³ç îñâ³òîþ (18),ñïîð-

òîì (13), êîìóíàëüíèì ãîñïîäàðñòâîì

(8) òà íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì (8)».

Çà ïåðøèé ó ðåéòèíãó ïåðåìîæö³â

ïðîåêò ïðîãîëîñóâàëî 1 946 îñ³á, çà

îñòàíí³é — 795.

Ãåííàä³é Ïë³ñ ïîâ³äîìèâ, ùî âåñ-

íîþ ðîçïî÷íåòüñÿ íîâèé ùîð³÷íèé

åòàï. Äî ðîçâèòêó ìåõàí³çìó Ãðîìàä-

ñüêîãî áþäæåòó â Êèºâ³ âæå äîëó÷è-

ëîñÿ ïîíàä 120 ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-

çàö³é òà ³í³ö³àòèâ. Êîîðäèíàö³þ ïðî-

öåñó çä³éñíþº Öåíòð ðîçâèòêó ³ííîâà-

ö³é (ÍàÓÊÌÀ). Â³äïîâ³äàëüíîþ çà ðå-

àë³çàö³þ äàíîãî ï³ëîòíîãî åòàïó º

ÊÌÄÀ.

Ó ì³ñò³ äåìîíòóâàëè òðè
íåçàêîíí³ ãàçîçàïðàâí³
ñòàíö³¿

Ñòîëè÷íîþ ïðîêóðàòóðîþ ñï³ëüíî ç

Óïðàâë³ííÿì çàõèñòó åêîíîì³êè â 

ì. Êèºâ³ ÄÇÅ Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ïðè-

ïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü òðüîõ íåëåãàëüíèõ

ãàçîçàïðàâíèõ ïóíêò³â, ùî çíàõîäè-

ëèñü íà âóë.Òåïëîâîçí³é,ïðîñï.Âîçç’ºä-

íàííÿ òà ïðîñï. Ï. Ãðèãîðåíêà ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³.

Âêàçàí³ çàïðàâêè ôóíêö³îíóâàëè

áåç æîäíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â òà

áóëè ðîçòàøîâàí³ ó íåáåçïå÷í³é áëèçü-

êîñò³ äî æèòëîâèõ áóäèíê³â. Ó ðàìêàõ

êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ,ðîçïî÷à-

òîãî çà ñò.272 (ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåç-

ïåêè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ³ç ï³äâè-

ùåíîþ íåáåçïåêîþ) ÊÊ Óêðà¿íè ³ç çà-

ëó÷åííÿì ôàõ³âö³â ÄÑÍÑ Óêðà¿íè òà

Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ïðàö³ ïðîâåäåíî äåìîíòàæ íåëåãàëü-

íèõ çàïðàâîê.

Ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ ä³é âèëó÷åíî öèñ-

òåðíè ç³ ñêðàïëåíèì ãàçîì îá’ºìîì ïî-

íàä 22 òèñÿ÷³ ë³òð³â òà îáëàäíàííÿ äëÿ

çä³éñíåííÿ íåçàêîííî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Â ðàìêàõ ñë³äñòâà ïðèçíà÷åíî ïî-

æåæíî-òåõí³÷íó åêñïåðòèçó ïî âèëó-

÷åíîìó ìàéíó.Òàêîæ ï³äãîòîâëåíî êëî-

ïîòàííÿ äî ñóäó ùîäî àðåøòó íåëå-

ãàëüíîãî îáëàäíàííÿ.

íîâèíè

29 ñ³÷íÿ 1918 ðîêó ï³ä ì³ñòå÷êîì Êðóòè (130 êì íà ï³âí³÷íèé-ñõ³ä â³ä

Êèºâà) ìàéæå ÷îòèðè ñîòí³ êè¿âñüêèõ êóðñàíò³â, ÿê³ ò³ëüêè íàâ÷èëèñÿ

òðèìàòè çáðîþ ó ðóêàõ, äàëè â³äñ³÷ á³ëüøîâèöüê³é àðì³¿ Ìèõàéëà Ìó-

ðàâéîâà, ùî íàë³÷óâàëà áëèçüêî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ äîñâ³ä÷åíèõ á³éö³â.

Çàâäÿêè ïîäâèãó õîðîáðèõ þíàê³â íàñòóï ÷åðâîíîãâàðä³éö³â íà Êè¿â âäà-

ëîñÿ çàòðèìàòè íà äåê³ëüêà äí³â. Öå äàëî çìîãó óêðà¿íñüê³é äåëåãàö³¿

óêëàñòè Áðåñò-Ëèòîâñüêèé ìèðíèé äîãîâ³ð, ÿêèé âðÿòóâàâ ìîëîäó óêðà-

¿íñüêó äåðæàâí³ñòü.

äîâ³äêà «Õðåùàòèêà»



1. Внести до рішення Київської міської ради
від 13 листопада 2013 року №518/10006 «Про
затвердження міської програми створення (онов�
лення) містобудівної документації у м. Києві»
такі зміни:

позицію 78 Переліку містобудівної докумен�
тації для розроблення (оновлення) у м. Києві у
2013 � 2016 рр. (додаток до програми створен�
ня (оновлення) містобудівної документації в 
м. Києві) викласти в такій редакції:

2. Затвердити детальний план території міс�
цевості Микільська Слобідка, що включає ву�
лиці Панельну, Челябінську, залізничні колії, ву�

лиці 1�у Садову, Садово�Набережну в Дніпров�
ському районі м. Києва, відповідно до основ�
них техніко�економічних показників (техніко�еко�
номічні показники та основні положення з гра�
фічними матеріалами, що додаються) як осно�
ву планувальної організації та функціонального
зонування території, розташування червоних
ліній вулиць і доріг, кварталів садибної забудо�
ви, граничної поверховості та щільності забу�
дови, для подальшого розроблення докумен�
тації із землеустрою та прийняття рішень що�
до розміщення об'єктів містобудування.

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

Київський міський голова
В. Кличко
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про затвердження детального плану території 

місцевості Микільська Слобідка, що включає 
вулиці Панельну, Челябінську, залізничні колії, 

вулиці 1&у Садову, Садово&Набережну 
в Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 682/1686 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київ&
ська міська рада

ВИРІШИЛА:

78 ДПТ в місцевості Микільська Слобідка,
що включає вулиці Панельну,
Челябінську, залізничні колії, вулиці 
1!у Садову, Садово!Набережну в
Дніпровському районі м. Києва

5.1.006 80

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 682/1686

Основні техніко&економічні показники детального плану території
місцевості Микільська Слобідка, що включає вулиці Панельну, 

Челябінську, залізничні колії, вулиці 1&у Садову, 
Садово&Набережну в Дніпровському районі міста Києва

Київський міський голова
В. Кличко

1. Створити програмний модуль «Інформаційна
база пам'яток культурної спадщини міста Києва»
(далі � Програмний модуль) та інформаційний  шар
«Пам'ятки  культурної спадщини  міста Києва»
інформаційно�аналітичної системи «Управління
майновим комплексом територіальної громади
міста Києва».

2. Затвердити Положення про програмний
модуль «Інформаційна база пам'яток культурної
спадщини міста Києва», що додається.

3. Визначити комунальне підприємство
«Головний інформаційно�обчислювальний центр»
адміністратором Програмного модулю та
адміністратором безпеки Програмного модулю.

4. Визначити Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) контент�адміністратором
Програмного модулю.

5. Керівникам структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
його апарату, а також головам районних в місті
Києві державних адміністрацій у десятиденний
термін з дня набрання чинності цим рішенням
визначити відповідальних осіб для надання
інформації, визначеної Положенням про
програмний модуль «Інформаційна база пам'яток
культурної спадщини міста Києва», контент�
адміністратору Програмного модулю, а також
проінформувати його про призначених осіб
для надання цієї інформації.

6. Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у разі невиконання постачальниками
інформації вимог цього рішення інформувати
заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків з
метою вжиття відповідних заходів.

7. Виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)
передбачити у проекті рішення «Про бюджет
міста Києва на 2017 рік» фінансування на розробку
та впровадження Програмного модулю та
інформаційного шару «Пам'ятки культурної
спадщини міста Києва» на єдиному
інформаційному ресурсі геопросторових даних
міста Києва у межах обсягу видатків, передбачених
Комплексною міською цільовою програмою
«Електронна столиця» на 2015�2018 роки,
затвердженою рішенням Київської міської ради
від 02 липня 2015 року № 654/1518.

8. Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) протягом одного місяця з дня
набрання чинності цим рішенням розробити
технічне завдання, в якому   передбачити
відображення   інформаційного   шару   «Пам'ятки
культурної спадщини міста Києва» на єдиному
інформаційному ресурсі геопросторових даних
міста Києва для відкритого доступу користувачів.

9. Виконавчому органу Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)
протягом одного місяця з дня набрання чинності
цим рішенням:

9.1. Здійснити організаційно�правові заходи,
пов'язані з реалізацією цього рішення.

9.2. Привести свої нормативно�правові акти
у відповідність до цього рішення.

10. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті
Київської міської ради «Хрещатик».

11. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної
політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення єдиної інформаційної бази пам'яток 
культурної спадщини міста Києва

Рішення Київської міської ради № 774/1778 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про інформацію», «Про захист

інформації в інформаційно&телекомунікаційних системах», «Про доступ до публічної інформації», «Про
місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 928
«Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України», на виконання рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про
затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015&2018 роки», з метою
забезпечення прав територіальної громади міста Києва на вільний та відкритий доступ до повної інформації
щодо пам'яток культурної спадщини міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 774/1778

Положення
про програмний модуль «Інформаційна база пам'яток культурної

спадщини міста Києва»
1. Загальні положення

1.1. Програмний модуль «Інформаційна ба�
за пам'яток культурної спадщини міста Киє�
ва» інформаційно�аналітичної системи «Уп�
равління майновим комплексом територіаль�
ної громади міста Києва» (далі �Програмний мо�
дуль) � є програмним ресурсом територіаль�
ної громади міста Києва, що дозволяє вноси�
ти, зберігати, опрацьовувати офіційну інфор�
мацію щодо пам'яток культурної спадщини
міста Києва в інформаційно�аналітичну сис�
тему «Управління майновим комплексом те�
риторіальної громади міста Києва».

1.2. Положення про програмний модуль «Ін�
формаційна база пам'яток культурної спад�
щини міста Києва» (далі � Положення) визна�
чає мету, завдання, структуру та порядок об�
робки інформації Програмного модулю.

1.3. Правовою основою функціонування
Програмного модулю є закони України «Про
охорону культурної спадщини», «Про інформа�
цію», «Про захист інформації в інформацій�
но�телекомунікаційних системах», «Про дос�
туп до публічної інформації», «Про місцеве

самоврядування в Україні», постанова Кабі�
нету Міністрів України від 03 вересня 2009 ро�
ку № 928 «Про занесення об'єктів культурної
спадщини національного значення до Дер�
жавного реєстру нерухомих пам'яток Украї�
ни», рішення Київської міської ради від 02 лип�
ня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження
Комплексної міської цільової програми «Елек�
тронна столиця» на 2015�2018 роки», інші нор�
мативно�правові акти.

1.4. У цьому Положенні терміни вживають�
ся в значеннях, наведених у законах України
«Про інформацію», «Про доступ до публічної
інформації», «Про захист інформації в інфор�
маційно�телекомунікаційних системах», «Про
захист персональних даних», «Про телекому�
нікації».

1.5. Інші терміни вживаються у такому зна�
ченні:

1.5.1. Адміністратор безпеки Програмного
модулю � комунальне підприємство «Голов�
ний інформаційно�обчислювальний центр»,
на який в установленому порядку покладені
функції із забезпечення захисту інформації,

№
п/п

Показники Одиниця
виміру

Існуючий
стан

Етап 5
років

Етап 20
років

На
перспективу

1 2 3 4 5 6

1. Територія ДПТ га 80,0

у тому числі:

1.1 житлова забудова (з установами освіти) «

У тому числі: га

а) квартали садибної забудови « 11,86 11,26 11,26 7,81

б) квартали багатоквартирної забудови (з
урахуванням гуртожитків)

« 0,22* 9,0 9,0 9,0

1.2 ! ділянки установ і підприємств обслуговування
(крім підприємств і установ мікрорайонного
значення)

« 1,43 2,78 2,78 2,78

1.3 ! зелені насадження (крім зелених насаджень
мікрорайонного значення)

« 3,91 3,56 3,56 3,56

1.4 ! вулиці в межах червоних ліній « 11,03 18,76 18,76 24,68

1.5 Території (ділянки) забудови іншого
призначення (ділової, виробничої,
комунально!складської, інженерного
обладнання, курортної, лікувальної тощо)

« 26,4 24,19 24,19 23,66

1.6 ! інші території (в т.ч. відведені під забудову,
водні поверхні, відводи залізниці)

« 11,8 10,2 10,2 10,2

2. Населення тис.осіб 0,550 8,09 8,09 7,84

2.1 Чисельність населення, всього

у тому числі:

! ! у садибній забудові осіб 400 382 382 145

! у багатоквартирній забудові (з урахуванням
гуртожитків)

тис.осіб 0,150 7,71 7,71 7,71

2.2 Щільність населення в межах ДПТ осіб/га 404 404 !

у тому числі:

! у садибній забудові « 33 33 33 33

! у багатоквартирній забудові (з урахуванням
гуртожитків)

« ! 850 850 !
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що вноситься до інформаційно�аналітичної
системи «Управління майновим комплексом
територіальної громади міста Києва» через
Програмний модуль.

1.5.2. Адміністратор системи Програмно�
го модулю � комунальне підприємство «Го�
ловний інформаційно�обчислювальний центр»,
на який в установленому порядку покладені
функції із модернізації, технічної підтримки
та забезпечення належного функціонування
Програмного модулю.

1.5.3. Контент�адміністратор Програмно�
го модулю � структурний підрозділ виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), на який в ус�
тановленому порядку покладені функції із за�
безпечення наповнення інформаційно�аналі�
тичної системи «Управління майновим ком�
плексом територіальної громади міста Киє�
ва» через Програмний модуль.

1.5.4. Постачальники інформації � структур�
ні підрозділи виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), його апарату, районні в місті Ки�
єві державні адміністрації, підприємства, ус�
танови та організації, що належать до кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва, у віданні яких знаходиться інформа�
ція, визначена в розділі 3 цього Положення.

2. Мета і завдання Програмного модулю
2.1. Програмний модуль створюється з ме�

тою забезпечення відкритого доступу грома�
ди до повних даних щодо пам'яток культур�
ної спадщини міста Києва, висвітлення діяль�
ності виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), підзвітних та підконтрольних їй органів в
частині пам'яткоохоронної діяльності.

2.2. Відповідно до своєї мети Програмний
модуль виконує такі завдання:

� підвищення обізнаності територіальної
громади міста Києва щодо стану пам'яток
культурної спадщини міста Києва, діяльнос�
ті органів охорони культурної спадщини що�
до збереження історичних пам'яток міста та
порушень, що вчинялись по відношенню до
цих пам'яток;

� створення умов для громадського контро�
лю за збереженням пам'яток культурної спад�
щини;

� підвищення інформаційної відкритості та
прозорості в діяльності органів охорони куль�
турної спадщини виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

2.3. Інформація, що вноситься через Програм�
ний модуль в інформаційно�аналітичну систему
«Управління майновим комплексом територіаль�
ної громади міста Києва», є офіційним джере�
лом інформації, що висвітлюється в загальному
доступі в мережі Інтернет на єдиному порталі ге�
опросторових даних міста Києва та включає ін�
формацію щодо пам'яток культурної спадщини міс�
та Києва. До таких пам'яток належать:

� пам'ятки культурної спадщини національ�
ного значення;

� пам'ятки культурної спадщини місцевого
значення;

� щойно виявлені об'єкти (пам'ятки) куль�
турної спадщини.

2.4. Контент�адміністратор Програмного
модулю наповнює інформацією, вказаною в
розділі 3 цього Положення, інформаційно�а�
налітичну систему «Управління майновим ком�
плексом територіальної громади міста Киє�
ва» через Програмний модуль.

2.5. Мовою ведення Програмного модулю
є українська мова. Подання деяких матеріа�
лів здійснюється іншими мовами відповідно до
законодавства України.

3. Структура інформації, що вноситься 
через Програмний модуль

3.1. Контент�адміністратор Програмного
модулю забезпечує наповнення актуальною
інформацією, що надається постачальника�
ми інформації, інформаційно�аналітичної сис�
теми «Управління майновим комплексом те�
риторіальної громади міста Києва» через Прог�
рамний модуль.

3.2. Інформація, що вноситься до інформа�
ційно�аналітичної системи «Управління май�

новим комплексом територіальної громади
міста Києва» через Програмний модуль по�
винна містити:

3.2.1. Інформацію щодо форми власності
пам'ятки культурної спадщини (державна, ко�
мунальна, приватна).

3.2.2. Інформацію щодо технічного стану
пам'ятки культурної спадщини.

3.2.3. Інформацію щодо охоронних догово�
рів, що заключені із власниками пам'яток куль�
турної спадщини та пам'яткоохоронними ор�
ганами, та їх копії.

3.2.4. Інформацію щодо виданих дозволів
на розміщення рекламних засобів на пам'ят�
ках культурної спадщини та їх копії (в разі роз�
міщення рекламних засобів на таких пам'ят�
ках).

3.2.5. Фотографії пам'яток культурної спад�
щини, інформацію щодо всіх виявлених по�
рушень законодавства у сфері охорони куль�
турної спадщини, що позначились чи могли
позначитись на стані пам'ятки культурної спад�
щини, чи інших порушень при їх використан�
ні, а також фотофіксацію виявлених порушень.

3.2.6. Інформацію щодо рішень (актів, при�
писів) відповідних органів щодо порушення
законодавства в сфері охорони культурної
спадщини та їх копії.

3.2.7. Відомості про судові спори щодо по�
рушення законодавства в сфері охорони куль�
турної спадщини.

3.2.8. Інформацію щодо заходів реконс�
трукції та музеєфікації пам'яток, що прово�
дились, із зазначенням років проведення та ре�
зультатів.

3.2.9. Інформацію щодо виданих дозволів
(декларацій) на проведення робіт з дослід�
ження, консервації, реабілітації, реставрації,
ремонту, пристосування й музеєфікації та ін�
ших робіт, що стосуються пам'яток культур�
ної спадщини, та їх копії.

3.2.10. Історичну довідку об'єкта культур�
ної спадщини.

