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Ó ×ÅÒÂÅÐ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ç ðîáî÷èì
â³çèòîì ïîáóâàâ íà ñïåöñòàíö³¿
òåõîáñëóãîâóâàííÿ ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» äå îãëÿíóâ íîâó òåõí³êó,
ïðèäáàíó äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿê³ñ-
íîãî ³ êîìôîðòíîãî ïåðåâåçåí-
íÿ ñòîëè÷íèõ ïàñàæèð³â.

«Ìè ðîáèìî âñå, ùîáè Êè¿â
áóâ ñó÷àñíèì ³ êîìôîðòíèì ì³ñ-

òîì, ïî ÿêîìó çðó÷íî ïåðåñó-
âàòèñÿ — ³ çíà÷íó ðîëü ó öüîìó
â³ä³ãðàº ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.
Òîð³ê ìè çíà÷íî îíîâèëè ðóõî-
ìèé ñêëàä êîìóíàëüíîãî ïàðêó
ñòîëèö³. Çîêðåìà, êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóâàëè 260 îäèíèöü.
Çàêóïèëè 61 òðîëåéáóñ òà 11 íî-
âèõ ñó÷àñíèõ òðàìâà¿â ³ç íèçü-
êèì ð³âíåì ï³äëîãè. À òàêîæ

ïðèäáàëè 50 àâòîáóñ³â, — íàãî-
ëîñèâ ãîëîâà ÊÌÄÀ Â³òàë³é Êëè÷-
êî. — Óæå çà òèæäåíü âîíè ïî÷-
íóòü êóðñóâàòè íà ìàðøðóòàõ ó
ì³ñò³ — íîâîþ òåõí³êîþ ï³äñè-
ëÿòü ³ñíóþ÷èé ðóõîìèé ñêëàä,
à íà òðüîõ ìàðøðóòàõ éîãî ïîâ-
í³ñòþ îíîâëÿòü. Òàêèì ÷èíîì,
ñêîðîòèòüñÿ é ³íòåðâàë ðóõó àâ-
òîáóñ³â».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
çàçíà÷èâ, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
òåíäåðó áóëè çàêóïëåí³ 50 àâ-
òîáóñ³â ÌÀÇ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
óñ³ì ñó÷àñíèì óêðà¿íñüêèì òà
ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì ³ íîð-
ìàì. «Ö³ àâòîáóñè ìàþòü íèçü-
êó ï³äëîãó, ïðèñòîñîâàí³ äëÿ
ëþäåé ³ç îñîáëèâèìè ïîòðåáà-
ìè, îáëàøòîâàí³ êîíäèö³îíå-
ðàìè, åêîëîã³÷íèé ñòàí â³äïî-
â³äàº còàíäàðòàì EURO-5», —
çàóâàæèâ Â³òàë³é Âîëîäèìèðî-
âè÷.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî çàêóï³â-
ëÿ íîâèõ àâòîáóñ³â äîçâîëèòü òà-
êîæ â³äêðèòè íîâ³ ìàã³ñòðàëüí³
ìàðøðóòè ¹ 118 «ì. ×åðí³ã³â-

ñüêà — ì. Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò», òà ¹ 119 «âóë. Ñìîëè÷à —
Êîíòðàêòîâà ïëîùà». «Ñòîëè÷-
íà âëàäà îíîâëþº ãðîìàäñüêèé
òðàíñïîðò ó ì³ñò³, ùîáè â³í ñòàâ
ãàðíîþ àëüòåðíàòèâîþ ïðèâàò-
íèì ïåðåâ³çíèêàì, ÿê³ ñüîãîäí³
ï³äâèùóþòü òàðèôè íà ïðî¿çä.
² ìè íå ëèøå çàêóïîâóºìî íî-
âèé òðàíñïîðò, à é â³äêðèâàºìî
äâà íîâèõ ìàðøðóòè çà ðåêî-
ìåíäàö³ºþ Ñâ³òîâîãî áàíêó, ðà-
çîì ³ç ÿêèì ðîçðîáèëè íîâó
òðàíñïîðòíó ñõåìó ì³ñòà», — çà-
ÿâèâ Â³òàë³é Êëè÷êî. Çà éîãî ñëî-
âàìè, îêð³ì öüîãî ó ëèïí³ 2015
ðîêó â ñòîëèö³ áóëî ñòâîðåíî
ñïåöñòàíö³þ òåõîáñëóãîâóâàí-
íÿ, ÿêà ïðàöþº íàä â³äíîâëåí-
íÿì àâòîáóñíîãî ïàðêó.

Íàãàäàºìî, ùî 7 âåðåñíÿ 2016
ðîêó â³äáóâñÿ àóêö³îí çà òåí-
äåðíîþ ïðîöåäóðîþ çàêóï³âë³
àâòîáóñ³â â³äïîâ³äíî äî åëåê-
òðîííî¿ ñèñòåìè ïóáë³÷íèõ çà-
êóï³âåëü ProZorro, ïåðåìîæöåì
ÿêîãî âèçíàíî ÒÎÂ «ÌÀÇòðàí-
ñåðâ³ñ» �

Àëüòåðíàòèâà ïðèâàòíèì 
ïåðåâ³çíèêàì
� Ñòîëè÷íèé ïàðê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ïîïîâíèâñÿ ï³âñîòíåþ 

ñó÷àñíèõ àâòîáóñ³â

Óæå çà òèæäåíü 50 íîâåíüêèõ àâòîáóñ³â ÌÀÇ ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» ïî÷íóòü êóðñóâàòè âóëèöÿìè ñòîëèö³ — ïðèäáàíîþ òåõí³êîþ ï³äñèëÿòü ³ñíóþ÷èé ðóõîìèé
ñêëàä, à íà òðüîõ ìàðøðóòàõ éîãî ïîâí³ñòþ îíîâëÿòü

Ó÷îðà Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
îãëÿíóâ 50 íîâèõ àâòîáóñ³â ÌÀÇ, ÿê³ çà òèæäåíü
âèéäóòü íà ìàðøðóòè. Óñ³ ìàøèíè ìàþòü íèçüêó
ï³äëîãó, ïðèñòîñîâàí³ äëÿ ëþäåé ³ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè, îáëàøòîâàí³ êîíäèö³îíåðàìè, åêî-
ëîã³÷íèé ñòàí â³äïîâ³äàº còàíäàðòàì EURO-5.
Òàêèì ÷èíîì ñòîëè÷íà âëàäà îíîâëþº ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò, ùîáè â³í ñòàâ ãàðíîþ àëüòåð-
íàòèâîþ ïðèâàòíèì ïåðåâ³çíèêàì, ÿê³ ñüîãîäí³
ï³äâèùóþòü òàðèôè íà ïðî¿çä.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Öüîãî ðîêó ìè ïëàíóºìî 
ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî
ìåòðî íà Âèíîãðàäàð»

Óæå íàïðèê³íö³ ðîêó ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü
ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî ìåòðî íà Âèíî-
ãðàäàð ³ óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â óâåñòè â
åêñïëóàòàö³þ äâ³ íîâ³ ñòàíö³¿ ìåòðîïîë³ò-
åíó— «Ïðîñïåêò Ïðàâäè» ³ «Ìîñòèöüêà».
Ïðî öå çàÿâèâ ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî.

«Áàãàòî ëþäåé ìåøêàþòü íà Âèíîãðà-
äàð³ òà ì³êðîðàéîí ïðîäîâæóº ðîçâèâàòè-
ñÿ é ïîòðåáóº çðó÷íîãî ñïîëó÷åííÿ ç ³íøè-
ìè ðàéîíàìè ì³ñòà.Ìåòðî—îäèí ³ç íàé-
çðó÷í³øèõ ³ øâèäêèõ âèä³â ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó. ² ñòîëè÷íèé ìåòðîïîë³òåí ìàº
äàë³ ðîçâèâàòèñü,ïîâèíí³ áóäóâàòèñü íî-
â³ ñòàíö³¿. Çà ðîçðàõóíêàìè, áëèçüêî 60
òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Âèíîãðàäàðÿ êîðèñòóâà-
òèìóòüñÿ ìåòðîïîë³òåíîì»,—çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Çà éîãî ñëîâàìè, íàðàç³ çä³éñíþºòü-
ñÿ ðîçðîáêà ïðîåêòó áóä³âíèöòâà ³ íå-
îáõ³äí³ åêñïåðòèçè, òà âæå â ãðóäí³ ïëà-
íóºòüñÿ ðîçïî÷àòè ïðîêëàäàííÿ ìåòðî
íà Âèíîãðàäàð.

«Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè,ñòàí-
ö³¿ «Ìîñòèöüêà» ³ «Ïðîñïåêò ïðàâäè» ìè
ìîæåìî â³äêðèòè óïðîäîâæ òðüîõ ðîê³â.
Ö³ äâ³ ñòàíö³¿ áóäóòü ïðîäîâæåííÿì öüî-
ãî òóíåëþ äî Â³òðÿíèõ ã³ð»,— ïîâ³äîìèâ
ìåð Êèºâà.— ¯õ áóä³âíèöòâî îð³ºíòîâíî
êîøòóâàòèìå 5 ìëðä ãðí».

Ùîäî ïåðñïåêòèâè ìåòðî íà Òðîºùè-
íó,Â³òàë³é Êëè÷êî ï³äêðåñëèâ,ùî öå ìîæ-
ëèâî ëèøå ï³ñëÿ äîáóäîâè Ïîä³ëüñüêî-
Âîñêðåñåíñüêîãî ìîñòó. ² íàä öèì ïðîåê-
òîì ñòîëè÷íà âëàäà íàðàç³ àêòèâíî ïðàöþº,
çàëó÷àº ³íâåñòèö³¿,ùîáè çàïóñòèòè îá’ºêò.

Ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ 
çåìåëüí³ òîðãè

7 áåðåçíÿ î 12.00 â³äáóäóòüñÿ çåìåëüí³
òîðãè ç ïðîäàæó ïðàâà îðåíäè ä³ëÿíêè êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè Êèºâà çà àäðåñîþ: âóë. Êîëåêòîð-
íà, 46 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ïëîùåþ
2,1884 ãà. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Äåïàð-
òàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ.

Çã³äíî ³íôîðìàö³¿, òåðèòîð³ÿ, ÿêó âè-
ñòàâëåíî íà ïðîäàæ, ïðèçíà÷åíà äëÿ
âëàøòóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâó-
âàííÿ â³äêðèòî¿ àâòîñòîÿíêè (îðåíäà íà
5 ðîê³â). Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê
äëÿ ó÷àñò³ â çåìåëüíèõ òîðãàõ — 1 áå-
ðåçíÿ 2017 ðîêó.

Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ òà
îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè òà ìàòå-
ð³àëàìè íà öþ ä³ëÿíêó (ëîò) ìîæíà ó Äå-
ïàðòàìåíò³ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â (ì. Êè-
¿â, âóë.Õðåùàòèê, 32-à, ê³ìíàòà 415, òåë.
(044) 279-41-31) àáî ó Âèêîíàâöÿ çå-
ìåëüíèõ òîðã³â (Òîâàðíà á³ðæà «Ïåðøà
Óí³âåðñàëüíà Á³ðæà «Óêðà¿íà», òåë.
(044) 362-64-53).

Çàÿâè íà ó÷àñòü ó çåìåëüíèõ òîðãàõ
ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Ë. Òîëñòîãî, 57, ó ðîáî÷³ äí³ ç 10.00 äî
14.00.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â:
ì. Êè¿â, âóë. Ë. Òîëñòîãî, 57, á³çíåñ-öåíòð
101 TOWER.

íîâèíè
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про проведення 09.02.2017 пленарного засідання III сесії 
Київської міської ради VIII скликання

Розпорядження № 29 від 30 січня 2017 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра"

їні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки"
ївської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міс"
та Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805, зареєстрованого нака"
зом Міністерства юстиції України від 02.02.2005 № 14/5:

1. Провести 9 лютого 2017 року о 10.00 год.
пленарне засідання III сесії Київської міської ра�
ди VIII скликання у залі пленарних засідань Ки�
ївської міської ради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
4�й поверх).

2. Секретаріату Київської міської ради здійс�
нити організаційне та матеріально�технічне за�
безпечення підготовки та проведення пленар�
ного засідання III сесії Київської міської ради
VIII скликання.

З. Це розпорядження довести до відома на�
селення міста Києва, депутатів Київської місь�
кої ради, голів депутатських фракцій Київської
міської ради, керівників структурних підрозді�
лів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), пра�
цівників секретаріату Київської міської ради у
встановленому порядку.

Київський міський голова
В. Кличко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про оголошення повторних конкурсів на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії «Б»

Розпорядження № 28 від 27 січня 2017 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу», Порядку прове"

дення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра"
їни від 25 березня 2016 року № 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зай"
няття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства Укра"
їни з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Оголосити повторний конкурс на зайнят�
тя вакантної посади заступника директора Де�
партаменту з питань державного архітектурно�
будівельного контролю міста Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (категорія «Б»).

2. Оголосити повторний конкурс на зайнят�
тя вакантної посади заступника директора Де�
партаменту — начальника управління торгівлі
та побуту Департаменту промисловості та роз�
витку підприємництва виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) (категорія «Б»).

3. Визначити, що Литвиненко Наталія Петрів�
на — головний спеціаліст відділу з питань служ�
би в органах місцевого самоврядування, держав�
ної служби та підвищення кваліфікації управлін�
ня по роботі з персоналом апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) виконує функції ад�
міністратора під час проведення конкурсних
відборів на зайняття вакантних посад держав�
ної служби категорії «Б», зазначених у пунктах
1, 2 цього розпорядження.

4. Затвердити умови проведення повторно�
го конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту з питань дер�
жавного архітектурно�будівельного контролю
міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�

трації) (категорія «Б»), що додаються.
5. Затвердити умови проведення повторно�

го конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту — началь�
ника управління торгівлі та побуту Департамен�
ту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) (кате�
горія «Б»), що додаються.

6. Апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити:

оприлюднення цього розпорядження, мате�
ріалів засідань конкурсної комісії на Єдиному
веб�порталі територіальної громади міста Ки�
єва;

передачу міжрегіональному управлінню Націо�
нального агентства України з питань держав�
ної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській
та Черкаській областях цього розпорядження
про оголошення повторних конкурсів та умови
їх проведення в електронній формі не пізніше
наступного робочого дня з дня його видання;

вжиття в установленому порядку інших необ�
хідних заходів, пов’язаних з виконанням цього
розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження залишаю за собою.

Київський міський голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови

від 27.01.2017 № 28

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади заступника
директора Департаменту з питань державного архітектурно"будівельного

контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови
Посадові обов’язки:

Заступник директора Департаменту з питань
державного архітектурно�будівельного контро�
лю міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації):

1. Спрямовує та контролює діяльність управ�
ління дозвільних процедур, відділу дозвільних
документів, відділу аналізу містобудівної доку�
ментації, які йому безпосередньо підпорядко�

вуються, та координує роботу сектору органі�
заційного забезпечення, інформатизації та зв’яз�
ків з громадськістю.

2. Забезпечує виконання дозвільних та реєс�
траційних функцій у сфері містобудівної діяль�
ності, покладених на Департамент, відповідно
до нормативно�правових актів, несе персональ�
ну відповідальність за стан реалізації цих пов�
новажень.