3.3. Цей перелік не є вичерпним та може
доповнюватись контент�адміністратором.

4. Порядок наповнення інформацією
Програмного модулю 

4.1. Оприлюднення інформації, вказаної в
розділі 3 цього Положення, здійснюється  пос�
тачальниками  інформації централізовано че�
рез контент�адміністратора Програмного 
модулю.

4.2. За зміст інформації, наданої для опри�
люднення через Програмний модуль, персо�
нальна відповідальність покладається на упов�
новажених осіб постачальників інформації.

4.3. Контент�адміністратор Програмного
модулю відслідковує актуальність інформа�
ції, розміщеної через Програмний модуль, в
межах свого відання.

4.4. Постачальники інформації зобов'язані
протягом десяти днів з моменту прийняття
рішень, розпоряджень, дозволів чи іншої до�
кументації, що стосується пам'яток охорони
культурної спадщини міста Києва, надсила�
ти її контент�адміністратору Програмного 
модулю.

4.5. Постачальники інформації слідкують
за коректністю та актуальністю наданої ни�
ми інформації, яка розміщується через Прог�
рамний модуль. У разі виявлення помилок,
неточностей постачальники інформації зо�
бов'язуються оперативно повідомити про
це контент�адміністратора Програмного 
модулю.

4.6. Контент�адміністратор Програмного
модулю протягом десяти днів з моменту над�
ходження інформації від постачальників ін�
формації вносить її до інформаційно�аналі�
тичної системи «Управління майновим ком�
плексом територіальної громади міста Киє�
ва» через Програмний модуль.

4.7. Не допускається оприлюднення інфор�
мації, розповсюдження якої заборонено за�
конодавством України.

Київський міський голова
В. Кличко

1. Внести до рішення Київської міської ради
від 13 листопада 2013 року №518/10006 «Про
затвердження міської програми створення (онов�
лення) містобудівної документації у м. Києві»
такі зміни:

позицію 129 Переліку містобудівної докумен�
тації для розроблення (оновлення) у м. Києві у
2013 � 2016 рр. (додаток до програми створен�
ня (оновлення) містобудівної документації в 
м. Києві) викласти в такій редакції:

доповнити перелік позицією 154 в такій ре�
дакції:

2. Затвердити детальний план території в ме�
жах вулиць Народного Ополчення, Ернста, Іва�
на Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього кас�
каду Совських ставків у Солом'янському райо�
ні м. Києва відповідно до основних техніко�
економічних показників (техніко�економічні по�
казники та основні положення з графічними ма�
теріалами), що додаються, як основу визначен�
ня планувальної організації і функціонального
призначення, просторової композиції і пара�
метрів забудови, розташування червоних ліній
вулиць і доріг та ландшафтної організації міс�
цевості.

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

Київський міський голова
В. Кличко

154. ДПТ в межах проспектів
Повітрофлотського, Валерія
Лобановського, вулиць
Кіровоградської та Народного
Ополчення***

2.1.007 66

129
.

ДПТ в межах вулиць Народного
Ополчення, Ернста Івана Пулюя,
вздовж річки Совка та верхнього
каскаду Совських ставків у
Солом'янському районі м. Києва

2.1.007 170

Про затвердження детального плану території 
в межах вулиць Народного ополчення, Ернста, 

Івана Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього каскаду 
Совських ставків у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 681/1685 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006
«Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві», Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 681/1685

Основні техніко&економічні показники детального 
плану території в межах вулиць Народного Ополчення, Ернста, Івана
Пулюя, вздовж річки Совки та верхнього каскаду Совських ставків у

Солом'янському районі м. Києва

№ п/п Показники Одиниця виміру Існуючий стан Етап на 3!7 років Етап на 15!20
років

1 2 3 4 5 6

1. Територія ДПТ га 170,0

у тому числі:

1.1 ! житлова забудова » !

У тому числі:

а) квартали садибної
забудови

» 0,63 0,63 0,63

б) квартали багатоквартирної
забудови (з урахуванням
гуртожитків)

» 15,45 20,17 29,55

1.2 ! ділянки установ і
підприємств обслуговування
(крім підприємств і установ
мікрорайонного значення)

» 3,16 2,37 6,52

1.3 ! зелені насадження (крім
зелених насаджень
мікрорайонного значення) у
тому числі:

» 55,26 60,93 60,93

1.4 ! вулиці в межах червоних
ліній

» 14,02 17,08 17,08

1.5 Території (ділянки) забудови
іншого призначення (ділової,
виробничої, комунально!
складської, інженерного
обладнання, курортної,
лікувальної тощо)

га 36,78 23,72 23,72

1.6 Території кладовища га 11,89 11,89 11,89

1.7 ! інші території т.ч. водні
поверхні)

» ! ! !

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього тис.осіб 6,679 11,372 16,812

у тому числі:

! у садибній забудові » 0,012 0,012 0,012

! у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків)

» 6,667 11,2 16,8

2.2 Щільність населення осіб/га

у тому числі:

! у садибній забудові » 33 33 33

! у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків)

» 432 563 575

3. Житловий фонд

3.1 Житловий фонд (площа
квартир), всього

тис. м квартир !

у тому числі:
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! садибний тис. м2

%
360 360 360

! багатоквартирний тис. м заг. площі
квартир

207,02 343,51 512,17

3.2 Середня житлова
забезпеченість у тому числі:

м2/особу !

! у садибній забудові » 33 33 33

! у багатоквартирній забудові
(з урахуванням гуртожитків)

» 30,0 30,0

3.3 Вибуття житлового фонду тис. м2 загальної
площі

! ! !

3.4 Житлове будівництво, всього:
у тому числі за видами:

тис. м2 загальної
площі

!

! садибна забудова
(одноквартирна забудова)

будинків 3 3 3

! багатоквартирна забудова квартир 2603 4378 6577

!10 і вище тис. м2 загальної
площі

254,6 455,83 697,05

3.5 Житлове будівництво за
рахунок проведення
реконструкції існуючої
забудови

тис. м2 ! ! !

4. Установи та підприємства
обслуговування

4.1 Дошкільні навчальні заклади
школа!дитячий садок
«Золотий ключик»

місць 275 619 619

4.2 Загальноосвітні навчальні
заклади школа!дитячий садок
«Золотий ключик»

учнів 995 2026 2026

4.3 Стаціонари (лікарні) усіх типів ліжок ! 159 238

4.4 Поліклініки, амбулаторії,
диспансери без стаціонару.
Кабінети сімейного лікаря

відв. за зміну 227 273 408

4.5 Спортивні зали загального
користування

м2 площі підлоги 534 910 1359

4.6 Відкриті площинні споруди у
житловому кварталі

га ! 0,46 1,03

4.7 Приміщення для
фізкультурно!оздоровчих
занять у житловому кварталі

м2 заг. площі 468 796 1189

4.8 Бібліотеки тис. один, зберіг. 23 40 59

4.9 Магазини м торг, пл. 1536 2616 3908

4.10 Підприємства громадського
харчування

місць 267 455 680

4.11 Установи побутового
обслуговування

роб. місць 33 57 85

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,046 га, розташованій на вул. Профе�
сора Караваєва, 1/28 у Солом’янському райо�
ні м. Києва, згідно з додатком до рішення (план�
схема додається).

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 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 насаджень
міста «Київзеленбуд» здійснити організаційно�пра�
вові заходи щодо благоустрою земельної ділянки,
що визначена 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, затвердженої рі�
шенням 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 надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Професора Караваєва, 1/28 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 809/1813 від 22 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:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на
вул. Глінки, 6 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 806/1810 від 22 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 земельній ділянці
площею 0,3399 га, розташованій на вул. Глінки,
6 у Солом’янському районі м. Києва, згідно з
додатком до рішення (план�схема додається).

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 набуття чинності
рішенням про надання земельної ділянки у ко�
ристування вжити заходів щодо державної ре�
єстрації права користування на земельну ділян�
ку, що визначена 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.

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

ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, включивши до переліку озелене�
них територій загального користування міста
Києва, що відповідають типологічним ознакам
та планувальним вимогам (таблиця № 2), зе�
мельну 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»

1. Реорганізувати державне комунальне під�
приємство кінотеатр «Краків» (код ЄДРПОУ
14294057) шляхом перетворення у комуналь�
не підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) «Європейський культурний центр Кра�
ків».

2. Встановити, що комунальне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) «Євро�
пейський культурний центр Краків» є правона�
ступником майна, всіх прав і обов’язків реор�
ганізованого державного комунального підпри�
ємства кінотеатру «Краків».

3. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
згідно з пунктом 1 цього рішення.

3.2. Утворити комісію з реорганізації держав�
ного комунального підприємства кінотеатру «Кра�
ків» шляхом перетворення у комунальне підпри�
ємство виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
«Європейський культурний центр Краків».

3.3. Затвердити передавальний акт в уста�
новленому порядку.

3.4. Закріпити на праві господарського ві�
дання за комунальним підприємством виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) «Європейський
культурний центр Краків» майно реорганізова�
ного державного комунального підприємства
кінотеатру «Краків».

3.5. Затвердити зміни до Статуту державно�
го комунального підприємства кінотеатру «Кра�
ків».

4. Встановити строк заявления кредиторами
своїх вимог — два місяці з дня оприлюднення по�
відомлення про рішення щодо реорганізації
державного комунального підприємства кіно�
театру «Краків».