3. Забезпечує організацію роботи щодо надан�
ня (отримання, реєстрації), повернення (відмо�

ви у видачі) чи анулювання (скасування реєс�
трації) документів, що дають право на виконан�
ня підготовчих та будівельних робіт; реєстра�
ції, повернення, скасування реєстрації декла�
рацій про готовність об’єкта до експлуатації.

4. Організовує роботу щодо подання до Дер�
жавної архітектурно�будівельної інспекції Укра�
їни інформації, необхідної для внесення до єди�
ного реєстру документів, що дають право на
виконання підготовчих та будівельних робіт і за�
свідчують прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, відомостей про повер�
нення на доопрацювання, відмову у видачі, ска�
сування та анулювання зазначених документів.

5. Забезпечує взаємодію, в межах повнова�
жень, з Департаментом економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) в час�
тині перевірки інформації стосовно виконання
в установленому порядку замовниками обо�
в’язків щодо укладення договору про пайову
участь у створенні і розвитку інженерно�транс�
портної та соціальної інфраструктури міста Ки�
єва та сплати пайової участі у створенні соці�
альної та інженерно�транспортної інфраструк�
тури міста Києва.

6. Забезпечує взаємодію, в межах повнова�
жень, з Департаментом (Центром) надання ад�
міністративних послуг виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

7. Забезпечує в установленому порядку спів�
працю з іншими структурними підрозділами ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), з мініс�
терствами, іншими центральними органами ви�
конавчої влади, органами місцевого самовря�
дування, районними в місті Києві державними
адміністраціями, підприємствами, установами
і організаціями всіх форм власності з питань,
що належать до компетенції підпорядкованих
структурних підрозділів.

8. Забезпечує здійснення заходів щодо за�
побігання і протидії корупції.

9. Забезпечує організацію та участь у нара�
дах, семінарах, засіданнях та інших заходах, що
організовуються для розгляду питань, що від�
носяться до компетенції підпорядкованих струк�
турних підрозділів.

10. Забезпечує виконання доручень Київсько�
го міського голови, першого заступника та за�
ступників голови Київської міської державної
адміністрації, директора Департаменту, відпо�
відно до розподілу обов’язків.

1 1. Здійснює подання інформації та звітно�
сті у межах компетенції до виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Державної архітектурно�
будівельної інспекції України та інших органів.

12. Здійснює підготовку інформаційних та
аналітичних матеріалів для подання Київсько�
му міському голові.

13. Здійснює аналіз роботи підпорядкованих
структурних підрозділів, підготовки планів та
узагальнення показників їх роботи.

14. Забезпечує надання пропозицій та бере
участь у розробленні проектів нормативно�
правових актів з питань, що належать до ком�
петенції підпорядкованих структурних підроз�
ділів.

15. Вживає заходи щодо інформаційного за�
безпечення Департаменту, проводить роботу
із засобами масової інформації, визначає зміст
та час проведення інформаційних заходів з пи�
тань, віднесених до компетенції підпорядкова�
них структурних підрозділів.

16. Забезпечує організацію робіт з укомплек�
тування, зберігання, обліку та використання ар�
хівних документів.

17. Забезпечує організацію роботи з охоро�
ни праці та протипожежної безпеки.

18. Підписує:

листи про повернення замовникам деклара�
цій про початок виконання підготовчих або бу�
дівельних робіт, які подані чи оформлені з по�
рушенням вимог, передбачених чинним зако�
нодавством;

листи про повернення замовникам деклара�
цій про готовність об’єкта до експлуатації, які
подані чи оформлені з порушенням вимог, пе�
редбачених чинним законодавством.

19. Розглядає в межах своїх повноважень ко�
респонденцію, яка надходить до Департамен�
ту, та накладає відповідні резолюції щодо ви�
конання документів.

20. Розглядає, візує та підписує, в межах сво�
їх посадових обов’язків, вихідну кореспонден�
цію Департаменту.

21. Здійснює особистий прийом громадян та
представників юридичних осіб з питань, відне�
сених до компетенції підпорядкованих струк�
турних підрозділів.

22. Координує питання:
взаємодії з правоохоронними органами з пи�

тань, що належать до компетенції підпорядко�
ваних структурних підрозділів;

розроблення пропозицій щодо вдосконален�
ня законодавства з питань, що належать до ком�
петенції підпорядкованих структурних підроз�
ділів.

23. Забезпечує організацію роботи з вико�
нання інших функцій, віднесених до компетен�
ції Департаменту, та окремих доручень дирек�
тора Департаменту.

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 6250,00 гривень — від�

повідно до додатку 1 до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Пи�
тання оплати праці працівників державних ор�
ганів»;

2) надбавка до посадового окладу за ранг —
відповідно до додатку 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
«Питання оплати праці працівників державних ор�
ганів»;

3) інші надбавки, доплати та премії — відпо�
відно до статті 52 Закону України «Про держав�
ну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді
надбавки за інтенсивність праці та надбавки за
виконання особливо важливої роботи — відпо�
відно до Положення про застосування стиму�
люючих виплат державним службовцям, затвер�
дженого постановою Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів».

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначення на посаду:

Відповідно до частини першої статті 34 За�
кону України «Про державну службу» призна�
чення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частин другої та третьої статті
35 Закону України «Про державну службу» при
призначенні особи на посаду державної служ�
би вперше встановлення випробування є обо�
в’язковим. Випробування при призначенні на
посаду державної служби встановлюється стро�
ком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх подання:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі, подає (особисто або поштою) кон�
курсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із за�

значенням основних мотивів до зайняття поса�
ди державної служби (за формою), до якої до�
дається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до
неї не застосовуються заборони, визначені час�
тиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та оприлюднення ві�
домостей стосовно неї відповідно до зазначе�
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ного Закону або копію довідки встановленої
форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про
освіту;

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на ви�
конання функцій держави або місцевого само�
врядування, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має
інвалідність та потребує у зв’язку з цим розум�
ного пристосування, подає заяву (за формою)
про забезпечення в установленому порядку ро�
зумного пристосування.

Дата, час і місце 
проведення конкурсу:

Конкурс проводиться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 36.

Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу —27.01.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 30.01.2017 року;
3) приймання документів від осіб, які бажа�

ють взяти участь у конкурсі — 31.01.2017 —
14.02.2017 року (включно);

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам —
15.02.2017� 17.02.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 20.02.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 22.02.2017 року;

7) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів — 24.02.2017 року;

8) проведення підрахунку результатів конкур�
су та визначення переможця конкурсу та дру�
гого за результатами конкурсу кандидата —
24.02.2017 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу — до
10.03.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії з проведен�
ня конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту з питань дер�
жавного архітектурно�будівельного контролю
міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) дата та час п’ятого — восьмого етапів
конкурсу можуть бути змінені, про що конкур�
сантів буде повідомлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефо�
ну та адреса електронної пошти особи, яка на�
дає додаткову інформацію з питань проведен�
ня конкурсу:

Литвиненко Наталія Петрівна, головний спе�
ціаліст відділу з питань служби в органах місце�
вого самоврядування, державної служби та під�
вищення кваліфікації управління по роботі з пер�
соналом апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації), контактний телефон +38 (044) 202�74�
07, адреса електронної пошти kadry@kma. gov.ua

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги

1. Освіта:
Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче ма�

гістра (у разі коли особа, яка претендує на зай�
няття посади державної служби категорії «Б»,
здобула вищу освіту за освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) від�
повідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про вищу освіту», така освіта прирівнюється
до вищої освіти ступеня магістра) — відповідно
до пункту «б» частини першої статті 19 Закону
України «Про державну службу».

2. Досвід роботи:
Досвід роботи на посадах державної служби

категорій «Б» чи «В» або досвід служби в орга�
нах місцевого самоврядування, або досвід ро�
боти на керівних посадах підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності
не менше двох років — відповідно до пункту 3 час�
тини другої статті 20 Закону України «Про дер�
жавну службу».

3. Володіння державною мовою:
Вільно

Спеціальні вимоги
1. Освіта:

Вища освіта у галузі архітектури та будівниц�
тва, та/або вища освіта за спеціальністю «Пра�
во».

Визначається відповідно до напрямів підго�
товки фахівців у вищих навчальних закладах,
затверджених наказами Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР від 09 ве�
ресня 1954 року № 975, від 30 жовтня 1964 ро�
ку № 339, від 05 вересня 1975 року № 831 та від
17 листопада 1978 року № 790, постановами
Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994
року № 325, від 24 травня 1997 року № 507, від
13 грудня 2006 року № 1719, від 20 червня 2007
року № 839, від 27 серпня 2010 року № 787, від
29 квітня 2015 року № 266 (залежно від року от�
римання вищої освіти).

2. Знання законодавства:
Конституція України,
Кодекс адміністративного судочинства Укра�

їни, 
закони України:
«Про адміністративні послуги»,
«Про архітектурну діяльність»,
«Про державну службу»,
«Про запобігання корупції»,
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про місцеві державні адміністрації»,
«Про основи містобудування»,
«Про регулювання містобудівної діяльності»,
«Про столицю України — місто�герой Київ»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо децентралізації повнова�
жень у сфері архітектурно�будівельного кон�
тролю та удосконалення містобудівного зако�
нодавства»,

«Про Перелік документів дозвільного харак�
теру у сфері господарської діяльності».

постанови Кабінету Міністрів України:
від 13 квітня 2011 року № 461 «Питання прий�

няття в експлуатацію закінчених будівництвом
об’єктів»,

від 13 квітня 2011 року № 466 «Деякі питання
виконання підготовчих і будівельних робіт»,

від 27 квітня 2011 року № 557 «Про затвер�
дження Порядку віднесення об’єктів будівниц�
тва до IV і V категорій складності», 

Наказу Міністерства регіонального розвит�
ку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України від 24 червня 2011 року № 92
«Про затвердження Порядку ведення єдиного ре�
єстру документів, що дають право на виконан�
ня підготовчих та будівельних робіт і засвідчу�
ють прийняття в експлуатацію закінчених будів�
ництвом об’єктів, відомостей про повернення на
доопрацювання, відмову у видачі, скасування
та анулювання зазначених документів», заре�
єстрованого в Міністерстві юстиції України
19.07.2011 за № 885/19623.

Наказу Міністерства регіонального розвит�
ку, будівництва та житлово�комунального госпо�
дарства України від 16 травня 2011 року № 45
«Про затвердження Порядку розроблення про�
ектної документації на будівництво об’єктів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра�
їни 01.06.2011 за № 651/19389.

3. Професійні чи технічні знання:
Вміння застосовувати норми законодавства

України з питань дозвільних та реєстраційних
функцій у сфері містобудівної діяльності, зок�
рема, щодо надання (отримання, реєстрації),
повернення (відмови у видачі) чи анулювання
(скасування реєстрації) документів, що дають пра�
во на виконання підготовчих та будівельних ро�
біт, та щодо надання (реєстрації), повернення (від�
мови у видачі) чи скасування реєстрації доку�
ментів, що підтверджують прийняття в експлу�
атацію закінчених будівництвом об’єктів.

4. Спеціальний досвід роботи:
Досвід роботи у галузі архітектури та будів�

ництва, та/або за спеціальністю «Право».
5. Знання сучасних інформаційних 

технологій:
1) базові знання в галузі інформатики й су�

часних інформаційних технологій, уміння працю�
вати в мережі Інтернет, зокрема знання:

методології застосування інформаційних ком�
п’ютерних систем і технологій аналітичного та
управлінського характеру, орієнтованих на фор�
мування і прийняття рішень;

основних принципів та алгоритмів обробки
інформації, сучасних інформаційних техноло�

гій, теорії алгоритмів та математичної логіки;
системного та прикладного програмного за�

безпечення управління базами даних та інфор�
маційними системами;

експлуатації програмних засобів в комп’ю�
терних системах та мережах.

2) здатність застосовувати знання та розу�
міння для розв’язання якісних та кількісних за�
дач;

3) уміння застосовувати інформаційні ком�
п’ютерні системи з інтегрованою інформацією,
технології інформаційного і системного аналі�
зу, відповідно до сучасних концепцій інженерії
даних і знань, інформаційного моделювання
для забезпечення ефективного функціонуван�
ня організаційних структур;

4) навички комп’ютерної інформаційної під�
тримки усіх видів робіт з інтегрованою інфор�
мацією: інформаційний аналіз, нагромаджен�
ня, зображення та застосування знань, пошук
закономірностей та тенденцій, моделювання
інформаційних систем і процесів;

5) здатність використовувати методології та
технології супроводу програмних засобів ана�
лізу та прийняття рішень, підтримка їхнього жит�
тєвого циклу, включаючи експертні та мультиагент�
ні системи, системи керування базами даних і
знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.

6. Лідерство:
1 ) встановлення цілей, пріоритетів та
орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.

7. Прийняття ефективних рішень:
1) вміння вирішувати комплектні завдання,

ефективно використовувати ресурси (у тому
числі фінансові і матеріальні);

2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно�
політичному просторі, відбирати, аналізувати
та узагальнювати інформацію;

3) аналіз державної політики та планування
заходів з її реалізації;

4) вміння працювати з великими масивами
інформації;

5) вміння працювати при багатозадачності;
6) встановлення цілей, пріоритетів та орієн�

тирів.
8. Комунікації та взаємодія:

1) вміння ефективної комунікації та публічних
виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської
взаємодії;

3) відкритість.
9. Впровадження змін:

1) формування та реалізація плану змін;
2) здатність продукувати нові ідеї, управлін�

ські рішення, соціальні технології;
3) здатність підтримувати зміни та працюва�

ти з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін.

10. Управління організацією роботи 
та персоналом:

1) організація і контроль роботи;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) вміння працювати в команді та керувати

командою;
5) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
6) вміння розв’язання конфліктів;
7) розуміння сучасних проблем менеджмен�

ту;
8) володіння технологією адміністративної

роботи.
11. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під
час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, за�
хист національних інтересів;

3) аналітичні здібності;
4) дисципліна і системність;
5) інноваційність та креативність;
6) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
7) особиста ввічливість, тактовність та ви�

тримка;
8) дипломатичність та гнучкість;
9) незалежність, неупередженість та ініціатив�

ність;
10) вміння працювати в стресових ситуаціях.

12. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у

сфері публічних фінансів.
13. Робота з інформацією:

1) знання законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного

урядування.
Керівник апарату

В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського міського голови

від 27.01.2017 № 28

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

торгівлі та побуту Департаменту промисловості та розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (категорія «Б»)

Загальні умови
Посадові обов’язки:

Заступник директора Департаменту — на�
чальник управління торгівлі та побуту Департа�
менту промисловості та розвитку підприємниц�
тва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

1. очолює управління торгівлі та побуту Де�
партаменту промисловості та розвитку підпри�
ємництва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції), основними завданнями якого є:

— забезпечення державної політики у сфері
торгівлі та побутових послуг, в тому числі спри�
яння забезпеченню міста продовольчими ре�
сурсами, організації оптової, роздрібної тор�
гівлі, ресторанного господарства;

— участь у розробці державних програм роз�
витку галузі торгівлі та сфери побутового об�
слуговування населення, харчової та перероб�
ної промисловості, економічного розвитку Укра�
їни, а також державних цільових програм з цих
напрямків;

— участь у реалізації державної політики, роз�
роблення та виконання регіональних інновацій�
но�інвестиційних та інших програм з напрямків
діяльності управління торгівлі та побуту;

— консультативно�інформанійна підтримка
підготовки та перепідготовки кадрів для сфери

торгівлі та побутового обслуговування населен�
ня;

— взаємодія з громадськими організаціями
та об’єднаннями з питань розвитку та удоско�
налення торговельного та побутового обслуго�
вування населення;

— вирішення питань щодо пайової участі
(внеску) в утриманні об’єктів благоустрою міс�
та Києва, розрахунку її розмірів, укладанню до�
говорів про сплату пайової участі (внеску) в ут�
риманні об’єктів благоустрою міста Києва;

— організаційне забезпечення розміщення
майданчиків для харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного господарства на терито�
рії міста Києва;

2. здійснює аналіз функціонування торгівель�
ної галузі міста, аналіз споживання продоволь�
чих товарів, підготовка пропозицій щодо пріо�
ритетних напрямів їх розвитку, пропозиції до
програм соціально�економічного розвитку міс�
та, участь у розробці програм та підготовці угод
на поставку сільськогосподарської продукції;

3. координує роботу з формування регіональ�
них сезонних товарних запасів плодоовочевої про�
дукції, інших груп продовольчих товарів;

4. здійснення моніторингу, економічного ана�
лізу рівня цін та динаміки цін на регіональному,
вітчизняному ринках продовольства, бере участь
у розробці пропозицій з питань цінової політи�
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ки на споживчому ринку міста у створенні ін�
формування про попит і пропозицію;

5. здійснює в межах, визначених законодав�
ством, контроль за дотриманням підприємства�
ми торгівлі та побутового обслуговування пра�
вил торгівлі та побутового обслуговування, ін�
ших нормативно�правових актів, що регулюють
підприємницьку діяльність в цій сфері;

6. координує організацію та приймає участь у
проведенні на території міста виставок, ярмар�
ків, конференцій, семінарів, нарад, конкурсів, від�
значення визначних дат, річниць, професійних
свят за напрямами, віднесеними до компетенції
управління торгівлі та побуту Департаменту;

7. здійснює розробку та підготовку пропози�
цій до проектів рішень Київської міської ради,
розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та наказів Департаменту, що стосує�
ться сфери споживчого ринку;

8. здійснює опрацювання звернень і пропози�
цій державних органів, підприємств, установ,
організації, в тому числі громадських, засобів
масової інформації, народних депутатів і гро�
мадян з питань споживчого ринку.

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 6250,00 гривень — від�

повідно до додатку 1 до постанови Кабінету Мі�
ністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Пи�
тання оплати праці працівників державних ор�
ганів»;

2) надбавка до посадового окладу за ранг — від�
повідно до додатку 2 до постанови Кабінету Мініс�
трів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання
оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії — відпо�
відно до статті 52 Закону України «Про держав�
ну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді
надбавки за інтенсивність праці та надбавки
за виконання особливо важливої роботи — від�
повідно до Положення про застосування сти�
мулюючих виплат державним службовцям, за�
твердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання
оплати праці працівників державних органів».

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначення на посаду:
Відповідно до частини першої статті 34 За�

кону України «Про державну службу» призна�
чення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частин другої та третьої статті
35 Закону України «Про державну службу» при
призначенні особи на посаду державної служ�
би вперше встановлення випробування є обо�
в’язковим. Випробування при призначенні на
посаду державної служби встановлюється стро�
ком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх подання:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі, подає (особисто або поштою) кон�
курсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із за�

значенням основних мотивів до зайняття поса�
ди державної служби (за формою), до якої до�
дається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до
неї не застосовуються заборони, визначені час�
тиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та оприлюднення ві�
домостей стосовно неї відповідно до зазначе�
ного Закону або копію довідки встановленої
форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про
освіту;

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на ви�
конання функцій держави або місцевого само�
врядування, за минулий рік.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має
інвалідність та потребує у зв’язку з цим розум�
ного пристосування, подає заяву (за формою)
про забезпечення в установленому порядку ро�
зумного пристосування.

Дата, час і місце проведення конкурсу:
Конкурс проводиться за адресою: м. Київ,

вул. Хрещатик, 36.

Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу — 27.01.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 30.01.2017 року;
3) приймання документів від осіб, які бажа�

ють взяти участь у конкурсі — 31.01.2017 —
14.02.2017 року (включно);

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам —
15.02.2017 — 17.02.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 20.02.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 22.02.2017 року;

7) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів — 24.02.2017 року;

8) проведення підрахунку результатів
конкурсу та визначення переможця конкур�

су та другого за результатами конкурсу канди�
дата —24.02.2017 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу — до
10.03.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії з проведен�
ня конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту — началь�
ника управління торгівлі та побуту Департамен�
ту промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) дата та
час п’ятого — восьмого етапів конкурсу можуть
бути змінені, про що конкурсантів буде пові�
домлено додатково.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 
телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію 

з питань проведення конкурсу:
Литвиненко Наталія Петрівна, головний спе�

ціаліст відділу з питань служби в органах міс�
цевого самоврядування, державної служби та під�
вищення кваліфікації управління по роботі з пер�
соналом апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), контактний телефон +38 (044) 202�
74�07, адреса електронної пошти kadry@kma.
gov. ua

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги

1. Освіта:
Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче ма�

гістра (у разі коли особа, яка претендує на зай�
няття посади державної служби категорії «Б»,
здобула вищу освіту за освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) від�
повідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про вищу освіту», така освіта прирівнюється
до вищої освіти ступеня магістра) — відповідно
до пункту «б» частини першої статті 19 Закону
України «Про державну службу».

2. Досвід роботи
Досвід роботи на посадах державної служби

категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід роботи
на керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності не
менше двох років — відповідно до пункту 3 час�
тини другої статті 20 Закону України «Про дер�
жавну службу».

3. Володіння державною мовою:
Вільно.

Спеціальні вимоги
1. Освіта:

Вища освіта у галузі управління та адмініс�
трування, та/або за спеціальностями «Еконо�
міка», та/або «Право».

Визначається відповідно до напрямів підго�
товки фахівців у вищих навчальних закладах,
затверджених наказами Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР від 09 ве�
ресня 1954 року № 975, від 30 жовтня 1964 ро�
ку № 339, від 05 вересня 1975 року № 831 та від
17 листопада 1978 року № 790, постановами
Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994
року № 325, від 24 травня 1997 року № 507, від
13 грудня 2006 року № 1719, від 20 червня 2007
року № 839, від 27 серпня 2010 року № 787, від
29 квітня 2015 року № 266 (залежно від року от�
римання вищої освіти).

2. Знання законодавства:
Знання:

Конституції України.
Податкового Кодексу України.
Господарського Кодексу України.
законів України:
«Про запобігання корупції»;
«Про державну службу»;
«Про місцеві державні адміністрації»;
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
«Про столицю України — місто�герой Київ»;
«Про адміністративні послуги»;
«Про господарські товариства»;
«Про громадські об’єднання»;
«Про державне прогнозування та розроблен�

ня програм економічного і соціального розвит�
ку України»;

«Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодово�
го, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»;

«Про державні цільові програми»;
«Про державно�приватне партнерство»;
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,

фізичних осіб�підприємців та громадських фор�
мувань»;

«Про дозвільну систему у сфері господар�
ської діяльності»;

«Про доступ до публічної інформації»;
«Про засади державної регуляторної політи�

ки у сфері господарської діяльності»;
«Про захист прав споживачів»;
«Про ліцензування видів господарської діяль�

ності»;
«Про Національну програму сприяння роз�

витку малого підприємництва в Україні»;
«Про основні засади державного нагляду (кон�

тролю) у сфері господарської діяльності»;
«Про Перелік документів дозвільного харак�

теру у сфері господарської діяльності»;
«Про розвиток та державну підтримку мало�

го і середнього підприємництва в Україні»;
«Про розповсюдження примірників аудіові�

зуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ю�
терних програм, баз даних».

Указу Президента України від 22.06.2009
№ 466/2009 «Про стимулювання розвитку під�
приємницької діяльності в умовах світової фі�
нансової кризи»;

розпорядження Президента України від
14.10.2004 № 251 «Про підтримку проведення
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (то�
варів, робіт, послуг) — «100 кращих товарів Укра�
їни».

постанов Кабінету Міністрів України:
від 16.05.1994 № 313 «Про затвердження пра�

вил побутового обслуговування населення»;
від 30.07.1996 № 854 «Про затвердження Пра�

вил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»;
від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення

повноважень органів виконавчої влади та ви�
конавчих органів міських рад щодо регулюван�
ня цін (тарифів)»;

від 25.03.1999 № 460 «Про затвердження Пра�
вил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими ви�
робами з дорогоцінних металів, дорогоцінно�
го каміння, дорогоцінного каміння органоген�
ного утворення та напівдорогоцінного камін�
ня»;

від 16.11.2001 № 1502 «Про щорічний Все�
український конкурс якості»;

від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюд�
нення у мережі Інтернет інформації про діяль�
ність органів виконавчої влади»;

від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження ме�
тодик проведення аналізу впливу та відстежен�
ня результативності регуляторного акта»;

від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження По�
рядку провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування на рин�
ку споживчих товарів»;

від 17.10.2007 № 1222 «Про затвердження
Порядку декларування зміни оптово�відпуск�
них цін на продовольчі товари»;

від 05.03.2009 № 278 «Про заходи щодо ста�
білізації цін за надання послуг та оренду торго�
вих приміщень (площ) у торговельних об’єктах,
на ринках з продажу продовольчих та непродо�
вольчих товарів в умовах фінансово�економіч�
ної кризи»;

від 11.11.2009 № 1200 «Про затвердження
Порядку здійснення оптової та роздрібної тор�
гівлі транспортними засобами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери»;

від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Дер�
жавної стратегії регіонального розвитку на пе�
ріод до 2020 року».

розпоряджень Кабінету Міністрів України:
від 13.05.2009 № 516�р «Питання проведен�

ня продовольчих ярмарків»;
від 25.06.2008 № 902�р «Про вимоги щодо

функціонування об’єктів роздрібної торгівлі
книжковою продукцією».

відомчих нормативно�правових актів:
наказ Головного державного інспектора ве�

теринарної медицини України від 04.06.1996
№ 23 «Про затвердження Ветеринарно�сані�
тарних правил для ринків», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 19.06.1996 р. за
№ 314/1339;

наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків України від 13.03.1995 № 37 «Про за�
твердження Правил комісійної торгівлі непродо�
вольчими товарами», зареєстрований в Мініс�
терстві юстиції України 22 березня 1995 р. за
№ 79/615;

наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі України від 24.06.1996 № 349
«Про затвердження Інструкції про Книгу відгу�
ків і пропозицій на підприємствах роздрібної
торгівлі та у закладах ресторанного господар�
ства», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 3 липня 1996 р. за № 336/1361;

наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369
«Про затвердження Правил роботи дрібнорозд�
рібної торговельної мережі», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 р.
за № 372/1397;

наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі України від 04.01.1997 № 02
«Про затвердження Інструкції про порядок по�
значення роздрібних цін на товари народного
споживання в підприємствах роздрібної торгів�
лі та закладах ресторанного господарства», за�
реєстрований в Міністерстві юстиції України 20
січня 1997 р. за № 4/1808;

наказ Міністерства зовнішніх економічних
зв’язків і торгівлі України від 08.07.1997 № 343
«Про затвердження Інструкції про порядок
оформлення суб’єктами господарювання опе�
рацій при здійсненні комісійної торгівлі непро�
довольчими товарами», зареєстрований в Мі�
ністерстві юстиції України 19 серпня 1997 р.
№ 324/2128;

наказ Міністерства економіки та з питань єв�
ропейської інтеграції України від 24.07.2002
№ 219 «Про затвердження Правил роботи за�
кладів (підприємств) ресторанного господар�
ства», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 20 серпня 2002 р. за № 680/6968;

наказ Міністерства економіки та з питань єв�
ропейської інтеграції України від 24.07.2002
№ 218 «Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі тютюновими виробами», зареєстрова�
ний в Міністерстві юстиції України 20 серпня
2002 р. за № 679/6967;

наказ Міністерства економіки та з питань єв�
ропейської інтеграції України від 11.07.2003
№ 185 «Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі продовольчими товарами», зареєстро�
ваний в Міністерстві юстиції України 23 липня
2003 р. за № 628/7949;

наказ Міністерства економіки України від
12.10.2009 № 1111 «Про затвердження Норма�
тивів забезпеченості місцями в закладах рес�
торанного господарства та Порядку застосу�
вання нормативів забезпеченості місцями в за�
кладах ресторанного господарства», зареєс�
трований в Міністерстві юстиції України 3 лис�
топада 2009 р. за № 1015/17031;

наказ Міністерства економіки України від
19.04.2007 № 104 «Про затвердження Правил роз�
дрібної торгівлі непродовольчими товарами»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2007 р. за № 1257/14524;

національний Стандарт України ДСТУ 4281:2004
«Заклади ресторанного господарства. Класифі�
кація»;

Національний стандарт України ДСТУ 4303:2004
«Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та ви�
значення понять»;

Національний стандарт України ДСТУ 4518:2008
«Продукти харчові. Маркування для спожива�
чів. Загальні правила»;



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
3 ëþòîãî 2017 ð.

¹13 (4926)

5

Галузевий класифікатор «Класифікація по�
слуг і продукції у сфері побутового обслугову�
вання» (ГК 201�01�2001), затверджений нака�
зом Міністерства економіки та з питань євро�
пейської інтеграції України від 19.02.2002 № 51;

Державні санітарні правила та норми для пе�
рукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022�99.

інших нормативно�правових актів у даній сфе�
рі правового регулювання.

3. Професійні чи технічні знання:
Законодавство у сфері торгівлі та побутових

послуг. Основи економіки, фінансів, ринку пра�
ці, трудового законодавства.

4. Спеціальний досвід роботи:
Досвід роботи у галузі управління та адмініс�

трування, та/або за спеціальностями «Еконо�
міка», та/або «Право».

5. Знання сучасних інформаційних 
технологій:

1) базові знання в галузі інформатики й су�
часних інформаційних технологій, уміння працю�
вати в мережі Інтернет, зокрема знання:

методології застосування інформаційних ком�
п’ютерних систем і технологій аналітичного та
управлінського характеру, орієнтованих на фор�
мування і прийняття рішень;

основних принципів та алгоритмів обробки
інформації, сучасних інформаційних техноло�
гій, теорії алгоритмів та математичної логіки;

системного та прикладного програмного за�
безпечення управління базами даних та інфор�
маційними системами;

експлуатації програмних засобів в комп’ю�
терних системах та мережах.

2) здатність застосовувати знання та розу�
міння для розв’язання якісних та кількісних за�
дач;

3) уміння застосовувати інформаційні ком�
п’ютерні системи з інтегрованою інформацією,
технології інформаційного і системного аналі�
зу, відповідно до сучасних концепцій інженерії
даних і знань, інформаційного моделювання
для забезпечення ефективного функціонуван�
ня організаційних структур;

4) навички комп’ютерної інформаційної під�
тримки усіх видів робіт з інтегрованою інфор�
мацією: інформаційний аналіз, нагромаджен�
ня, зображення та застосування знань, пошук
закономірностей та тенденцій, моделювання
інформаційних систем і процесів;

5) здатність використовувати методології та
технології супроводу програмних засобів ана�
лізу та прийняття рішень, підтримка їхнього жит�
тєвого циклу, включаючи експертні та мультиагент�
ні системи, системи керування базами даних і
знань, комп’ютерні та інформаційні мережі.

6. Лідерство:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієн�

тирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.

7. Прийняття ефективних рішень:

1) вміння вирішувати комплексні завдання,
ефективно використовувати ресурси (у тому
числі фінансові і матеріальні);

2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно�
політичному просторі, відбирати, аналізувати
та узагальнювати інформацію;

3) аналіз державної політики та планування
заходів з її реалізації;

4) вміння працювати з великими масивами
інформації;

5) вміння працювати при багатозадачності;
6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

8. Комунікація та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації та публічних

виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської

взаємодії;
3) відкритість.

9. Впровадження змін:
1) формування та реалізація плану змін;
2) здатність продукувати нові ідеї, управлін�

ські рішення, соціальні технології;
3) здатність підтримувати зміни та працюва�

ти з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін.

10. Управління
організацією роботи та персоналом:
1) організація і контроль роботи;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) вміння працювати в команді та керувати

командою;

5) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
6) вміння розв’язання конфліктів;
7) розуміння сучасних проблем менеджмен�

ту;
8) володіння технологією адміністративної

роботи.
11. Особистісні компетенції:

1) принциповість, рішучість і вимогливість під
час прийняття рішень;

2) спрямованість на служіння суспільству, за�
хист національних інтересів;

3) аналітичні здібності;
4) дисципліна і системність;
5) інноваційність та креативність;
6) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
7) особиста ввічливість, тактовність та ви�

тримка;
8) дипломатичність та гнучкість;
9) незалежність, неупередженість та ініціа�

тивність.
12. Управління публічними фінансами:

1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у

сфері публічних фінансів.
13. Робота з інформацією:

1) знання законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного

урядування.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про порядок денний пленарного засідання III сесії Київської

міської ради VIII скликання 12.12.2016
Рішення Київської міської ради № 552/1556 від 12 грудня 2016 року

Враховуючи подання постійних комісій Київської міської ради, Президії Київської міської ради, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засі�
дання III сесії Київради VIII скликання 12.12.2016
такі питання:

1) Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2017 рік. (Від 08.12.2016
№ 08/231�4867/ПР).

2) Про бюджет міста Києва на 2017 рік. (Від
08.12.2016 № 08/231�4866/ПР).

Київський міський олова
В. Кличко

Про внесення доповнення до рішення 
Київської міської ради від 08.12.2016 № 531/1535 

«Про порядок денний пленарного засідання III 
сесії Київської міської ради VIII скликання 08.12.2016» 

Рішення Київської міської ради № 678/1682 від 20 грудня 2016 року
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

Доповнити порядок денний пленарного за�
сідання III сесії Київради VIII скликання 08.12.2016,
затверджений рішенням Київської міської ра�
ди від 08.12.2016 № 531/1535, таким питанням:

Про затвердження проекту землеустрою що�
до відведення земельної ділянки НАЦІОНАЛЬ�
НОМУ ЦЕНТРУ «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРА�
ЇНИ» для реконструкції будівель і споруд цілі�

сного майнового комплексу під учбово�рекре�
аційний центр з подальшими експлуатацією та
обслуговуванням на вул. Квітки Цісик, 14 в Обо�
лонському районі м. Києва. (Д�7934). (Від
12.12.2016 № 08/231�4893/ПР).

Київський міський голова
В. Кличко

Про розірвання договору оренди земельної ділянки площею
0,3482 га на проспекті Володимира Маяковського, 2"б 

у Деснянському районі м. Києва, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю
науково"технічне підприємство «Бонус"П», № 62"6"00364 від

14.11.2006 та надання цій земельній ділянці статусу скверу
Рішення Київської міської ради № 712/1716 від 20 грудня 2016 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 9 Земельного кодексу Укра"
їни, статтею 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 188 Господарського кодексу України, пунктами
8.4, 11.4 договору оренди земельної ділянки № 62"6"00364 від 14.11.2006, укладеного між Київською міською
радою та товариством з обмеженою відповідальністю науково"технічне підприємство «Бонус"П», з огляду на
те, що товариством з обмеженою відповідальністю науково"технічне підприємство «Бонус"П» не виконано
умов пункту 8.4 договору оренди, а саме: завершити забудову земельної ділянки в строки, встановлені про"
ектною документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку, але не пізніше ніж через три
роки з моменту державної реєстрації договору, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки площею 0,3482 га на просп. Володимира Ма�

яковського, 2�б у Деснянському районі м. Ки�
єва (кадастровий номер 8000000000:62:004:0098),

укладений між Київською міською радою та то�
вариством з обмеженою відповідальністю на�
уково�технічне підприємство «Бонус�П», № 62�
6�00364 від 14.11.2006.

2. Надати земельній ділянці площею 0,3482 га
на просп. Володимира Маяковського, 2�б у Дес�
нянському районі м. Києва статус скверу.

3. Комунальному підприємству по утриманню
зелених насаджень Деснянського району м. Ки�
єва в установленому порядку:

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо оформлення права постійного землеко�
ристування земельною ділянкою, визначеною
пунктом 2 цього рішення.

3.2. У місячний термін з дня набуття чинності
рішенням про надання означеної земельної ді�
лянки у користування вжити заходів щодо держав�
ної реєстрації права користування на земельну
ділянку, визначену пунктом 2 цього рішення.

4. Київському комунальному об’єднанню зе�
леного будівництва та експлуатації зелених на�
саджень міста «Київзеленбуд» здійснити орга�
нізаційно�правові заходи щодо благоустрою
земельної ділянки площею 0,3482 га на просп.
Володимира Маяковського, 2�б у Деснянсько�
му районі м. Києва.

5. 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 та про�
довжених на період до 2015 року рішенням Ки�

ївської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783
та до 2017 року рішенням Київської міської ра�
ди від 07.07.2016 (Таблиця 2 «Озеленені тери�
торії загального користування м. Києва, що від�
повідають типологічним ознакам та плануваль�
ним вимогам»), додавши земельну ділянку, ви�
значену пунктом 1 цього рішення, до переліку
скверів Деснянського району.

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

6.1. Вчинити відповідні дії для зняття з реєс�
трації договору оренди земельної ділянки пло�
щею 0,3482 га на проспекті Володимира Ма�
яковського, 2�б у Деснянському районі міста
Києва, укладеного між Київською міською ра�
дою та товариством з обмеженою відповідаль�
ністю науково�технічне підприємство «Бонус�
П», № 62�6�00364 від 14.11.2006.

6.2. Інформувати товариство з обмеженою
відповідальністю науково�технічне підприєм�
ство «Бонус�П» про прийняття цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування, на постійну комісію Київської
міської ради з питань екологічної політики, на
постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
15 вересня 2016 року № 9/1013 «Про надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення «Будинковий комітет 
«Вулиця Бажова, 4» в Дніпровському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 796/1800 від 22 грудня 2016 року
З метою приведення у відповідність рішення Київської міської ради від 15 вересня 2016 року № 9/1013 до

протоколу зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населен"
ня «Будинковий комітет «Об’єднання самоуправління населення Бажова, 4» від 24 квітня 2016 року та врахо"
вуючи заяву члена ініціативної групи зі створення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет
«Об’єднання самоуправління населення Бажова, 4» Загури Л. П., що зареєстрована у Київській міській раді
26.10.2016 за № 08/3"12501, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від
15 вересня 2016 року № 9/1013 «Про надання до�
зволу на створення органу самоорганізації насе�
лення «Будинковий комітет «Вулиця Бажова, 4»
в Дніпровському районі м. Києва» такі зміни:

1.1. У назві і тексті рішення слова «Вулиця Бажо�
ва, 4» замінити словами «Об’єднання самоуправ�
ління населення Бажова, 4» у відповідних відмінках.

1.2. У преамбулі рішення цифри «10.04.2016»
замінити цифрами «10.05.2016».
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1.3. У пункті 3 рішення слово «Печерському»
замінити словом «Дніпровському».

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�

ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної

Ради України Шведчикова Сергія Серафимовича
Рішення Київської міської ради № 795/1799 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до пункту 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердже"
ного Постановою Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541"III (в редакції Постанови Верховної
Ради України від 15 грудня 2005 року № 3216"ІV), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Порушити клопотання перед Головою Вер�
ховної Ради України про нагородження Почес�
ною грамотою Верховної Ради України Швед�
чикова Сергія Серафимовича — начальника ви�
робничо�диспетчерського відділу Публічного
акціонерного товариства «Науково�виробниче
об’єднання «Київський завод автоматики 
ім. Г. І. Петровського» за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм, вагомий осо�
бистий внесок у розвиток машинобудування
України.

2. Управлінню по роботі з персоналом апа�
рату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
підготувати клопотання про нагородження По�

чесною грамотою Верховної Ради України Швед�
чикова Сергія Серафимовича — начальника ви�
робничо�диспетчерського відділу Публічного
акціонерного товариства «Науково�виробниче
об’єднання «Київський завод автоматики 
ім. Г. І. Петровського» за багаторічну сумлінну
працю, високий професіоналізм, вагомий осо�
бистий внесок у розвиток машинобудування
України.

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування, регіо�
нальних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Про звернення депутатів Київської 
міської ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до законодавства України
Рішення Київської міської ради № 801/1805 від 22 грудня 2016 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону Укра"
їни «Про столицю України — місто"герой Київ» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення депутатів Київської
міської ради до Верховної Ради України згідно
з додатком.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Ки�
ївської міської ради «Хрещатик» та на офіційному веб�
сайті Київської міської ради (www. kmr. gov. ua).

3. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань місцевого самоврядування,
регіональних та міжнародних зв’язків.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.12.2016 № 801/1805

Звернення депутатів Київської міської ради 
до Верховної Ради України

Депутати Київської міської ради висловлю�
ють стурбованість щодо бійців�добровольців,
які брали участь у захисті територіальної цілі�
сності та державного суверенітету в антитеро�
ристичній операції на сході України.

На сьогодні згідно з чинним законодавством
України не передбачено жодних соціальних
гарантій, пільг та належної допомоги бійцям
та відповідно їх сім’ям, які у складі доброволь�
чих формувань, що були утворені або самоор�
ганізувалися для захисту незалежності, су�
веренітету та територіальної цілісності Укра�
їни, брали безпосередню участь в антитеро�
ристичній операції, забезпеченні її проведен�
ня, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її про�
ведення, та в подальшому такі добровольчі
формування не були включені до складу Зброй�
них Сил України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України та ін�
ших утворених відповідно до чинного зако�
нодавства України військових формувань та пра�
воохоронних органів (далі — бійці�доброволь�
ці АТО).

Пропонуємо внести зміни до статті 5 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», виклавши її в новій ре�
дакції:

«Учасниками бойових дій є особи, які брали
участь у виконанні бойових завдань по захисту
Батьківщини у складі військових підрозділів,
з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизан�
ських загонах і підпіллі, у складі добровольчих
формувань, що були утворені або самооргані�
зувалися для участі в антитерористичній опе�
рації на сході України, та в подальшому не бу�
ли включені до складу Збройних Сил України,

Міністерства внутрішніх справ України, Національ�
ної гвардії України та інших утворених відповід�
но до чинного законодавства України військо�
вих формувань та правоохоронних органів та
інших формуваннях як у воєнний, так і у мир�
ний час».

Пропонуємо надати можливість отримати бій�
цям�добровольцям АТО статус учасника бойо�
вих дій, доповнивши статтю 6 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту» пунктом 21 такого змісту:

«21) бійці�добровольці, які у складі добро�
вольчих формувань, що були утворені або са�
моорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності Укра�
їни, брали безпосередню участь в антитеро�
ристичній операції, забезпеченні її проведен�
ня, перебуваючи безпосередньо в районах ан�
титерористичної операції у період її проведен�
ня, та в подальшому такі добровольчі форму�
вання не були включені до складу Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ Укра�
їни, Національної гвардії України та інших утво�
рених відповідно до чинного законодавства
України військових формувань та правоохорон�
них органів.

Порядок надання статусу учасника бойових
дій особам, зазначеним в абзаці першому цьо�
го пункту, категорії таких осіб, терміни їх учас�
ті в антитерористичній операції чи в забезпе�
ченні її проведення, а також райони антитеро�
ристичної операції визначаються Кабінетом Мі�
ністрів України».

Також пропонуємо надати можливість отри�
мати бійцям�добровольцям АТО статус учасни�
ка війни, доповнивши статтю 9 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль�
ного захисту» пунктом 14 такого змісту:

«14) бійці�добровольці, які у складі добро�
вольчих формувань, що були утворені або са�
моорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності Укра�
їни, брали безпосередню участь в антитеро�
ристичній операції, забезпеченні її проведен�
ня, перебуваючи безпосередньо в районах ан�
титерористичної операції у період її проведен�
ня, та в подальшому такі добровольчі форму�
вання не були включені до складу Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ Укра�
їни, Національної гвардії України та інших утво�
рених відповідно до чинного законодавства
України військових формувань та правоохорон�
них органів.

Порядок надання статусу учасника війни осо�
бам, зазначеним в абзаці першому цього пунк�
ту, категорії таких осіб, терміни їх участі у за�
безпеченні проведення антитерористичної опе�
рації, а також райони антитерористичної опе�

рації визначаються Кабінетом Міністрів Укра�
їни».

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що
прийняття відповідних змін до чинного законо�
давства України надасть можливість бійцям�
добровольцям АТО отримати статус ветеранів
війни, що забезпечить створення належних умов
для їх життя, надання соціальних прав та гаран�
тій, сприятиме формуванню в суспільстві ша�
нобливого ставлення до бійців�добровольців.

Просимо вашої підтримки у вирішенні пору�
шеного питання та висловлюємо готовність спів�
працювати та бути запрошеними у підготовці
відповідних законопроектів та підзаконних нор�
мативно�правових актів у профільних коміте�
тах Верховної Ради України під час розгляду за�
значеного в нашому зверненні питання.

Київський міський голова
В. Кличко

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянину 
Позняку Олександру Вікторовичу 

на вул. Михайла Чалого у Святошинському 
районі м. Києва для індивідуального житлового, 

гаражного і дачного будівництва
Рішення Київської міської ради № 756/1760 від 20 грудня 2016 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе"
мельної ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю згоди землекористувача відповідно до пункту 6
статті 118 Земельного кодексу України та враховуючи те, що земельна ділянка відноситься до категорії зе"
мель лісогосподарського призначення, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра"
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко"
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити у наданні дозволу на розроб�
лення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Позняку Олек�
сандру Вікторовичу на вул. Михайла Чалого у
Святошинському районі м. Києва орієнтовною
площею 0,10 га (земельна ділянка комунальної
власності територіальної громади міста Києва)
у власність для індивідуального житлового, га�
ражного і дачного будівництва (К�26762).

2. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Коржевській Наталії Юріївні 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Заплавній, 12"б 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 594/1598 від 12 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 81, 83,116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «При"
кінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділян"
ки в натурі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гро�
мадянці Коржевській Наталії Юріївні для обслу�
говування жилого будинку, господарських бу�
дівель і споруд на вул. Заплавній, 12�б у Дар�
ницькому районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва № П�9343).

2. Передати громадянці Коржевській Наталії
Юріївні у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:90:248:0061) із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва
для обслуговування жилого будинку, господар�
ських будівель і споруд на вул. Заплавній, 12�б
у Дарницькому районі м. Києва.

3. Громадянці Коржевській Наталії Юріївні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд.

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�

лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
законодавством України.

3.4. Питання пайової участі та укладення з Де�
партаментом економіки та інвестицій виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про
пайову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.6. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права власності на земельну ділянку у по�
рядку, встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухо�
ме майно та їх обтяжень».

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на земельну ділянку може бу�
ти припинено у випадках, передбачених стат�
тями 140,143 Земельного кодексу України.

5. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 

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. Çàáîðîíåíî 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.

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 ñâî¿ 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 óñòàíîâëåíîìó

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

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð — õóäîæí³é êåð³âíèê Òåàòðó çîáîâ'ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Òåàòðó íà âèêîíàííÿ

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

âèçíà÷àþòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ 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 Òåàòðó,

à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ

ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Òåàòðó.

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

òåàòðàëüíî-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

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, 11(4924) çà 31 ñ³÷íÿ

Про внесення змін до Статуту комунального 
некомерційного підприємства 

«Консультативно�діагностичний центр»
Голосіївського району м. Києва
Розпорядження № 79 від 30 січня 2017 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб�підприємців та громадських формувань» та з метою приведення Статуту комунального некомерційно�
го підприємства «Консультативно�діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва у відповідність з ви�
могами законодавства України:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî íå-

êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êîíñóëüòàòèâíî-

ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02

æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1758, âèêëàâøè éîãî â íî-

â³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãî-

ëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çàáåçïå÷èòè ðå-

ºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëå-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1758 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.01.2017 ¹ 79

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«КОНСУЛЬТАТИВНО�ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 25695724)

м. Київ — 2017

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Ãîëîñ³¿â-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) º ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàêëàäîì îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ, íåïðèáóòêîâèì Ï³äïðèºìñòâîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³äíåñåíèì äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì) òà ï³äïîðÿäêîâàíèì óïðàâë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Óïðàâë³ííÿ).

Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âçàºìîä³ÿòè ç Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿

âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — Âëàñíèê).

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 êâ³òíÿ 2013

ðîêó ¹ 119/9176 «Ïðî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ïîë³êë³í³êè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà» òà º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ðåîðãàí³çîâàíî¿ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîí-

íî¿ ïîë³êë³í³êè Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïî-

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïî-

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

òðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðîçïîðÿäæåííÿìè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàêàçàìè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè, à òàêîæ öèì Ñòàòó-

òîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó íåêîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿãíåí-

íÿ, çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ðåçóëüòàò³â áåç ìåòè îäåð-

æàííÿ ïðèáóòêó.

1.5. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, âñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ çä³éñíþº ÷åðåç îðãàíè Äåð-

æàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà óñòàíîâè áàíê) çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíó-

âàííÿì âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

1.7. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÎÍ-

ÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÎ-Ä²ÀÃÍÎÑÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ» ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ.

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÍÏ «ÊÄÖ» ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ.

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-à, ì. Êè¿â, 03039.

1.9. Çì³íè äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ

ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

II. ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà º:

2.1.1. Íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì, ÿê³ çâåðíóëèñÿ çà

íàïðàâëåííÿì ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéí³ ë³êàð³ Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà, ë³-

êàð³â ³íøèõ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

2.1.2. Ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ êîíñóëüòàö³é òà îáñòåæåíü äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ä³àãíîçó, âèçíà-

÷åííÿ âàæêîñò³ ñòàíó ïàö³ºíòà òà ì³ñöÿ ïîäàëüøîãî éîãî äîîáñòåæåííÿ, êîíñóëüòóâàííÿ, ë³êóâàí-

íÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿, çà íåîáõ³äíîñò³ íàïðàâëåííÿ ïàö³ºíòà íà ãîñï³òàë³çàö³þ â ñòàö³îíàðí³ â³ää³ëåí-

íÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

2.1.3. Îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íàäàþòü ïåðâèííó (ñïåö³àë³çî-

âàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ — ÏÌÄ), âòîðèííó (ñïåö³àë³çîâàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ —

ÂÌÄ), òðåòèííó (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ — ÒÌÄ), åêñòðåíó ìåäè÷íó äî-

ïîìîãó (äàë³ — ÅÌÄ), ïàë³àòèâíó ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.1.4. Îðãàí³çàö³ÿ òà íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ â àìáóëàòîðíèõ óìî-

âàõ.

2.1.5. Ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó Ï³äïðèºìñòâà.

2.1.6. Ìåäè÷íà ïðàêòèêà.

2.1.7. Ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè çà íàïðÿìîì àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ.

2.1.8. Çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ òà

êàäðîâîãî óêîìïëåêòóâàííÿ.

2.1.9. Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñòðóêòóðíèìè ³ â³äîêðåìëåíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëà-

ìè Ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà óäîñêîíàëåííÿ íà-

äàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

2.2. Â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº òà çàáåçïå÷óº:

2.2.1. Íàäàííÿ íàñåëåííþ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ.

2.2.2. Íàñòóïí³ñòü òà ïîñë³äîâí³ñòü ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ïàö³ºíò³â

ó âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî ìàðøðóòó ïàö³ºíòà.

2.2.3. Íàïðàâëåííÿ ïàö³ºíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà âòîðèííîìó òà òðåòèííî-

ìó ð³âíÿõ.
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2.2.4. Çä³éñíåííÿ äèñïàíñåðèçàö³¿ íàñåëåííÿ òà äèñïàíñåðíîãî îáë³êó ïàö³ºíò³â ç õðîí³÷íèìè

çàõâîðþâàííÿìè.

2.2.5. Ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïóñêîì, âèêîðèñòàííÿì, ïðèäáàííÿì, çáå-

ð³ãàííÿì, ïåðåâåçåííÿì, çíèùåííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ïðåêóðñî-

ð³â, îòðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ ðå÷îâèí, çàñîá³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

2.2.6. Ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè, íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ çäîðîâîìó ñïîñîáó

æèòòÿ, îñíîâàì íàäàííÿ ñàìîäîïîìîãè òà âçàºìîäîïîìîãè.

2.2.7. Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêó íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü, ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ

çàõâîðþâàíü.

2.2.8. Ïðîâåäåííÿ ðàçîì ç â³äïîâ³äíîþ ñëóæáîþ çàõîä³â ìàñîâî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàê-

òèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.

2.2.9. Çä³éñíåííÿ â³äáîðó õâîðèõ äëÿ îòðèìàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî

ïîêàçàíü.

2.2.10. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ õâîðèõ, âèäà÷ó, ïðîäîâæåííÿ

ëèñòê³â íåïðàöåçäàòíîñò³, íàäàííÿ òðóäîâèõ ðåêîìåíäàö³é õâîðèì, ùî ïîòðåáóþòü ïåðåâîäó íà

³íø³ ä³ëÿíêè ðîáîòè, ñâîº÷àñíå íàïðàâëåííÿ õâîðèõ íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòíó êîì³ñ³þ òà

ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.2.11. Âçàºìîä³þ ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ òà â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ç äîøê³ëüíèìè

íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, çàãàëüíîîñâ³òí³ìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè,

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàñîáàìè ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñå-

ëåííÿ.

2.2.12. Âèïèñêó ðåöåïò³â äëÿ ï³ëüãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè îêðåìèõ ãðóï íàñåëåí-

íÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.2.13. Çàáåçïå÷åííÿ ïàö³ºíòàì â³äïîâ³äíîãî îáñÿãó òà ÿê³ñíîãî íàäàííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ

òà ä³àãíîñòè÷íîãî îáñòåæåííÿ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèìè Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-

¿íè êë³í³÷íèìè ïðîòîêîëàìè íàäàííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ.

2.2.14. Âåäåííÿ çàòâåðäæåíî¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îáë³êîâî¿ òà çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿, ïðî-

âåäåííÿ ïîñò³éíîãî ìîí³òîðèíãó ÿêîñò³ íàäàííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ òà ñêëàäàííÿ çâ³ò³â çà çàòâåð-

äæåíîþ ôîðìîþ.

2.2.15. Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ïàö³ºíò³â òà êîíô³äåíö³éíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî íèõ.

2.2.16. Ïðîâåäåííÿ ìåäè÷íèõ âòðó÷àíü çà ³íôîðìîâàíîþ çãîäîþ ïàö³ºíòà àáî éîãî çàêîííîãî

ïðåäñòàâíèêà.

2.2.17. Ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ïåðåáóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³ ïåðñîíàëó.

2.2.18. Íàäàííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè çàêëàäàì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òåðèòîð³¿ îá-

ñëóãîâóâàííÿ ç ïèòàíü êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà âòîðèííîìó àì-

áóëàòîðíîìó ð³âí³.

2.2.19. Ïðîâåäåííÿ êë³í³÷íèõ ðîçáîð³â âèïàäê³â íåîáãðóíòîâàíîãî íàïðàâëåííÿ äî Ï³äïðèºì-

ñòâà, ïîðóøåíü ó âåäåí³ õâîðîãî íà åòàïàõ ë³êóâàííÿ òîùî.

2.2.20. Óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëå-

íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.21. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó ç íàäàííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ ó ñòðóêòóðíèõ òà â³ä-

îêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà çà òàêèìè íàïðÿìàìè:

2.2.21.1. Çá³ð, óçàãàëüíåííÿ òà êîíòðîëü äîñòîâ³ðíîñò³ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

2.2.21.2. Çâ³òóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà íàäàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿.

2.2.21.3. Àíàë³ç ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

2.2.21.4. Âèâ÷åííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè íàñåëåííÿ â àìáóëàòîðí³é ÂÌÄ.

2.2.21.5. Ïëàíóâàííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá íàñåëåííÿ.

2.2.21.6. Àíàë³ç äîñòóïíîñò³ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ äëÿ íàñåëåííÿ, ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³

òà ¿¿ êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.

2.2.21.7. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ó òîìó ÷èñë³ íàâ÷àííÿ çà íà-

ïðÿìîì âèçíà÷åíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

2.2.21.8. Âïðîâàäæåííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàí-

íÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ, ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ùîäî îðãàí³çàö³¿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ, ñó÷àñíèõ ³í-

ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

2.2.21.9. Âïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿, ë³êóâàëüíî¿ òà ïðîô³ëàêòè÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2.2.22. Íàëåæíó äîñòóïí³ñòü àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ äëÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìå-

ðåæ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ, íàáëèæåíèõ äî ì³ñöü ïðîæèâàí-

íÿ íàñåëåííÿ.

2.2.23. Çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîãî

îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ, ³íøèõ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ àìáóëàòîðíî¿ ÂÌÄ òà éî-

ãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

2.2.24. Óòðèìàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³ä-

îêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ó íàëåæíîìó ñòàí³.

2.2.25. Íàëåæíó åêñïëóàòàö³þ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.26. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.27. Îáë³ê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ Ï³ä-

ïðèºìñòâà.

2.2.28. Ïëàíóâàííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îñíàùåííÿ ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì òà ³íâåí-

òàðåì.

2.2.29. Íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåííþ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.3. ßêùî äëÿ ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, íåîáõ³äíèé

ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³ÿ), Ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº éîãî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

III. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ

3.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñî-

áè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.

3.2. Äëÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ÷è ïîñëóã Ï³äïðèºìñòâî çàñòîñîâóº ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü, âè-

çíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. Çáèòêè, çàâäàí³ Ï³äïðèºìñòâó âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ð³øåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è îð-

ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ áóëî âèçíàíî ñóäîì íåêîíñòèòóö³éíèìè àáî íåä³éñíèìè,

ï³äëÿãàþòü â³äøêîäóâàííþ çàçíà÷åíèìè îðãàíàìè äîáðîâ³ëüíî àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.

3.4. Äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ íåêîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî çàëó÷àº ³ âèêî-

ðèñòîâóº ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íø³ âèäè ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå

çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âëàñíèê òà Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì íå â³äïîâ³äàþòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà, à

Ï³äïðèºìñòâî íå â³äïîâ³äàº çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Âëàñíèêà òà Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, êð³ì âè-

ïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, âñòàíîâëþº ÷èñåëüí³ñòü

ïðàö³âíèê³â ³ øòàòíèé ðîçïèñ. Ï³äïðèºìñòâî ïîäàº øòàòíèé ðîçïèñ íà çàòâåðäæåííÿ äî Óïðàâ-

ë³ííÿ.

3.7. Ï³äïðèºìñòâî íàäàº ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷í³ ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿ òà çä³éñíþº

ëèøå ò³ âèäè ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ë³öåíç³ºþ.

3.8. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó óêëàäàòè óãîäè, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü çà-

êîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ íå-

ìàéíîâèõ ïðàâ, áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.

3.9. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä-

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

ïåðåäàâàòè ó çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè

ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.10. Ï³äïðèºìñòâî âèêîíóº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè â ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ,

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿

ïðàö³ òà ¿¿ îïëàòè, áåðå ó÷àñòü â ì³ñöåâèõ òà äåðæàâíèõ çàõîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â ì³ñò³ Êèºâ³,

âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

3.11. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ

äîãîâîðó ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ çà áþäæåòí³ êîøòè.

3.12. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ òà ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ì³æ ñâî-

¿ìè ñòðóêòóðíèìè ³ â³äîêðåìëåíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè.

3.13. Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº:

3.13.1. Íàëåæíå âåäåííÿ îáë³êîâî-çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêè çâ³ò³â.

3.13.2. Ö³ëüîâå òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ çàêð³ïëåíîãî çà íèì ìàéíà òà âèä³-

ëåíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â ç ìåòîþ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ çàâäàíü.

3.13.3. Ñòâîðåííÿ íåøê³äëèâèõ òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³, âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî

îõîðîíó ïðàö³, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ óñòàòêóâàííÿ, òåõí³÷íèõ

ðåãëàìåíò³â, ñòàíäàðò³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì, ïðàâèë ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

3.13.4. Îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü òà ôóíêö³é, äîòðèìàííÿ

âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Îáîâ’ÿçêè òà ïðàâà ³íøèõ ïðà-

ö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè äèðåêòîðîì Ï³ä-

ïðèºìñòâà.

IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ

4.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó íà îñíîâ³ ïîºäíàí-

íÿ ïðàâ Âëàñíèêà, Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ùîäî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíèì ìàé-

íîì òà ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.2. Êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð. Äèðåêòîð íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ³ çä³éñíåííÿ íèì ñâî¿õ ôóíêö³é.

4.3. Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäàííÿ êîíòðàêòó çà ïîãîäæåííÿì ç äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.4. Çàñòóïíèêè äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àþòüñÿ

íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà çà ïîãîäæåííÿì ç Óïðàâë³ííÿì.

²íø³ ïðàö³âíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³ä-

ïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà:

4.5.1. Çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì.

4.5.2 Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº çàõîäè, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.3. Çàòâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â.

4.5.4. Çàòâåðäæóº ðåæèì ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â çà ïîäàííÿì ¿õ êåð³âíèê³â.

4.5.5. Îðãàí³çîâóº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàí³â òà äîòðèìàííÿì ãðàô³ê³â ðîáîòè ñòðóêòóð-

íèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.6. Âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.7. Çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â òà ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ³ â³äîêðåìëåí³

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.8. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íà Ï³äïðèºìñòâ³.

4.5.9. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿ ïðàö³ íà Ï³äïðèºìñòâ³.

4.5.10. Âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà íàêëàäàº íà ïðàö³âíèê³â äèñöèïë³íàð-

í³ ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.5.11. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

4.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà (â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü) â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

4.7. Äèðåêòîð áåç äîâ³ðåíîñò³ ä³º â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè ó âñ³õ ï³ä-

ïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îðãàíàõ âëàäè òà îðãàíàõ

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü óêëàäàº äîãîâîðè, äàº äîðó÷åííÿ,

ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðèºìñòâà.

4.8. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.9. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ñòâî-

ðåííÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:

4.9.1. Ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü.