5. Визнати таким, що втратило чинність, рі�
шення Київської міської ради від 08 грудня 2005
року № 568/3029 «Про передачу в оренду цілі�
сного майнового комплексу державного кому�
нального підприємства кінотеатру «Краків».

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань власності та постійну комісію Київ�
ської міської ради з питань культури, туризму
та інформаційної політики.

Київський міський голова
В. Кличко

Про реорганізацію державного комунального 
підприємства кінотеатру «Краків»

Рішення Київської міської ради № 587/1591 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу Укра&

їни, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про культуру», враховуючи рішення Київської міської ради від 08 жовтня 2015 року № 104/2007
«Про вихід зі складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Муніципальний театр «Київ» та
з метою ефективного використання комунального майна територіальної громади міста Києва Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати вулиці та провулки у місті
Києві згідно з додатком.

2. Уточнити назву проспекту «Правди» у По�
дільському районі – проспект Правди.

3. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
здійснити організаційно�правові заходи щодо
виконання пунктів 1�2 цього рішення.

4. Внести зміни до офіційного довідника «Ву�
лиці міста Києва», затвердженого рішенням Ки�
ївської міської ради від 22 січня 2015 року 
№ 34/899 «Про затвердження офіційного до�
відника «Вулиці міста Києва», відповідно до пун�
ктів 1 �2 цього рішення.

5. Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
врахувати в Реєстрі вулиць та інших поімено�
ваних об'єктів у місті Києві положення пунктів
1�2 цього рішення.

6. Це рішення Київської міської ради офіцій�
но оприлюднити в газеті Київської міської ра�
ди «Хрещатик».

7. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв'язків.

Київський міський голова В.Кличко

Про уточнення назв, перейменування вулиць 
та провулків у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 704/1708 від 20 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам
міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних
подій», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал&соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи протокол засідання комісії з питань
найменувань від 25 квітня 2016 року № 5, а також з метою збереження історичного спадку територіальної
громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
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№
п/п

Стара назва Нова назва Розташування Район

1 вулиця Дибенка
Павла

вулиця   Сім'ї
Шовкоплясів

від вулиці Богатирської до кінця
забудови

Оболонський

2 вулиця Кіквідзе вулиця Бойчука
Михайла

від вулиці Бастіонної і бульвару Дружби
Народів  до  вулиці Саперно!
Слобідської

Печерський

3 вулиця Котовського вулиця Сальського
Володимира

від вулиці Грекова Академіка до вулиці
Стеценка

Шевченківський та
Подільський

4 вулиця Павлика
Морозова

вулиця Академіка
Оппокова

від вулиці Дніпроводської до кінця
забудови

Оболонський
(селище Водогін)

5 вулиця Профінтерну вулиця Забайківська від вулиці Байкової до вулиці
Кіровоградської

Голосіївський

6 вулиця Скрипника
Миколи

вулиця Лукаша
Миколи

від початку забудови до Оборонного
провулку

Солом'янський

7 вулиця Шелеста
Петра

вулиця Плахотнюка
Миколи

від вулиці Даля Олександра до вулиці
Сови Андрія

Деснянський

8 провулок Бакинських
Комісарів

провулок Сухенка
Василя

від вулиці Гродненської до вулиці
Азербайджанської

Дніпровський

9 Провулок Шаумяна Провулок
Параджанова Сергія

від вулиці Параджанова Сергія до
вулиці Черняховського

Шевченківський

1. Прийняти за основу проект рішення Київ�
ської міської ради «Про визначення за необхід�
не утворення Центру допомоги учасникам анти�
терористичної операції».

2. Постійній комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я та соціального захис�

ту доопрацювати зазначений проект рішення
та внести його на розгляд пленарного засідан�
ня сесії Київської міської ради.

Київський міський голова
В. Кличко

Про прийняття за основу 
проекту рішення Київської 

міської ради «Про визначення 
за необхідне утворення Центру 

допомоги учасникам 
антитерористичної операції»

Рішення Київської міської ради № 539/1543 від 08 грудня 2016 року
Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини шістнадцятої

статті 35 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016
№ 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2016 № 704/1708

Перелік 
вулиць, бульварів та площ, які перейменовуються у місті Києві

Київський міський голова
В. Кличко

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,96 га від будівлі СЗШ № 4 на вулиці
Стальського, 26�а та вздовж будинків 4�а, 2�б,
2�а та 2 на вулиці Курнатовського у Дніпров�
ському районі м. Києва згідно з додатком до
цього 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 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, відповід�
но до вимог Закону України «Про державну ре�
єстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».

3. Київському комунальному об’єднанню зеле�
ного будівництва та експлуатації зелених наса�
джень міста «Київзеленбуд» здійснити організа�
ційноправові 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, затвердженої 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 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 надання статусу скверу земельній ділянці площею 
0,96 га від будівлі СЗШ № 4 на вулиці Стальського, 26&а 

та вздовж будинків 4&а, 2&б, 2&а та 2 на вулиці Курнатовського 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 812/1816 від 22 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 земельній ділянці
площею 0,5201 га, розташованій на вул. Іскрів�
ській, 5�а у Солом’янському районі м. Києва,
згідно з додатком до рішення (план�схема до�
дається).

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 набуття чинності
рішенням про надання земельної ділянки у ко�
ристування вжити заходів щодо державної ре�
єстрації права користування на земельну ділян�
ку, що визначена 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, що визначена 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, затвердженої рі�
шенням 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 надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій 
на вул. Іскрівській, 5&а у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 808/1812 від 22 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 земельній ділянці
площею 1,73 га, розташованій за адресою: 
вул. І. Миколайчука 3�3�а у Дніпровському райо�
ні м. Києва згідно з додатком до цього рішення
(план�схема додається).

2. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Дніпровського району міс�
та Києва в установленному 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 прийняття рішен�
ня про надання земельної ділянки в користу�
вання вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права користування на земельну ділянку, за�
значену в пункті 1 цього рішення, відповідно до
Закону України «Про державну реєстрацію ре�
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3. Внести зміни до Програми розвитку зе�
леної зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в централь�
ній частині міста, затверджених рішенням Ки�
ївської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381,
включивши до переліку озеленених територій
загального користування м. Києва земельну

ділянку, визначену пунктом 1 цього рішення,
до переліку скверів Дніпровського 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 скверу земельній ділянці, 
розташованій за адресою: вул. І. Миколайчука, 3&3&а 

у Дніпровському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 350/1354 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра&
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповід&
ний фонд України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на&
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006
№ 105, та з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,14 га, розташованій навпроти бу�
динку № 4�а на вул. Митрополита Андрея Шеп�
тицького у Дніпровському районі м. Києва,

згідно з додатком до рішення (план�схема до�
дається).

2. Комунальному підприємству по утриманню зе�
лених насаджень Дніпровського району м. Києва:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій 
навпроти будинку № 4&а на вул. Митрополита Андрея 

Шептицького у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 349/1353 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:



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹11 (4924)

6

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 зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити організаційно�
правові заходи щодо благоустрою земельної ді�
лянки, визначеної пунктом 1 цього рішення.

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, вклю�
чивши до переліку озеленених територій за�
гального користування міста Києва, що відпо�
відають типологічним ознакам та планувальним
вимогам (таблиця № 2) земельну ділянку, за�
значену в пункті 1 цього рішення,

5. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
забезпечити в установленому порядку фінан�
сування 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»

1. Надати статус скверу земельній ділянці
площею 0,31 га між житловими будинками на
вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 у Дніпров�
ському районі м. Києва згідно з планом�схе�
мою, що 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 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, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 19.07.2005
року № 806/3381 та подовженої рішенням Ки�
ївської міської ради від 07.07.2016 року № 572/572,
включивши до переліку озеленених територій
загального користування міста Києва, що відпо�
відають 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 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 надання статусу скверу земельній ділянці між житловими
будинками на вул. Будівельників, 38/14, 36, 34/1 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 562/1566 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само&
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених на&
казом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10 квітня 2006
року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельній ділянці орі�
єнтовною площею 0,65 га на вул. Микільсько�
Слобідській, навпроти просп. Броварського, 15
у Дніпровському районі м. Києва згідно з до�
датком до цього рішення (план�схема додаєть�
ся).

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

2.1. У місячний термін з дня прийняття цьо�
го рішення — звернутись в установленому за�
конодавством 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 та передачу до Департаменту земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки відповідного проекту рішення

Київської міської ради про надання земельної
ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, в
користування.

2.3. У місячний термін з дня прийняття рі�
шення про надання земельної ділянки в корис�
тування вжити заходів щодо державної реєс�
трації права користування на земельну ділян�
ку, зазначену в пункті 1 цього рішення, відпо�
відно до Закону України «Про державну реєс�
трацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».

3. Внести зміни до Програми розвитку зеленої
зони м. Києва до 2010 року та концепції формуван�
ня зелених насаджень в центральній частині міста,
затверджених рішенням Київської міської ради від
19.07.2005 № 806/3381 та продовжених на період
до 2015 року рішенням Київської міської ради від
27.11.2009 № 714/2783, додавши земельну ділян�
ку, визначену пунктом 1 цього рішення, до перелі�
ку скверів Дніпровського району м. Києва.