4.9.2. Âñòàíîâëþº ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþº òàðèô³êàö³þ òà âñòàíîâëþº

ïðàö³âíèêàì íàäáàâêè äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà âèñîêó ÿê³ñòü, ñêëàäí³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü â ðî-

áîò³, ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü òà ³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.9.3. Áåðå ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó ðîáîòè òà òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó ³ â³äïî÷èíêó, à

òàêîæ òðèâàëîñò³ äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåç-

ïå÷óº óìîâè òåõí³÷íî¿ áåçïåêè.

4.10. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

V. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

5.1. Ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà º:

5.1.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà ÷àñòèíà/óïðàâë³ííÿ.

5.1.2. Ãîñïîäàðñüêà ÷àñòèíà.

5.1.3. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íà ñëóæáà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êàá³íåò³â, â³ää³ëåíü, öåíòð³â, ëàáî-

ðàòîð³é, ô³ë³é, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ñòðóêòóðíèõ àáî â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðè-

ºìñòâà áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè.

5.2. Â³äîêðåìëåí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ï³äïðèºìñòâà áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè:

Ô³ë³ÿ ¹ 1, ì. Êè¿â, âóë. Ãîëîñ³¿âñüêà, 53

Ô³ë³ÿ ¹ 2, ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 104

Ô³ë³ÿ ¹ 3, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 6

Ô³ë³ÿ ¹ 4, ì. Êè¿â, âóë. Íàáåðåæíî-Êîð÷óâàòñüêà, 56/66
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VI. ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

6.1. Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì òà çáåðåæåííÿì íàëåæ-

íîãî Ï³äïðèºìñòâó ìàéíà ³ ìàº ïðàâî âèëó÷èòè ó Ï³äïðèºìñòâà ìàéíî, ÿêå íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ

àáî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, òà ðîçïîðÿäèòèñÿ íèì ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

6.2. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè

â óñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

6.3. Ïåðåâ³ðêó îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòü óïîâíîâàæåí³ îðãàíè â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.4. Ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòü Âëàñíèê àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.5. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÂÌÄ, ÒÌÄ, ïàë³àòèâíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷-

íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ Ï³äïðèºìñòâî íàïðàâëÿº éîãî çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè äî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

6.6. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÅÌÄ àáî íàÿâíîñò³ ïîêàçàíü äî åêñòðåíî¿ ãîñï³òàë³çà-

ö³¿ Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº âèêëèê áðèãàäè åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

6.7. Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèìè çàêëàäàìè ³ óñòàíîâà-

ìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè òà ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè.

6.8. Êîîðäèíóþ÷à, êîíñóëüòàòèâíà òà äîðàä÷à ôóíêö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Ï³äïðèºìñòâ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà ìåäè÷íó ðàäó Ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ä³º â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

6.9. Êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ó Ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì

åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ íàäàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âèìîãàì ìåäè÷íèõ ñòàíäàðò³â, íîð-

ìàòèâ³â, êë³í³÷íèõ ïðîòîêîë³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

6.10. Çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîêëàäàºòü-

ñÿ íà â³äïîâ³äíèõ êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºì-

ñòâà.

6.11. Çä³éñíåííÿ âèá³ðêîâîãî âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ ðîáîòè ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëå-

íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà

çà íàïðÿìàìè ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

VII. ÄÆÅÐÅËÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

7.1. Ï³äïðèºìñòâî º îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ áþäæåòíèõ àñèã-

íóâàíü.

7.2. Óòðèìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà ³ îïëàòà ïðàö³ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êè-

ºâà, à òàêîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.3. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³

êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó éîãî

ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

7.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

7.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º: 

ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè çàñíîâíèêà;

äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã; 

äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â; 

êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â; 

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â;

ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

íàäõîäæåííÿ â³ä çäà÷³ â îðåíäó ìàéíîâèõ îá’ºêò³â (êîìïëåêñ³â), ùî íàëåæàòü éîìó, ïðèäáàí-

íÿ ìàéíà ³íøèõ ñóá’ºêò³â;

áåçîïëàòí³ òà áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿí; 

³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè ïëàòó çà íàäàííÿ ïîñëóã, çàëó÷àòè ìàòåð³àëüí³ òà ô³-

íàíñîâ³ ðåñóðñè, îòðèìóâàòè ãðàíòè, äàðóíêè òà áëàãîä³éí³ âíåñêè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.7. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå ïðèéìàòè òà âèêîíóâàòè äîâåäåí³ äî íüîãî â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ òà çàìîâëåííÿ Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì,

âðàõîâóâàòè ¿õ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó, âèçíà÷åíí³ ïåðñïåêòèâ åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó òà âèáîð³ êîíòðàãåíò³â, à òàêîæ ñêëàäàòè ³ âèêîíóâàòè ô³íàíñîâèé ïëàí (ð³÷-

íèé òà êâàðòàëüíèé) íà êîæåí íàñòóïíèé ð³ê.

7.8. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëà-

äàº ñòàòèñòè÷íó, ô³íàíñîâó òà áþäæåòíó (êâàðòàëüíó òà ð³÷íó) çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí îáë³êó, ñâîº÷àñí³ñòü çäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ çâ³òíîñò³ ïîêëàäàº-

òüñÿ íà äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Ï³äïðèºìñòâà.

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.9. Ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Ï³äïðèºìñòâîì, ùî çàòâåðäæóº äèðåêòîð, ïîãîäæóº

Óïðàâë³ííÿ.

7.10. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóþ-

òüñÿ Äåïàðòàìåíòîì êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ

ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïå-

ðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ,

ùî âèçíà÷àº Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

7.11. Äîõîäè Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ

Ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

7.12. Ï³äïðèºìñòâî äîòðèìóºòüñÿ çàáîðîíè ðîçïîä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä

çàñíîâíèêà, ÷ëåí³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäè-

íîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

VIII. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

8.1. Ïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì ÷åðåç çàãàëüí³ çáîðè

(êîíôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³, ³í-

ø³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-

ë³ïøåííÿ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ç ïèòàíü çàõèñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíî- êóëü-

òóðíèõ ³ òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â.

Êåð³âíèê Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðþâàòè óìîâè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü ïðàö³â-

íèê³â â éîãî óïðàâë³íí³.

8.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü

òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

8.3. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì

ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

8.4. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó Ï³ä-

ïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ —

ïðåäñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

8.5. Ñòîðîíè, ÿê³ ï³äïèñàëè êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, ùîð³÷íî â ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ êîëåêòèâíèì

äîãîâîðîì, çâ³òóþòü ïðî éîãî âèêîíàííÿ.

8.6. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.7. Ïèòàííÿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ãàðàíò³¿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íî-

ãî ñòðàõóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

âèð³øóþòüñÿ òðóäîâèì êîëåêòèâîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, öüîãî Ñòàòóòó òà êî-

ëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

8.8. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó. Âñ³ ³í-

ø³ ïëàòåæ³ çä³éñíþþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îïëàòè ïðàö³.

8.9. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ïðîâàäÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, êîëåêòèâíîãî

äîãîâîðó òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çã³äíî ç çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

IX. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

9.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ,

ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè,— çà ð³øåííÿì ñóäó. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðè-

ïèíåííÿ, óòâîðåíîþ Âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

9.2. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³í-

íÿ ñïðàâàìè Ï³äïðèºìñòâà.

9.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî àêòèâè, ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é

îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõîäó áþäæåòó.

9.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàí-

íÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

9.5. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги

№ 1» Голосіївського району м. Києва
Розпорядження № 81 від 30 січня 2017 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб�підприємців та громадських формувань» та з метою приведення Статуту комунального некомерційно�
го підприємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва у від�
повідність з вимогами законодавства України:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî íå-

êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿

ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 02 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1759, âèêëàâøè éî-

ãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè ¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà-

áåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó ó ïîðÿä-

êó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 1759 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  
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СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО�САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1»
ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 38945065) 

м. Київ — 2017

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè

¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) º ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì çàêëà-

äîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íåïðèáóòêîâèì Ï³äïðèºìñòâîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³äíåñåíèì äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì), ï³äïîðÿäêîâàíèì óïðàâë³ííþ

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Óïðàâë³í-

íÿ).

Ï³äïðèºìñòâî ìîæå âçàºìîä³ÿòè ç Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿
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âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — Âëàñíèê).

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 17 êâ³òíÿ 2013

ðîêó ¹ 120/9177 «Ïðî êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-

òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» òà º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà îáî-

âÒÿçê³â ðåîðãàí³çîâàíèõ àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íèõ çàêëàä³â, ïîë³êë³í³êè ¹ 2 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà òà ïîë³êë³í³êè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â «Êîð÷óâàòå» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïî-

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íà-

êàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåí-

íÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà-

êàçàìè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçïîðÿäæåííÿìè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàêàçàìè óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè, à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó íåêîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà äîñÿãíåí-

íÿ, çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ðåçóëüòàò³â áåç ìåòè îäåð-

æàííÿ ïðèáóòêó.

1.5. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, âñ³ ô³íàíñîâ³ îïåðàö³¿ çä³éñíþº ÷åðåç îðãàíè Äåð-

æàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà óñòàíîâè áàíêó çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíó-

âàííÿì âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

1.7. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÍÅÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÖÅÍÒÐ

ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯ ÌÅÄÈÊÎ-ÑÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ¹ 1» ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ.

Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà: ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 1» ÃÎËÎÑ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ 

Ì. ÊÈªÂÀ

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191.

1.9. Çì³íè äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà âíîñÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ

ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

II. ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà º:

2.1.1. Ìåäè÷íà ïðàêòèêà.

2.1.2. Íàäàííÿ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷íèõ ïîñëóã â àìáóëàòîðíèõ óìîâàõ ïðè-

êð³ïëåíîìó íàñåëåííþ.

2.1.3. Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè

(äàë³ — ÏÌÑÄ) äëÿ ïðèêð³ïëåíîãî íàñåëåííÿ.

2.1.4. Îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íàäàþòü âòîðèííó (ñïåö³àë³çî-

âàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ — ÂÌÄ), òðåòèííó (âèñîêî ñïåö³àë³çîâàíó) ìåäè÷íó äîïîìîãó (äà-

ë³ — ÒÌÄ), åêñòðåíó ìåäè÷íó äîïîìîãó (äàë³ — ÅÌÄ), ïàë³àòèâíó ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷íó

ðåàá³ë³òàö³þ.

2.1.5. Îðãàí³çàö³ÿ òà íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

2.1.6. Ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ÏÌÑÄ.

2.1.7. Ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè çà íàïðÿìîì ÏÌÑÄ.

2.1.8. Çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÌÑÄ òà êàäðîâîãî óêîì-

ïëåêòóâàííÿ.

2.1.9. Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñòðóêòóðíèìè òà â³äîêðåìëåíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³-

ëàìè Ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà óäîñêîíàëåííÿ

íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

2.2. Â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº òà çàáåçïå÷óº:

2.2.1. Íàäàííÿ íàñåëåííþ ÏÌÑÄ.

2.2.2. Íàëåæíó äîñòóïí³ñòü ÏÌÑÄ äëÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ â³äî-

êðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÏÌÑÄ, íàáëèæåíèõ äî ì³ñöü ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ.

2.2.3. Ðåàë³çàö³þ ïðàâà ãðîìàäÿí â³ëüíî âèáèðàòè ë³êàðÿ, ùî íàäàº ÏÌÑÄ (ë³êàð çàãàëüíî¿

ïðàêòèêè-ñ³ìåéíèé ë³êàð, ó òîìó ÷èñë³ ë³êàð çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè-ñ³ìåéíèé ë³êàð, ùî ïðîâàäèòü

ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ÿê ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü, ùî ïåðåáóâàº ç Ï³ä-

ïðèºìñòâîì ó öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèíàõ, ë³êàð-òåðàïåâò ä³ëüíè÷íèé, ë³êàð-ïåä³àòð ä³ëüíè÷-

íèé).

2.2.4. Íàñòóïí³ñòü òà ïîñë³äîâí³ñòü ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ïàö³ºíò³â

ó âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â³äïîâ³äíî äî ìåäè÷íîãî ìàðøðóòó ïàö³ºíòà.

2.2.5. Íàïðàâëåííÿ ïàö³ºíò³â äëÿ îòðèìàííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà âòîðèííîìó òà

òðåòèííîìó ð³âíÿõ.

2.2.6. Çä³éñíåííÿ äèñïàíñåðèçàö³¿ íàñåëåííÿ òà äèñïàíñåðíîãî îáë³êó ïàö³ºíò³â ³ç õðîí³÷íèìè

çàõâîðþâàííÿìè.

2.2.7. Ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïóñêîì, âèêîðèñòàííÿì, ïðèäáàííÿì, çáåð³ãàí-

íÿì, ïåðåâåçåííÿì, çíèùåííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ïðåêóðñîð³â, îò-

ðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ ðå÷îâèí, çàñîá³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.2.8. Íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ ïåðåá³ãó íåâèë³êîâíèõ çà-

õâîðþâàíü, ÿêà âêëþ÷àº êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîëåãøåííÿ ô³çè÷íèõ òà åìîö³éíèõ ñòðàæ-

äàíü ïàö³ºíò³â.

2.2.9. Ïðîâåäåííÿ ñàí³òàðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè, íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ çäîðîâîìó ñïîñîáó

æèòòÿ, îñíîâàì íàäàííÿ ñàìîäîïîìîãè òà âçàºìîäîïîìîãè.

2.2.10. Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêó íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.

2.2.11. Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêó ³íôåêö³éíèõ, ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ çà-

õâîðþâàíü.

2.2.12. Ïðîâåäåííÿ ðàçîì ç â³äïîâ³äíîþ ñëóæáîþ çàõîä³â ìàñîâî¿ òà ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàê-

òèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.

2.2.13. Çä³éñíåííÿ â³äáîðó õâîðèõ äëÿ îòðèìàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ â³äïîâ³äíî

äî ïîêàçàíü.

2.2.14. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ õâîðèõ, âèäà÷ó, ïðîäîâæåííÿ

ëèñòê³â íåïðàöåçäàòíîñò³, íàäàííÿ òðóäîâèõ ðåêîìåíäàö³é õâîðèì, ùî ïîòðåáóþòü ïåðåâîäó íà

³íø³ ä³ëÿíêè ðîáîòè, ñâîº÷àñíå íàïðàâëåííÿ õâîðèõ íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòíó êîì³ñ³þ òà

ìåäè÷íó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.2.15. Âèïèñêó ðåöåïò³â äëÿ ï³ëüãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè îêðåìèõ ãðóï íàñåëåí-

íÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.2.16. Âçàºìîä³þ ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ òà â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ç äîøê³ëüíèìè

íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, çàãàëüíîîñâ³òí³ìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè,

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàñîáàìè ìàñîâî¿

³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñå-

ëåííÿ.

2.2.17. Óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ñòðóêòóðíèõ òà â³äîêðåì-

ëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.18. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó ç íàäàííÿ ÏÌÑÄ ó ñòðóêòóðíèõ òà â³äîêðåìëåíèõ ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà çà òàêèìè íàïðÿìàìè:

2.2.18.1. Çá³ð, óçàãàëüíåííÿ òà êîíòðîëü äîñòîâ³ðíîñò³ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

2.2.18.2. Çâ³òóâàííÿ òà íàäàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.2.18.3. Àíàë³ç ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

2.2.18.4. Âèâ÷åííÿ ³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó ÏÌÑÄ.

2.2.18.5. Ïëàíóâàííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá íàñåëåííÿ.

2.2.18.6. Àíàë³ç äîñòóïíîñò³ ÏÌÑÄ äëÿ íàñåëåííÿ, ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ òà ¿¿ êàäðîâî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ.

2.2.18.7. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ó òîìó ÷èñë³ íàâ÷àííÿ çà íà-

ïðÿìîì âèçíà÷åíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

2.2.18.8. Âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿

õâîðèõ, ïåðåäîâîãî äîñâ³äó ùîäî îðãàí³çàö³¿ ÏÌÑÄ, ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

2.2.18.9. Âïðîâàäæåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàäàííÿ ÏÌÑÄ.

2.2.18.10. Âïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿, ë³êóâàëüíî¿ òà ïðîô³ëàêòè÷-

íî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2.2.19. Àíàë³ç ñòàíó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåì-

ëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ðîçðîáêà ô³íàíñîâèõ ïëàí³â.

2.2.20. Ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿, ë³êóâàëüíî¿ òà ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³-

ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.2.21. Çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîãî

îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ, ³íøèõ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóê-

òóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

2.2.22. Óòðèìàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äî-

êðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ó íàëåæíîìó ñòàí³.

2.2.23. Íàëåæíà åêñïëóàòàö³ÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ ó ñòðóêòóðíèõ ³ â³äî-

êðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.24. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â ó ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåì-

ëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

2.2.25. Îáë³ê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ó òîìó ÷èñë³ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ.

2.2.26. Ïëàíóâàííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îñíàùåííÿ ìåäè÷íèì îáëàäíàííÿì òà ³íâåí-

òàðåì.

2.2.27. Íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåííþ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.3. ßêùî äëÿ ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, íåîáõ³äíèé

ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³ÿ), Ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº éîãî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

III. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ

3.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà. Ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè þðèäè÷íî¿ îñî-

áè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.

3.2. Äëÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò ÷è ïîñëóã Ï³äïðèºìñòâî çàñòîñîâóº ïðîöåäóðè çàêóï³âåëü, âè-

çíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. Çáèòêè, çàâäàí³ Ï³äïðèºìñòâó âíàñë³äîê âèêîíàííÿ ð³øåíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ÷è îð-

ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ÿê³ áóëî âèçíàíî ñóäîì íåêîíñòèòóö³éíèìè àáî íåä³éñíèìè,

ï³äëÿãàþòü â³äøêîäóâàííþ çàçíà÷åíèìè îðãàíàìè äîáðîâ³ëüíî àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.

3.4. Äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ íåêîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî çàëó÷àº ³ âèêî-

ðèñòîâóº ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íø³ âèäè ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå

çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Âëàñíèê òà Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì íå â³äïîâ³äàþòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà, à

Ï³äïðèºìñòâî íå â³äïîâ³äàº çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Âëàñíèêà òà Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, êð³ì âè-

ïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, âñòàíîâëþº ÷èñåëüí³ñòü ïðà-

ö³âíèê³â ³ øòàòíèé ðîçïèñ. Ï³äïðèºìñòâî ïîäàº øòàòíèé ðîçïèñ íà çàòâåðäæåííÿ äî Óïðàâë³ííÿ.

3.7. Ï³äïðèºìñòâî íàäàº ìåäè÷íó äîïîìîãó òà ìåäè÷í³ ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿ òà çä³éñíþº

ëèøå ò³ âèäè ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ ë³öåíç³ºþ.

3.8. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó óêëàäàòè óãîäè, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü çà-

êîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ íå-

ìàéíîâèõ ïðàâ, áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.

3.9. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä-

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

ïåðåäàâàòè ó çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè

ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.10. Ï³äïðèºìñòâî âèêîíóº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè â ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ,

ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿

ïðàö³ òà ¿¿ îïëàòè, áåðå ó÷àñòü â ì³ñöåâèõ òà äåðæàâíèõ çàõîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â ì³ñò³ Êèºâ³,

âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

3.11. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ

äîãîâîðó ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ çà áþäæåòí³ êîøòè.

3.12. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ òà ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ì³æ ñâî-

¿ìè ñòðóêòóðíèìè ³ â³äîêðåìëåíî ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè.

3.13. Ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷óº:

3.13.1. Íàëåæíå âåäåííÿ îáë³êîâî-çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿ òà ï³äãîòîâêè çâ³ò³â.

3.13.2. Ö³ëüîâå òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ çáåðåæåííÿ çàêð³ïëåíîãî çà íèì ìàéíà òà âèä³-

ëåíèõ áþäæåòíèõ êîøò³â ç ìåòîþ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ñâî¿õ çàâäàíü.

3.13.3. Ñòâîðåííÿ íåøê³äëèâèõ òà áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³, âèêîíàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî

îõîðîíó ïðàö³, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ óñòàòêóâàííÿ, òåõí³÷íèõ

ðåãëàìåíò³â, ñòàíäàðò³â òà ñàí³òàðíèõ íîðì, ïðàâèë ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè.

3.13.4. Îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü òà ôóíêö³é, äîòðèìàííÿ

âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ òà ïîæåæíî¿ áåçïåêè. Îáîâ’ÿçêè òà ïðàâà ³íøèõ ïðà-

ö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè äèðåêòîðîì Ï³ä-

ïðèºìñòâà.

IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ

4.1. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ñòàòóòó íà îñíîâ³ ïîºäíàí-

íÿ ïðàâ Âëàñíèêà, Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ùîäî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíèì ìàé-

íîì òà ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.2. Êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð. Äèðåêòîð íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëü-

í³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ³ çä³éñíåííÿ íèì ñâî¿õ ôóíêö³é.

4.3. Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ãîëîâà Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäàííÿ êîíòðàêòó çà ïîãîäæåííÿì ç äèðåêòîðîì Äåïàðòà-

ìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿).
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4.4. Çàñòóïíèêè äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àþòü-

ñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà çà ïîãîäæåííÿì ç Óïðàâ-

ë³ííÿì.

²íø³ ïðàö³âíèêè ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³ä-

ïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Ïîâíîâàæåííÿ äèðåêòîðà:

4.5.1. Çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì.

4.5.2 Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº çàõîäè, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.3. Çàòâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â.

4.5.4. Çàòâåðäæóº ðåæèì ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóð-

íèõ ï³äðîçä³ë³â çà ïîäàííÿì ¿õ êåð³âíèê³â.

4.5.5. Îðãàí³çîâóº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàí³â òà äîòðèìàííÿì ãðàô³ê³â ðîáîòè ñòðóêòóð-

íèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.6. Âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.7. Çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â òà ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ³ â³äîêðåìëåí³

ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ï³äïðèºìñòâà.

4.5.8. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íà Ï³äïðèºìñòâ³.

4.5.9. Çàáåçïå÷óº âïðîâàäæåííÿ ³ âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿ ïðàö³ íà Ï³äïðèºìñòâ³.

4.5.10. Âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà íàêëàäàº íà ïðàö³âíèê³â äèñöèïë³íàð-

í³ ñòÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.5.11. Çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â ³ çáîð³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

4.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà (â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü) â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

4.7. Äèðåêòîð áåç äîâ³ðåíîñò³ ä³º â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè ó âñ³õ

ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îðãàíàõ âëàäè òà îð-

ãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â ìåæàõ íàäàíèõ ïîâíîâàæåíü óêëàäàº äîãîâîðè, äàº äîðó-

÷åííÿ, ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðèºì-

ñòâà.

4.8. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.9. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³ ñòâî-

ðåííÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:

4.9.1. Ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü.

4.9.2. Âñòàíîâëþº ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþº òàðèô³êàö³þ òà âñòàíîâëþº

ïðàö³âíèêàì íàäáàâêè äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà âèñîêó ÿê³ñòü, ñêëàäí³ñòü òà íàïðóæåí³ñòü â ðî-

áîò³, ïðîôåñ³éíó ìàéñòåðí³ñòü òà ³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.9.3. Áåðå ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó ðîáîòè òà òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó ³ â³äïî÷èíêó, à

òàêîæ òðèâàëîñò³ äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåç-

ïå÷óº óìîâè òåõí³÷íî¿ áåçïåêè.

4.10. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

V. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

5.1. Ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà º:

5.1.1. Àäì³í³ñòðàòèâíà ÷àñòèíà/óïðàâë³ííÿ.

5.1.2. Ãîñïîäàðñüêà ÷àñòèíà.

5.1.3. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íà ñëóæáà, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç êàá³íåò³â, â³ää³ëåíü, öåíòð³â, ëàáî-

ðàòîð³é, ô³ë³é, àìáóëàòîð³é, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ñòðóêòóðíèõ àáî â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè.

VI. ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

6.1. Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì òà çáåðåæåííÿì íàëåæ-

íîãî Ï³äïðèºìñòâó ìàéíà ³ ìàº ïðàâî âèëó÷èòè ó Ï³äïðèºìñòâà ìàéíî, ÿêå íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ

àáî âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå çà ïðèçíà÷åííÿì, òà ðîçïîðÿäèòèñÿ íèì ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü.

6.2. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè

â óñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòüñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè.

6.3. Ïåðåâ³ðêó îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòü óïîâíîâàæåí³ îðãàíè â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.4. Ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ïðîâîäèòü Âëàñíèê àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.5. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÂÌÄ, ÒÌÄ, ïàë³àòèâíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäè÷-

íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ Ï³äïðèºìñòâî íàïðàâëÿº éîãî çã³äíî ç ïîêàçàííÿìè äî çàêëàä³â îõîðîíè çäîðî-

â’ÿ â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿.

6.6. Çà íåîáõ³äíîñò³ íàäàííÿ ïàö³ºíòîâ³ ÅÌÄ àáî íàÿâíîñò³ ïîêàçàíü äî åêñòðåíî¿ ãîñï³òàë³çà-

ö³¿ Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº âèêëèê áðèãàäè åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

6.7. Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ³íøèìè çàêëàäàìè ³ óñòàíîâà-

ìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïî-

ìîãè òà ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè.

6.8. Êîîðäèíóþ÷à, êîíñóëüòàòèâíà òà äîðàä÷à ôóíêö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Ï³äïðèºìñòâ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà ìåäè÷íó ðàäó Ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ä³º â³äïî-

â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

6.9. Êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ó Ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì

åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ íàäàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âèìîãàì ìåäè÷íèõ ñòàíäàðò³â, íîð-

ìàòèâ³â, êë³í³÷íèõ ïðîòîêîë³â òà ³íøèõ äîêóìåíò³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

6.10. Çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîêëàäàºòüñÿ íà

â³äïîâ³äíèõ êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.11. Çä³éñíåííÿ âèá³ðêîâîãî âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ ðîáîòè ñòðóêòóðíèõ ³ â³äîêðåìëå-

íèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà

çà íàïðÿìàìè ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

VII. ÄÆÅÐÅËÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

7.1. Ï³äïðèºìñòâî º îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ áþäæåòíèõ àñèã-

íóâàíü.

7.2. Óòðèìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà ³ îïëàòà ïðàö³ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, à òàêîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.3. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³

êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó éîãî

ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

7.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

7.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º: 

ãðîøîâ³ òà ìàòåð³àëüí³ âíåñêè çàñíîâíèêà;

äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã; 

äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â; 

êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â; 

êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ ³ äîòàö³¿ ç áþäæåò³â; 

ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

íàäõîäæåííÿ â³ä çäà÷³ â îðåíäó ìàéíîâèõ îá’ºêò³â (êîìïëåêñ³â), ùî íàëåæàòü éîìó, ïðèäáàí-

íÿ ìàéíà ³íøèõ ñóá’ºêò³â;

áåçîïëàòí³ òà áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é ³ ãðîìàäÿí; 

³íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè ïëàòó çà íàäàííÿ ïîñëóã, çàëó÷àòè ìàòåð³àëüí³ òà ô³-

íàíñîâ³ ðåñóðñè, îòðèìóâàòè ãðàíòè, äàðóíêè òà áëàãîä³éí³ âíåñêè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.7. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå ïðèéìàòè òà âèêîíóâàòè äîâåäåí³ äî íüîãî â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ òà çàìîâëåííÿ Îðãàíó óïðàâë³ííÿ ìàéíîì,

âðàõîâóâàòè ¿õ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó, âèçíà÷åíí³ ïåðñïåêòèâ åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó òà âèáîð³ êîíòðàãåíò³â, à òàêîæ ñêëàäàòè ³ âèêîíóâàòè ô³íàíñîâèé ïëàí (ð³÷-

íèé òà êâàðòàëüíèé) íà êîæåí íàñòóïíèé ð³ê.

7.8. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëà-

äàº ñòàòèñòè÷íó, ô³íàíñîâó òà áþäæåòíó (êâàðòàëüíó òà ð³÷íó) çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí îáë³êó, ñâîº÷àñí³ñòü çäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ çâ³òíîñò³ ïîêëàäàº-

òüñÿ íà äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà Ï³äïðèºìñòâà.

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.9. Ïëàí âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â Ï³äïðèºìñòâîì, ùî çàòâåðäæóº äèðåêòîð, ïîãîäæóº

Óïðàâë³ííÿ.

7.10. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì

ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóº Äå-

ïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ

ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïå-

ðåäáà÷åíèõ ð³÷íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì.

Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ,

ùî âèçíà÷àº Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

7.11. Äîõîäè Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì

Ñòàòóòîì.

7.12. Ï³äïðèºìñòâî äîòðèìóºòüñÿ çàáîðîíè ðîçïîä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñå-

ðåä çàñíîâíèêà, ÷ëåí³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïðàö³âíèê³â (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ

ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íè-

ìè îñ³á.

VIII. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

8.1. Ïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì ÷åðåç çàãàëüí³ çáîðè

(êîíôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³, ³í-

ø³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-

ë³ïøåííÿ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ç ïèòàíü çàõèñòó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíî- êóëü-

òóðíèõ ³ òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â.

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðþâàòè óìîâè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü ïðàö³â-

íèê³â â éîãî óïðàâë³íí³.

8.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü

òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

8.3. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòîäàâöåì

ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

8.4. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ Äèðåêòîðó Ï³ä-

ïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîôñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ —

ïðåäñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

8.5. Ñòîðîíè, ÿê³ ï³äïèñàëè êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð, ùîð³÷íî â ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ êîëåêòèâíèì

äîãîâîðîì, çâ³òóþòü ïðî éîãî âèêîíàííÿ.

8.6. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîìí³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.7. Ïèòàííÿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ãàðàíò³¿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íî-

ãî ñòðàõóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

âèð³øóþòüñÿ òðóäîâèì êîëåêòèâîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, öüîãî Ñòàòóòó òà êî-

ëåêòèâíîãî äîãîâîðó.

8.8. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ â ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó. Âñ³ ³í-

ø³ ïëàòåæ³ çä³éñíþþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îïëàòè ïðàö³.

8.9. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ïðîâàäÿòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, êîëåêòèâíîãî

äîãîâîðó òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çã³äíî ³ç çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

IX. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

9.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºä-

íàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷å-

íèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè,— çà ð³øåííÿì ñóäó. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êî-

ì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, óòâîðåíîþ Âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

9.2. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³í-

íÿ ñïðàâàìè Ï³äïðèºìñòâà.

9.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî àêòèâè, ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é

îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõîäó áþäæåòó.