4. Київському комунальному об’єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» виконавчого ор�

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Микільсько&Слобідській, навпроти просп. Броварського, 15 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 351/1355 від 10 листопада 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10 квітня
2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

гану Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) здійснити організаційно�
правові заходи щодо благоустрою земельної ді�
лянки, визначеної пунктом 1 цього рішення.

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»

1. Надати статус скверу земельній ділянці орі�
єнтовною площею 1,17 га на вул. Плеханова у Дніп�
ровському районі м. Києва згідно з додатком
до цього рішення (план�схема додається).

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

2.1. У місячний термін з дня прийняття цьо�
го рішення звернутись 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 та передачу до Департаменту земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
для підготовки відповідного проекту рішення
Київської міської ради про надання земельної
ділянки, зазначеної в пункті 1 цього рішення, в
користування.

2.3. У місячний термін з дня прийняття рі�
шення про надання земельної ділянки в корис�
тування вжити заходів щодо державної реєс�
трації права користування на земельну ділян�
ку, зазначену в пункті 1 цього рішення, відпо�
відно до Закону України «Про державну реєс�
трацію 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 скверу 
земельній ділянці 

на вул. Плеханова у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 555/1559 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до Земельного кодексу України, 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 0,1522 га, розташованій на вул. Кудря�
шова, 2�4 у Солом’янському районі м. Києва
згідно з додатком до цього рішення (план�схе�
ма додається).

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 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 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.

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

ку та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста, затвердженої рі�
шенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, включивши до переліку озелене�
них територій загального користування міста
Києва, що відповідають типологічним ознакам
та планувальним вимогам (таблиця № 2), зе�
мельну ділянку, зазначену в пункті 1 цього рі�
шення.

5. Виконавчому органу Київської міської ра�
ди (Київській міській державній адміністрації)
забезпечити в установленому порядку фінан�
сування 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 надання статусу скверу земельній ділянці, розташованій на
вул. Кудряшова, 2&4 у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 557/1561 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:
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Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на просп. Миколи Бажана, 10, 12 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 558/1562 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³,

ðîçòàøîâàí³é íà ïðîñï. Ìèêîëè Áàæàíà, 10, 12

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8 000 000 000:90:290:700), çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
за адресою: вул. Краківська, 11 у Дніпровському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 561/1565 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,31 ãà çà àäðåñîþ: âóë. Êðàê³âñüêà, 11

ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç ïëà-

íîì-ñõåìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ðîêó

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
на вулиці Флоренції, біля будинків 5,12(а і будинків 

на вулиці Раїси Окіпної 5(б, 5(а, 7(а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 556/1560 від 12 грудня 2016 року
Відповідно до Земельного кодексу України, 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³-

ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,36 ãà íà âóëèö³ Ôëîðåíö³¿,

á³ëÿ áóäèíê³â 5, 12-à ³ áóäèíê³â íà âóëèö³ Ðà¿ñè

Îê³ïíî¿ 5-á, 5-à, 7-à ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ

(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà:

2.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî

ð³øåííÿ çâåðíóòèñü â óñòàíîâëåíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó ç â³äïîâ³äíèì êëîïîòàííÿì äî

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà

ðîçðîáêó ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-

íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

2.2. Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ç ìîìåíòó îòðè-

ìàííÿ äîçâîëó íà ðîçðîáêó äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåì-

ëåóñòðîþ îðãàí³çóâàòè ¿¿ ðîçðîáêó, ïîãîäæåííÿ

òà ïåðåäà÷ó äî Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-

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

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

äëÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â

êîðèñòóâàííÿ.

2.3. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-

íÿ ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â êîðèñòó-

âàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-

çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³äïîâ³äíî äî

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå-

÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîð-

ìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñ-

òèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783,

äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì

1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-

íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåí-

íÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

çàáåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàí-

ñóâàííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ïóíêòàìè 2 òà 4

öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій вздовж будинку 4 на вул. Райдужній 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 563/1567 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-

ùåþ 0,32 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ðàéäóæí³é ó

Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, â³ä-

ïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàé-

íî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009

¹ 714/2783, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó ñêâåð³â

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³-

äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì

âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-

çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíê-

òàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 

«Про затвердження міської цільової програми 
«Турбота. Назустріч киянам» на 2016 —2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 788/1792 від 22 грудня 2016 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра(

їні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств на(
селення міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

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

â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî çà-

òâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáî-

òà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 — 2018 ðîêè» òà-

ê³ çì³íè:

1.1. Ó ï³äïóíêò³ 5.2 òà àáçàö³ òðåòüîìó ï³ä-

ïóíêòó 5.4 ïóíêòó 5 ñëîâà òà öèôðè «01 ñ³÷íÿ

2017 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «01

êâ³òíÿ 2017 ðîêó».

1.2. Äîïîâíèòè ð³øåííÿ ïóíêòîì 10 òàêîãî

çì³ñòó:

«10. Íà ÷àñ ä³¿ îñîáëèâîãî ïåð³îäó, ââåäåíîãî

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 11 ëþòîãî 2016

ðîêó ¹ 44/2016 «Ïðî øåôñüêó äîïîìîãó â³éñüêî-

âèì ÷àñòèíàì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëü-

íî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè», ä³ÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè

«Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 — 2018 ðî-

êè» ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â

òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé â³éñüêîâèõ ÷àñòèí N¹ 2260,

3066, 3030, 2269, Â2262, Â2277, À0525, À1799,

À2299, Â3231 çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ïîðÿäêîì.».
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Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 10-11 ââàæàòè ïóíêòàìè 11-12.

3. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 — 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.
Київський міський голова 

В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 25.12.2014 ¹ 731/731

Зміни
до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 — 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 03 березня 2016 року № 116/116
1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ² «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 — 2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 3041615,9 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 3039533,9 тис. грн

9.2. коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) 2082,0 тис. грн

2. Â ðîçä³ë³ 4 "Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè" òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки Усього витрат на виконання Програми

2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1158749,0 909768,0 973098,9 3041615,9

Бюджет м. Києва 1158354,9 908950,6 972228,4 3039533,9

Кошти інших джерел 394,1 817,4 870,5 2082,0

3. Ó ðîçä³ë³ 6 "Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ "Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì" íà 2016 - 2018 ðîêè":

3.1. Ïóíêòè 1, 5 ïîçèö³¿ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

№ п/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

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

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

1 Адресна
матеріальна
допомога *

1. Забезпечувати надання
одноразової адресної
соціальної матеріальної
допомоги окремим
категоріям соціально
незахищених верств
населення, ветеранам
війни міста Києва

2016B2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 236218,5 259560,0 273980,0 Показник
витрат, тис. грн

236218,5 259560,0 273980,0

Показники
продукту

Кількість
одержувачів,
тис. осіб

475,0 515,0 515,0

Показник
ефективності

Середній розмір
допомоги, грн,
на рік

497,3 504,0 532,0

Показник якості

Динаміка
середнього
розміру
допомоги, %

100,0 101,3 107,0

5. Надавати одноразову
адресну матеріальну
допомогу
малозабезпеченим
верствам населення
міста Києва та киянам,
які опинилися в
складних життєвих
обставинах

2016B2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 16914,8 12436,0 13684,0 Показник
витрат, тис. грн

16914,8 12436,0 13684,0

Показник
продукту

Кількість
одержувачів,
тис. осіб

12,6 12,6 12,6

Показник
ефективності

Середній розмір
допомоги, грн

1342,4 987,0 1086,9

Показник якості

Динаміка
середнього
розміру
допомоги, %

100,0 73,5 81,0

3.2. Ïóíêò 2 ïîçèö³¿ 3 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

№ п/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

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

Очікуваний результат

3 Забезпечення
реалізації права
на освіту

2. Погашення кредиторської
заборгованості на
компенсацію витрат на
навчання студентів з числа
дітейBінвалідів, інвалідів,
дітейBсиріт та дітей з
малозабезпечених родин у
Відкритому міжнародному
університеті розвитку
людини "Україна", що
склалася станом на
01.01.2016

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016рік 2017 рік 2018 рік

1203,3 B B Буде
забезпечено
погашення
кредиторської
заборгованості 

1203,3 B B
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3.3. Ïîçèö³þ 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

№ п/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

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

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

7 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню
безкоштовним
харчуванням та
продуктовими наборами
малозабезпечених
одиноких громадян та
інших верств населення
міста Києва

2016B2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва  7585,2 11224,9 12249,5 Показник витрат, тис. грн 7585,2 11224,9 12249,5

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 52,6 48,6 48,6

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 144,2 231,0 252,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру
допомоги, %

100,0 160,2 174,8 

№ п/п Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

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

Очікуваний результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік Показники 2016 рік 2017 рік 2018 рік

12 Компенсація
витрат за
пільговий
проїзд

1. Забезпечувати
компенсацію витрат КП
"Київпастранс" та КП
"Київський
метрополітен" за
пільговий проїзд
міським пасажирським
транспортом окремих
категорій громадян,
право безоплатного
проїзду для яких
встановлено рішеннями
Київської міської ради, а
також студентам вищих
навчальних закладів IBIV
рівнів акредитації та
учнів професійноB
технічних навчальних
закладів

2016B 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 578459,4 402845,3 428129,8 Показник
витрат, тис. грн

578459,4 402845,3 428129,8

Показники
продукту

Кількість
одержувачів,
тис. осіб/12
місяців

805,9 805,9 805,9

Показник
ефективності

Середній розмір
компенсації,
грн/міс.

59,8 41,7 44,3

Показник якості

Динаміка
середнього
розміру
компенсації, %

100,0 69,7 74,1

3.4. Ïóíêò 1 ïîçèö³¿ 12 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

3.5. Ï³äñóìêîâó ïîçèö³þ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

РАЗОМ 1158749,0 909768,0 973098,9 1158749,0 909768,0 973098,9

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 3041615,9 тис. грн, в т. ч.: кошти бюджету м. Києва B
3039533,9 тис. грн, кошти інших джерел B 2082,0 тис. грн

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
між житловими будинками на вул. Вифлеємській, 16 та Тампере,

15 у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 560/1564 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,79 ãà ì³æ æèòëîâèìè áóäèíêàìè íà

âóë. Âèôëåºìñüê³é, 16 òà Òàìïåðå, 15 ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç ïëàíîì-ñõå-

ìîþ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ðîêó

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Оноре де Бальзака, № 12 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради №348/1352 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. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³

ïëîùåþ 0,2276 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Îíî-

ðå äå Áàëüçàêà, ¹ 12 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ

(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî çåìëåêî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ

ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííî-

ñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó

êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüî-

ãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005

¹ 806/3381, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíå-

íèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà

Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì

òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³-

øåííÿ.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³-

íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 2

òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ 

ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè,

à òàêîæ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ñàéò³ «Ë³ãà Çàêîí»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
31 ñ³÷íÿ 2017 ð.
¹11(4924)

10

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó; 

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â Òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â; 

çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³; 

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàñ ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåí-

íÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂÒßÇÊÈ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ-

÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ)

àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ТЕАТРАЛЬНО(ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД

КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА»
ідентифікаційний номер 33643801

(нова редакція)
м. Київ — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ

ÌÀËÀ ÎÏÅÐÀ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³ä-

ïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Òåàòð ñòâîðåíèé â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 ÷åðâíÿ 2004 ðîêó ¹ 310/1520.

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.4. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ-

¯ÂÑÜÊÀ ÌÀËÀ ÎÏÅÐÀ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÊÇ ÒÂÇÊ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ ÌÀËÀ ÎÏÅÐÀ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Äåããÿð³âñüêà. 5, ì. Êè¿â, 04119.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â: îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòó-

ä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, êîìïàêò-äèñêàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà-

¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ

çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-

øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì: çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè

âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóð-

ñ³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ:

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Ïðîäîâæåííÿ  ðîçïîðÿäæåííÿ  â³ä 20.12.2016 ¹ 1282. 

Ïî÷àòîê ó íîìåðàõ 9 (4922) çà 25 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó, 10 (4923) çà 27 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.
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2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì: 

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó òà ãëÿäà÷³â; 

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð-õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó; 

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â Òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíàíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â; 

çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³; 

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âè-

êîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñ-

êàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëà-

íîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåí-

íÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
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(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
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КУЛЬТУРИ «КИЇВСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА»

ідентифікаційний номер 05492734)
(нова редакція)
м. Київ — 2016

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ

ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ» (äàë³ — Òå-

àòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòà-

ìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿).

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 òðàâíÿ 2005 ðîêó ¹ 397/2973 Òåàòð º ïðà-

âîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó «Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé ìóçè÷íèé

òåàòð äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà».

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.4. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜ-

ÍÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÈ ÒÀ ÁÀËÅÒÓ ÄËß Ä²ÒÅÉ ÒÀ ÞÍÀÖÒÂÀ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «ÊÌÀÒÎÁ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Ìåæèã³ðñüêà, 2, ì. Êè¿â, 04070.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â; 

îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòóä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, êîìïàêò-äèñ-

êàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³î-

íàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-
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øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì; çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè

âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóð-

ñ³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ;

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, øî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì: 

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó òà ãëÿäà÷³â; 

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îþ îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó; 

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â Òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â: çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðè-

ìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³, âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äå-

ïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâå-

äåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ-

÷èñü ïðè öüîìó âòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåí-

íÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

08.08.2011 ð. ¹ 1384

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ¹ 1282)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМУНАЛЬНИЙ ТЕАТРАЛЬНО(КОНЦЕРТНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ

«ЦИГАНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУЗИЧНО(ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
«РОМАНС»

(ідентифікаційний номер 22958413)
(нова редакція)

м. Київ(2016

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÊÎÍÖÅÐÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÖÈÃÀÍÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅ-

Ì²×ÍÈÉ ÌÓÇÈ×ÍÎ-ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ «ÐÎÌÀÍÑ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëü-

íî-âèäîâèùíèì çàêëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24 æîâòíÿ 2002 ðîêó ¹ 98/258 Òåàòð º ïðà-

âîíàñòóïíèêîì äåðæàâíîãî êîìóíàëüíîãî òåàòðàëüíî- êîíöåðòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öèãàíñüêèé

ìóçè÷íî-äðàìàòèíèé òåàòð «Ðîìàíñ».

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè â³ä 16 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 653 Òåàòðó íàäàíî ñòàòóñ

àêàäåì³÷íîãî òà â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1954 ïåðåéìåíîâàíî ó êîìó-

íàëüíèé òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèé çàêëàä êóëüòóðè «Öèãàíñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð «Ðî-

ìàíñ».

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.4. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÊÎÍÖÅÐÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ

«ÖÈÃÀÍÑÜÊÈÉ ÀÊÀÄÅÌ²×ÍÈÉ ÌÓÇÈ×ÍÎ-ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ «ÐÎÌÀÍÑ».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÊÇÊ ÖÌÄÒ «ÐÎÌÀÍÑ».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: ïðîñï. Ïåðåìîãè, 38, ì. Êè¿â, 03057.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2.Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè:

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â;

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;
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ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà;

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â; îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòó-

ä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, êîìïàêò-äèñêàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà-

¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³îíàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ

çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-

øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì; 

çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³

òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ;

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì: 

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó òà ãëÿäà÷³â; 

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³;

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â Òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â; çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðè-

ìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³;

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Âèùèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ Òåàòðó º çàãàëüí³ çáîðè òðóäîâîãî êîëåêòèâó Òåàòðó.

5. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÒÅÀÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Òåàòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³

çàêð³ïëþºòüñÿ çà Òåàòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

5.2. Ìàéíî Òåàòðó ñêëàäàºòüñÿ ç îñíîâíèõ ôîíä³â, îá³ãîâèõ êîøò³â, à òàêîæ ³íøèõ ö³ííîñòåé, âàð-

ò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Òåàòðó.

5.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Òåàòðó º:

ìàéíî, ïåðåäàíå âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì:

äîõîäè â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³;

òðàíñôåðòè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà:

áëàãîä³éí³ âíåñêè ïîæåðòâóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á (ìàé-

íî, êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³ òà ³íøå).

5.4. Òåàòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî ç äîçâîëó âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæó-

âàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïå-

ðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç

áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.5. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ïðàö³âíèê³â Òåàòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó) òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

5.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Òåàòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Òåàòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ïîëîæåí-

íÿì.

6. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍ² ÊÓËÜÒÓÐÍ² ÇÂ’ßÇÊÈ

6.1. Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Òåàòð çä³éñ-

íþº çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Òåàòð ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè (êîíòðàêòè) ç ³íîçåìíèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà áóäü-ÿê³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ êóëüòóðè, áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëü-

íîñò³ â³äïîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é òà ôîíä³â.

6.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Òåàòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7. ÎÁË²Ê ² ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ ÒÅÀÒÐÓ

7.1. Òåàòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº

ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Òåàòðó íàäàºòüñÿ äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Òåàòðîì øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó

òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ

äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêî-

íàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ-

÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

7.4. Òåàòð çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âè-

çíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

7.5. Â³äíîñèíè Òåàòðó ç ³íøèìè ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³

çä³éñíþþòüñÿ íà îñíîâ³ äîãîâîð³â.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÒÅÀÒÐÓ

8.1. Òåàòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåí-

íÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

8.2. Ïðèïèíåííÿ Òåàòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Òåàò-

ðó, à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

8.5. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì òå-

àòðàëüíî-âèäîâèùíèì çàêëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Òåàòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàííÿ ¿õí³õ

ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

23.01.20012 ð. ¹ 100

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

20.12.2016 ¹ 1282)

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ТЕАТРАЛЬНО(ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД

КУЛЬТУРИ «НОВИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР НА ПЕЧЕРСЬКУ»
(ідентифікаційний номер 02173472)

(нова редакція)
Київ — 2016

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. ÊÎÌÓÍÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎ-ÂÈÄÎÂÈÙÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÊÓËÜÒÓÐÈ «ÍÎÂÈÉ ÄÐÀ-

ÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÒÅÀÒÐ ÍÀ ÏÅ×ÅÐÑÜÊÓ» (äàë³ — Òåàòð) º íåïðèáóòêîâèì òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèì çà-

êëàäîì êóëüòóðè, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Âëàñíèêîì òà çàñíîâíèêîì Òåàòðó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòó-

ïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 405/6621 êîìóíàëüíèé çà-

êëàä êóëüòóðè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà «Íîâèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åðñüêó» ïåðå-

äàíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 100 ïåðåéìåíîâà-

íî ó êîìóíàëüíèé çàêëàä «Òåàòðàëüíî-âèäîâèùíèé çàêëàä êóëüòóðè «Íîâèé äðàìàòè÷íèé òåàòð

íà Ïå÷åðñüêó».

1.2. Òåàòð ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî êóëüòóðó»,

«Ïðî òåàòðè ³ òåàòðàëüíó ñïðàâó», ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.3. Òåàòð çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

1.4. Òåàòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðîçðàõóíêî-

âèé òà âàëþòíèé ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, øòàìïè, áëàíêè òà ³íø³

ðåêâ³çèòè þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.5. Íàéìåíóâàííÿ Òåàòðó:

Ïîâíà íàçâà: Òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèé çàêëàä êóëüòóðè «Íîâèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åð-

ñüêó».

Ñêîðî÷åíà íàçâà: ÒÂÇÊ «Íîâèé äðàìàòè÷íèé òåàòð íà Ïå÷åðñüêó».

1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Òåàòðó: âóë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêà, 5, ì. Êè¿â, 0101 1.

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÍÀÏÐßÌÊÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó º ðîçâèòîê òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ³ òåàòðàëüíî¿ ñïðà-

âè, ôîðìóâàííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ â òåàòðàëüíîìó ìèñòåöòâ³.

2.2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó:

ñòâîðåííÿ, ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íèé ïîêàç òåàòðàëüíèõ âèñòàâ, ³íøèõ òâîð³â òåàòðàëü-

íîãî ìèñòåöòâà íà âëàñí³é ñöåí³ (ñöåíàõ) òà íà ãàñòðîëÿõ, îðãàí³çàö³ÿ ìèñòåöüêèõ ôåñòèâàë³â,

êîíêóðñ³â, îãëÿä³â, à òàêîæ ðåàë³çàö³ÿ êâèòê³â íà çàçíà÷åí³ çàõîäè;

ï³äãîòîâêà òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíèõ ïðîãðàì òà ³íøèõ çàõîä³â íà îñíî-
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

27 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 26/1618

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

з централізованого опалення і централізованого 
постачання гарячої води комунальному підприємству

з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд»

Розпорядження № 27 від 16 січня 2017 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України

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

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç óòðèìàííÿ òà

åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî

ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä», âñòàíîâëåíèõ

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 248, çàðå-

ºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18 òðàâíÿ 2016 ðîêó

çà ¹ 49/1362 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 âå-

ðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 897), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç

óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó

ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 248, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18

òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 50/1363 (ó ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 897), âèêëàâøè

¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

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

íèì ï³äïðèºìñòâîì ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòà-

ö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» ÿê âèêîíàâöåì öèõ ïîñëóã,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 êâ³òíÿ 2016

ðîêó ¹ 248, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 18

òðàâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 52/1365 (ó ðåäàêö³¿ ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 897), âèêëàâøè

¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

27 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 25/1617

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Державна установа «Національний

науковий центр «Інститут кардіології імені академіка 
М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України

Розпорядження № 26 від 16 січня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю(
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен(
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих
медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Äåðæàâ-

íà óñòàíîâà «Íàö³îíàëüíèé íàóêîâèé öåíòð «²í-

ñòèòóò êàðä³îëîã³¿ ³ìåí³ àêàäåì³êà Ì. Ä. Ñòðà-

æåñêà» Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ìåäè÷íèõ íàóê

Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âå-

ðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1056, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 22 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 68/1381

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó

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

òüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

27 ñ³÷íÿ 2017 ð. çà ¹ 24/1616

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне 

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

Розпорядження № 25 від 16 січня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю(
вання цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затверджен(
ня переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè

ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êîìó-

íàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëü-

òàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Äí³ïðîâñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ

ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòè-

ö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà ¹ 36/1349

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 ëèïíÿ 2016 ðîêó

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

òüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

â³ äîãîâîð³â ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè äëÿ ¿õ ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ ÷è ïóáë³÷íîãî ïî-

êàçó íà âëàñí³é ÷è îðåíäîâàíèõ ñöåíàõ ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàð-

ò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà ñóì³æí³ ïðàâà;

íàäàííÿ þðèäè÷íèì îñîáàì íà îñíîâ³ äîãîâîð³â ïîñòàíîâî÷íèõ ïîñëóã, ñöåí³÷íèõ ïîñòàíîâî÷-

íèõ çàñîá³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âèñòàâ, êîíöåðò³â:

âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïðåäìåò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ

òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, êîíöåðò³â;

íàäàííÿ âëàñíî¿ ñöåíè ³íøèì òåàòðàì äëÿ ïðîâåäåííÿ ãàñòðîëüíèõ çàõîä³â, ñï³ëüíèõ òåàòðàëü-

íèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì;

ï³äãîòîâêà, òèðàæóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-äîâ³äíèêîâèõ ³ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àë³â, êî-

ï³é â³äåîìàòåð³àë³â òà ôîíîãðàì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ òåàòðó, ç äîäåðæàííÿì ïðàâ àâòîð³â òà

âèêîíàâö³â ðîëåé (ïàðò³é) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà:

ïðîâåäåííÿ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íèõ âå÷îð³â ³ òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç ìàéñòðàìè ìèñòåöòâ;

êîíöåðòíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â òà âèêîíàâö³â;

îðãàí³çàö³ÿ íà ñàìîñò³éíèõ çàñàäàõ ñòóä³é, ùî áóäóòü çàéìàòèñÿ çàïèñîì íà ðàä³î, êîìïàêò-äèñ-

êàõ òîùî, êðàùèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â óêðà¿íñüêèõ òà çàðóá³æíèõ âèêîíàâö³â, ùî ïðîïàãóþòü íàö³î-

íàëüíó òà ñâ³òîâó êóëüòóðó, ðåàë³çàö³ÿ öèõ çàïèñ³â;

ïðîâåäåííÿ òà ó÷àñòü ó íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ, êîíãðåñàõ, ôåñòèâàëÿõ òà ³í-

øèõ çàõîäàõ, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíèõ òà òâîð÷èõ îáì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîïàãàíäîþ ìóçè÷íîãî òà

òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà;

ïåäàãîã³÷íà ðîáîòà ç ìîëîäèìè àêòîðàìè, âèêëàäàöüêà ðîáîòà ïðàö³âíèê³â òåàòðó â ³íñòèòó-

òàõ, òåàòðàõ, ñòóä³ÿõ, êîëåäæàõ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà êîðäîíîì; 

çä³éñíåííÿ îáì³íó òåàòðàëüíèìè âèñòàâàìè, êîíöåðòíèìè ïðîãðàìàìè, îðãàí³çàö³ÿ â Óêðà¿í³

òà çà êîðäîíîì ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â òåàòðàëüíîþ ìèñòåöòâà òà ó÷àñòü ó íèõ;

âèïóñê áóêëåò³â, ïðîñïåêò³â, ïëàêàò³â, çíà÷ê³â, ³íøî¿ ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿, ùî ïðîïàãóþòü òåàò-

ðàëüíó, êîíöåðòíó òà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó.

2.3. Òåàòð ìîæå, êð³ì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, ïðîâàäèòè òàê³ äîäàòêîâ³ âèäè ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì; 

ïðîäàæ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ òà êâ³ò³â; 

ïðîäþñåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü;

îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó òà ãëÿäà÷³â; 

ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â Òåàòð³; 

îðãàí³çàö³ÿ ïðåçåíòàö³é;

âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà íàäàííÿ ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ âèðîáíè÷èìè ñëóæáàìè òà öåõàìè

Òåàòðó;

ïðîêàò ³ ðåàë³çàö³ÿ êîñòþì³â, âçóòòÿ, îáëàäíàííÿ, ðåêâ³çèòó, áóòàôîð³¿, ãðèìóâàëüíèõ, ïàñòèæåð-

íèõ òà ³íøèõ òîâàð³â ³ ïðåäìåò³â òîùî.

Äîõîäè, îäåðæàí³ Òåàòðîì â³ä ïðîâàäæåííÿ äîäàòêîâèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îïî-

äàòêîâóþòüñÿ íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÒÅÀÒÐÎÌ

3.1. Êåð³âíèöòâî Òåàòðîì çä³éñíþº äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïîâíîâàæåíü:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òâîð÷èõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ øëÿõîì óêëàäåííÿ êîí-

òðàêò³â òà çâ³ëüíÿº ¿õ ç ðîáîòè:

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè âñ³õ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Òåàòðó; 

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè; 

óêëàäàº ïðàâî÷èíè â³ä ³ìåí³ Òåàòðó; 

ïðåäñòàâëÿº Òåàòð áåç äîâ³ðåíîñò³:

çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà çàõîäè äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî íàäàííÿ òâîð÷èìè ïðàö³âíèêàìè Òåàòðó â³äïóñòîê äëÿ ¿õ ó÷àñò³ â êîí-

êóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ òîùî â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â, ôåñòèâà-

ë³â òà â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ ãðóï, çàòâåðäæåíèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè â ãàëóç³ êóëüòóðè;

çàòâåðäæóº çà ïîãîäæåííÿì ç ãîëîâíèì ðåæèñåðîì, ïîñòàíîâíèêàìè (ðåæèñåðîì, õóäîæíè-

êîì, äèðèãåíòîì òîùî), êåð³âíèêàìè âèðîáíè÷èõ öåõ³â Òåàòðó ñêëàäè ïîñòàíîâ÷èõ ãðóï òà âèêî-

íàâö³â, åñê³çè ³ ìàêåòè îôîðìëåííÿ âèñòàâ, ïëàíè ðîáîòè íàä íîâèìè ïîñòàíîâêàìè òà âèñòàâà-

ìè ³ âèçíà÷àº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ¿õ ãîòîâí³ñòü ³ òåðì³íè âèïóñêó;

çàòâåðäæóº êàëåíäàðí³ ïëàíè ïóáë³÷íîãî âèêîíàííÿ òà ïóáë³÷íîãî ïîêàçó âèñòàâ òà ³íøèõ çà-

õîä³â;

îðãàí³çóº ³ çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ âèñòàâ òà ³íøèõ çàõîä³â; 

çàáåçïå÷óº îõîðîíó ïðàö³, äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïîðÿäêó â Òåàòð³; 

âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Òåàòðó, ñêëàäàº òà çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè çàòâåðäæóº

øòàòíèé ðîçïèñ Òåàòðó â ìåæàõ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³, äîâåäåíî¿ Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âè-

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

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè çàòâåðäæóº ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Òåàòðó çà

ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó, çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿.

4. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÒÅÀÒÐÓ

4.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ñòàíîâëÿòü âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíî-

ñèíè ïðàö³âíèêà ç Òåàòðîì.

4.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Òåàòðó ôóíêö³îíóº çã³äíî ç òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ïðîäîâæåííÿ â íàñòóïíîìó íîìåð³

медичних навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про держав(
ну реєстрацію нормативно(правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впоряд(
кування надання платних послуг зі стоматологічної допомоги:
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Âòðà÷åíèé äóáë³êàò ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé êîìïëåêñ
â ö³ëîìó ñåð³¿ ÑÀÅ 539824 â³ä 24.02.2000 ðîêó,âèäàíèé ÃÎËÎÂÍÈÌ ÓÏÐÀÂË²Í-
ÍßÌ ÌÀÉÍÎÌ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß) ÇÀÊÐÈÒÎÌÓ
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ «ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÅ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊ-
ÒÎÐÑÜÊÅ ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÅ ÁÞÐÎ «ÁÓÄÏËÀÑÒÈÊ»,êîä 05524883 òà âèòÿã ç Äåð-
æàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ ñå-
ð³¿ ÑÅÊ ¹254369 â³ä 02.02.2013 ðîêó âèäàíèé Ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì.Êèºâ³ óïîâíîâàæåí³é îñîá³ ââàæàòè íåä³éñíèìè.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÂÈÊËÈÊ ÄÎ ÑÓÄÓ
×è÷èêàëî Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ×è÷èêàëî Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäð³âíà, Ïåðåì³íîâà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà,

çàðåºñòðîâàí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õàðê³âñüêå øîñå,56,êâ.41,âèêëèêàþòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷³â Äàðíèöüêèì
ðàéîííèì ñóäîì ì.Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 15 áåðåçíÿ 2017 ðîêó î 10.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ"Ôàêòîð Ïëþñ" äî ×è÷èêàëî
Îëåêñàíäðà Þð³éîâè÷à, ×è÷èêàëî Îëåêñàíäðè Îëåêñàíäð³âíè, Ïåðåì³íîâî¿ Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè, òðåòÿ îñîáà
Öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì.Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âèñåëåííÿ
îñ³á ³ç æèëîãî ïðèì³ùåííÿ.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë, Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì
íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Çà êîøòè ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â â íàéáëèæ÷èé ÷àñ ðîçïî÷íåòüñÿ áóä³âíèöòâî
àäì³í³ñòðàòèâíî-îô³ñíîãî áóäèíêó ïî âóë. Ðåäóòí³é, 16-à. Â íîâîáóäîâ³
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é, à òàêîæ óñòàíîâ
äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â ïðèëåãëî¿ çàáóäîâè òà Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó
â ö³ëîìó.

Àðõ³òåêòóðíî-ïëàíóâàëüíå ð³øåííÿ áóäèíêó çàïðîåêòîâàíî çã³äíî âèìîã
òà îáìåæåíü ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà Àðõ³òåêòóðíîãî äåïàðòàìåíòó
ÊÌÄÀ.Ïðîåêòíà äîêóìåíòàö³ÿ ïðîéøëà ââåñü ðÿä íåîáõ³äíèõ ïîãîäæåíü
òà äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð, ùî çàáåçïå÷óþòü çàêîíí³ñòü áóä³âíèöòâà.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,ùî â³äíåñåíå äî
ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè
²-²²² ñòóïåí³â ¹ 329 "Ëîãîñ" ³ì. Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ íà âóë. Óðë³âñüê³é, 19-Á, ç ìåòîþ
ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â,ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíî-
âèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 - 84 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü
ñòàíîâèòü 630,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ã³ìíàç³¿ ¹ 261 íà âóë.
Âåðáèöüêîãî,7, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â,ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè,òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.
Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 -84 000,00 ãðí.Îðåí-
äíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 630,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

- ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ (âåñòèáþëþ), ïëîùåþ 3,0 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíî íà 1 ïîâåðñ³ Ë³öåþ "Íàóêîâà çì³íà"
íà ïðîñï. Ãðèãîðåíêà, 21-â, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíèõ àâòîìàò³â, ùî â³äïóñêàþòü ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè, òåðì³íîì íà 2
ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 9 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 -
84 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 630,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïåðåë³ê ïðîäóêò³â, ùî ìîæëèâî îòðèìàòè â àâòîìàòàõ, ïîâèíåí áóòè ïåðåâ³ðåíèé ôàõ³âöÿìè ²íñòèòóòó ã³ã³ºíè òà ìåäè÷-
íî¿ åêîëîã³¿ òà ïîãîäæåíèé ÄÑÅÑ Óêðà¿íè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê).
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.

Ãóòàð³í ßðîñëàâ Ìèêîëàéîâè÷, çàðåºñòðîâàíèé çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 6, êâ. 32,
âèêëèêàºòüñÿ â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à Äàðíèöüêèì ðàéîííèì ñóäîì ì. Êèºâà â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ÿêå
â³äáóäåòüñÿ 09 ëþòîãî 2017 ðîêó î 16.00 ó öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ëóöü Âàñèëÿ Ìèêîëàéîâè÷à äî
Ãóòàð³íà ßðîñëàâà Ìèêîëàéîâè÷à ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó óêëàäåíèì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ Ëåîíòþê Ë.Ê. â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêîãî
ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 02099, ì. Êè¿â, âóë. Ñåâàñòîïîëüñüêà, 14, êàá. 4, çàë. 5.

Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà ó éîãî â³äñóòíîñò³ ç óðàõóâàííÿì
íàÿâíèõ ó ñïðàâ³ äîêàç³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Äåñíÿíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà ïîâ³äîìëÿº,ùî 24.02.2017 ðîêó î 12.45 ïðèçíà÷åíî ðîçãëÿä öèâ³ëüíî¿
ñïðàâè çà ïîçîâîì Ñòîðîæóê Êàòåðèíè Îëåã³âíè äî Ìåðçëÿêîâà Â³êòîðà Âîëîäèìèðîâè÷à, òðåòÿ îñîáà, ÿêà íå
çàÿâëÿº ñàìîñò³éíèõ âèìîã: Îðãàí îï³êè òà ï³êëóâàííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,
ïðî ïîçáàâëåííÿ áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, ÿêèé âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷.Ó ðàç³ íåÿâêè ñïðàâó
áóäå ðîçãëÿíóòî ó â³äñóòí³ñòü â³äïîâ³äà÷à.

Àäðåñà ñóäó: ì. Êè¿â ïð. Ìàÿêîâñüêîãî, 5-â, êàá. 23.
ñóääÿ Äåñíÿíñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà 

².Â. Ïåòð³ùåâà

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 січня 2017 р. за № 26/1618

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

20 квітня 2016 року № 248
(у редакції розпорядження

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

16 січня 2017 року № 27)

Тарифи
на теплову енергію комунальному підприємству 

з утримання та експлуатаціїжитлового фонду 
спеціального призначення «Спецжитлофонд»

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 січня 2016 р. за № 27/1619

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
20 квітня 2016 року № 248

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

16 січня 2017 року № 27)

Тарифи на виробництво теплової енергії 
комунальному підприємству з утримання 

та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 
«Спецжитлофонд»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 921,89 1106,26

2 Бюджетні установи 1256,92 1508,31

3 Інші споживачі (крім населення) 1256,92 1508,31

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 884,97 1061,96

2 Бюджетні установи 1184,99 1421,99

3 Інші споживачі (крім населення) 1184,99 1421,99

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

27 січня 2017 р. за № 28/1620

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
20 квітня 2016 року № 248

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

16 січня 2017 року № 27)

Тарифи
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються комунальним підприємством 
з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення 

«Спецжитлофонд» як виконавцем цих послуг

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

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

населення 1 Гкал 1149,16

бюджетні установи 1 Гкал 1527,06

інші споживачі 1 Гкал 1527,06

2 Централізоване опалення за відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової
енергії, яка використовується на опалення:
населення 1 кв. м опалюваної площі на

місяць протягом періоду надання
послуги з централізованого

опалення

24,89

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

населення 1 куб.м 65,40 

Керівник апарату В. Бондаренко
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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
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Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ
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