9.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàí-

íÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

9.5. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ

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

Керівник апарату В. Бондаренко
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Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 56 від 26 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

15 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹ 56

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 05280"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери
(просп.Московський), 13"а/15
(перед в'їздом до торговельного
центру "Альта центр")

2. 02928"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери 
(просп. Московський) 100 м до
пл.Тульської (біля торговельного
центру "Городок")

3. 02135"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, пл. Тульська

4. 02743"04"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, 
пл. Московська/просп. Валерія
Лобановського
(просп.Червонозоряний), 196 (на
розподілювачі)

5. 03148"04"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, 
пл. Московська, навпроти
автовокзалу (на розподілювачі)

6. 03818"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, 
пл. Дарницька (пл. Ленінградська)
біля електроопори № 21

7. 02136"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Голосіївський район, 
пл. Московська/ просп. Науки 
(біля підземного переходу)

8. 03848"04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, 
просп. Броварський станція метро
"Лівобережна"

9. 10908"05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

72 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 29 (на розподільчій
смузі)

10. 01331"03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що
стоїть окремо
(беклайт)

4,32 Подільський район, Боричів узвіз, 4

11. 01937"03"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка (навпроти магазину
"Дитячий світ")

12. 02267"03"П"1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Дніпровський район, вул. Раїси
Окіпної (біля готелю "Турист")

13. 02261"03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

54 Дніпровський район, вул. Євгена
Сверстюка (вул.Марини Раскової)
(станція метро "Лівобережна")

14. 27773"11 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суперсайт)

96 Деснянський район, 
просп. Броварський, 300 м до
станції метро "Лісова"

15. 27775"1 1 ТОВ "СВ АУТДОР" Щит, що стоїть
окремо
(суперсайт)

96 Дніпровський район, 
просп. Броварський, 100 м від з'їзду
з вул. Братиславській (навпроти
АЗС)

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 03165"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери (просп.
Московський)/вул. Йорданська

2. 06937"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, вул. Саперно"
Слобідська /біля паркану
Київського маргаринового заводу/

3. 03191"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, бульв. Івана
Лепсе, 17

4. 02763"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
вул. Кирилівська (вул. Фрунзе),
(між буд. № 126/2"132)

5. 04130"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
вул. Новокостянтинівська, 4"а

6. 03168"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
просп. "Правди" (між буд. № 6"12,
розподілювач)

7. 05704"04 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
вул. Електриків, 26"а

8. 12291"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Лебедєва"Кумача / вул. Тетяни
Яблонської (вул. Землячки)

9. 12131"06 ТОВ "Автосоюз" Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

14,61 Оболонський район, 
просп. Степана Бандери (просп.
Московський), 28

10. 02663"03"ЗМ" 1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Солом'янська /вул. Михайла
Кривоноса, 6

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного
засобу

Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1 42043"14 СПД Федоренко
Євген
Олександрович

Холдер 
понад 1 кв. м

1,615 Дарницький район, вул. Михайла
Гришка, 8

2 42044"14 СПД Федоренко
Євген
Олександрович

Холдер 
понад 1 кв. м

1,615 Дарницький район, вул. Михайла
Гришка, 8

3 50611"15 ПН Перепелиця
Наталія Юріївна

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

4,34 Оболонський район, 
пл. Оболонська (пл. Дружби
народів), 1

4 50499"15 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НОБЛЕСС"

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,482 Печерський район, вул.
Архітектора Городецького, 17/1

5 49930"15 ФО"П Плужніков
Павло Вікторович

Рекламна вивіска
на будинку
(будівлі), споруді

0,627 Печерський район, вул. Велика
Васильківська
(вул.Червоноармійська), 27

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про скасування дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 58 від 26 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 5 äîçâîë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹ 58

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що скасовуються

Про відмову в продовженні строку дії дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 65 від 26 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

38 äîçâîë³â.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹ 65

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується
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Керівник апарату 
В. Бондаренко

11. 12292"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Механізаторів напроти 
буд, № 9/ вул. Солом'янська

12. 12293"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, Русанівська
набережна, 4

13. 12077"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Академіка Вільямса /вул.
Михайла Максимовича (вул.
Трутенка)

14. 10653"05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Василя Касіяна /зупинка
"Автостоянка"

15. 10654"05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 36

16. 10907"05 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, вул. Маршала
Тимошенка, 1 (на розподільчому
трикутнику перед виїздом на міст з
вул. Богатирської)

17. 12608"06 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Рекламна Група
"Малліс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Солом'янський район, 
просп. Відрадний /вул. Миколи
Шепелєва

18. 25245"09 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Арт Радіо"

Щит, що стоїть
окремо (беклайт)

32 Шевченківський район, 
просп. Перемоги, 22

19. 27535"11 ТОВ " Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Солом'янський район, 
вул. Народного Ополчення, 12
/напроти

20. 27039"11 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Олени Теліги, 13/14

21. 07710"05 Приватне
підприємство
"Метеор"

Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

36 Подільський район, вул.
Набережно"Хрещатицька, 13/19

22. 27104"11"П"1 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"АРГЕНТ"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Шолуденка на розі з вул.
Григорія Андрющенка

23. 27678"11 ТОВ
"Автобансервіс" 

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит) 

36 Дарницький район, 
вул. Сортувальна /Дарницький міст 

24. 27743"11 ТОВ " Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон) 

18 Шевченківський район, 
вул. Жилянська, 142 

25. 27739"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон) 

18 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців (вул.
Артема), 79 

26. 28881"11 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, 
просп. Броварський /вул. Андрія
Малишка, 15/1 напроти

27. 27742"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, 
вул. Жилянська, 87

28. 27519"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, 
вул. Жилянська, 146

29. 27677"11 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Дарницький район, Дарницький
міст (розподілювач № 2)

30. 27740"11 ТОВ "Тетра" Щит, що стоїть
окремо
(призматрон)

12 Шевченківський район, 
вул. Січових Стрільців (вул.
Артема), 55

31. 28723"11 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Голосіївський район, 
пл. Московська /заїзд на просп.
Червонозоряний

32. 28726"11 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район,
вул. Набережно"Рибальська
/Подільсько" Воскресенський міст

33. 28724"11 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

54 Голосіївський район, 
пл. Московська, 1/3

34. 28725"11 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Маршала Тимошенка, 4

35. 28722"11 ПП "Ей"Петрол" Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Подільський район, 
вул. Електриків /вул. Межигірська

36. 25703"10 Повне товариство
"Заставне
товариство
"Скарбниця"

Тумба, об'ємно"
просторова
конструкція, що
стоїть окремо

6 Дарницький район, 
вул. Декабристів, біля будинку № 2

37. 27680"11 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

36 Оболонський район, 
вул. Полярна/вул. Бережанська

38. 27682"11 ТОВ
"Автобансервіс"

Щит, що стоїть
окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Євгена
Сверстюка (вул. Марини Раскової)
/заїзд на просп.Возз'єднання

№ №
дозволу

Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 55241"16 ФО"П Парамзіна
Тетяна Борисівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, 30

2. 55242"16 ФО"П Парамзіна
Тетяна Борисівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, 30

3. 55247"16 ФО"П Парамзіна
Тетяна Борисівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2 Голосіївський район, 
вул. Васильківська, 30

4. 55239"16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,8 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська (Червоноармійська),
66"68

5. 55281"16 ТОВ "Медичний
центр "Верум"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,9205 Голосіївський район, 
вул. Деміївська, 13

6. 55298"16 ТОВ "Медичний
центр "Верум"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,1976 Голосіївський район, 
вул. Деміївська, 13

7. 55243"16 ПАТ "Ідея Банк" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1,75 Голосіївський район, 
вул. Жилянська, 41

8. 55266"16 ПАТ "ОТП БАНК" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,99 Голосіївський район, 
вул. Жилянська, 43

9. 55224"16 ТОВ "ЛК"ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

10,044 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 50/2

10. 55255"16 ФО"П Ятіна
Богдана Богданівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,4 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 50/2

11. 55256"16 ФО"П Ятіна
Богдана Богданівна

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,845 Голосіївський район, 
вул. Ломоносова, 50/2

12. 55225"16 ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дарницький район, вул. Михайла
Гришка, 8"В

13. 55226"16 ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дарницький район, вул. Михайла
Гришка, 8"В

14. 55231"16 ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дарницький район, вул. Княжий
Затон, 2

15. 55233"16 ПП "Арабіка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,18 Дарницький район, вул. Мишуги
Олександра, 3"А

16. 55223"16 ТОВ "Л'Кафа ГРУП" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дарницький район, вул. Мишуги
Олександра, 7"А

17. 55258"16 ТОВ "ЛК"ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,2 Дарницький район, вул. Єлизавети
Чавдар, 1

18. 55262"16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,18 Деснянський район, вул. Маршала
Жукова, 31"А

19. 55259"16 ТОВ "ЛК"ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,724 Деснянський район, вул. Миколи
Закревського, 75/2

20. 55273"16 ТОВ АТБ " маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,25 Деснянський район, вул. Оноре де
Бальзака, 6

21. 55274"16 ТОВ "АТБ " маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

1 Деснянський район, вул. Оноре де
Бальзака, 6

22. 55289"16 ПП "Арабіка" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,2 Деснянський район, 
просп. Володимира Маяковського,
43/2, літера А

23. 55235"16 ПП "Арабіка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9 Деснянський район, 
просп. Володимира Маяковського,
43/2, літера А

24. 55296"16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,625 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання, 1 

25. 55297"16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

2,1 Дніпровський район, 
просп. Возз'єднання, 1 

26. 55292"16 ТОВ "Чайхона
Базар" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,8225 Оболонський район, 
вул. Вишгородська, 28/1 

27. 55232"16 ТОВ "Чайхона
Базар"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

49,5 Оболонський район, 
вул. Вишгородська, 28/1

28. 55261"16 ТОВ "Чайхона
Базар"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Оболонський район, 
вул. Вишгородська, 28/1

29. 55253"16 ПП "Арабіка" Конструкції на даху
будинку (будівлі), споруді

12,96 Оболонський район, вул. Героїв
Дніпра, 34

30. 55293"16 ТОВ" АПТЕКА
МІРРА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,8308 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 27

31. 55294"16 ТОВ" АПТЕКА
МІРРА"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,3078 Оболонський район, просп. Героїв
Сталінграда, 27

32. 55251"16 ФО"П
Крижанівська
Марія Альбертівна

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,5801 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 15

Про надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами

Розпорядження № 67 від 26 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності». Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу ІІ Поряд розміщення рекла�
ми в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концеп�
ції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня
2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевою самоврядування:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿

ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ó ê³ëüêîñò³ 79 äîçâîë³â.

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçì³ùåííÿ òà åêñïëó-

àòàö³þ ðåêëàìíèõ çàñîá³â ³ äîòðèìàííÿì íîðì

òåõí³êè áåçïåêè, ïîæåæíî¿ áåçïåêè ³ ñàí³òàðíèõ

íîðì ïîêëàñòè íà ðîçïîâñþäæóâà÷³â çîâí³ø-

íüî¿ ðåêëàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî äîçâîëè, íàäàí³ çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, º ä³éñíè-

ìè äî çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ¿õ ä³¿, à ó âèïàäêó çì³í

ó çàãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ) ùîäî ðîç-

òàøóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè, ÿê³ çóìîâëþ-

þòü íåìîæëèâ³ñòü ðîçòàøóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ

ðåêëàìíèõ çàñîá³â, äî íàñòàííÿ òàêèõ çì³í ó çà-

ãàëüíîì³ñüêèõ âèìîãàõ (ï³äõîäàõ).

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

26.01.2017 ¹ 67

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
що надаються
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Про надання земельної ділянки Державному підприємству
«Держпостачання» для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі 
(основного (головного) корпусу) на вул. Верховинній, 53/13 

у Святошинському районі м. Києва
Розпорядження № 64 від 26 січня 2017 року

Відповідно до статей 17, 79�1, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Державно�
го підприємства «Держпостачання» від 05 грудня 2016 року № 01�07/0512/02 та враховуючи, що земельна
ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку від 25 листопада 2016 року № НВ�8000392362016), право державної власності на неї зареєс�
тровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (витяг з Дер�
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 08 грудня 2016 року за
№ 75160859), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè êîìá³íàòó äðóêó «Ðàäÿíñüêà

Óêðà¿íà» ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ ïëîùåþ 1,1893 ãà, â³äâåäåíîþ ð³øåí-

íÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

Ðàäè äåïóòàò³â òðóäÿùèõ â³ä 15 æîâòíÿ 1963 ðî-

êó ¹ 1550 «Ïðî â³äâîä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîì-

á³íàòó äðóêó «Ðàäÿíñüêà Óêðà¿íà» ï³ä áóä³â-

íèöòâî í³÷íîãî ïðîô³ëàêòîð³ÿ», ó çâ’ÿçêó ç ïå-

ðåäà÷åþ íà áàëàíñ òà â ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ

íåðóõîìîãî ìàéíà äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó

«Äåðæïîñòà÷àííÿ» (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22 æîâòíÿ 2014 ðîêó 

¹ 1043-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó íåðóõîìîãî ìàéíà

ó ì. Êèºâ³», ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèêà Äåðæàâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè â³ä 03 ëèñòîïàäà

2014 ðîêó ¹ 241 «Ïðî ïåðåäà÷ó íåðóõîìîãî

ìàéíà», àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 12 ëèñòî-

ïàäà 2014 ðîêó, âèòÿãè ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó

ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ïðî ðåºñòðà-

ö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ â³ä 03 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 30380548 òà â³ä 04 ãðóäíÿ 2014 ðîêó

¹ 30439131) òà â³äíåñòè öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó

äî çåìåëü çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-

áóäîâè.

2. Íàäàòè Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæ-

ïîñòà÷àííÿ» çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 1,2157 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:75:218:0050) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ (îñ-

íîâíîãî (ãîëîâíîãî) êîðïóñó) íà âóë. Âåðõîâèí-

í³é, 53/13 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç

çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü

çàïàñó æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ïëî-

ùåþ 1,1893 ãà ³ ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó

âëàñí³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ ïëîùåþ 0,0264 ãà

(êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-

ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-22994).

3. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äåðæïîñòà-

÷àííÿ»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

Ç.Ç. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâî-

ðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âè-

ïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà, ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.6. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ëèï-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 7236/0/12/19-16 òà Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 03

ëèñòîïàäà 2016 ðîêó ¹ 0-26-0.31-1330/35-16.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 2 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-

ìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

33. 55280"16 ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"СКРИНЬКА " 2005" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 

1,4 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 19/16 

34. 55295"16 ТОВ "СІФУД БАР
КИЇВ" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

39,8525 Печерський район, бульв. Лесі
Українки, 30"В 

35. 55237"16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

4 Печерський район, вул. Євгена
Коновальця (Щорса), 33 

36. 55240"16 ПрАТ "Страхова
компанія "УНІКА" 

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді 

0,72 Печерський район, 
вул. Круглоуніверситетська, 4 

37. 55238"16 ТОВ "Фармастор" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,5 Печерський район, вул. Професора
Підвисоцького, 6"В 

38. 55254"16 ТОВ "ІНВІНО"09" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

19,74 Печерський район, 
вул. Цитадельна, 6/8 

39. 55264"16 ТОВ "Сінево
Україна" 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

9,1 Подільський район, просп. Василя
Порика, 7"А 

40. 55267"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

0,6875 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

41. 55299"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

0,6875 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

42. 55300"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

0,6875 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

43. 55244"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,76 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

44. 55245"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

2,64 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

45. 55246"16 ФО"П
Колосніченко
Олена Федорівна 

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

1,76 Святошинський район, 
вул. Академіка Булаховського, 5 

46. 55307"16 ПІІ"МакДональдз
Юкрейн ЛТД" 

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо 

51,9651 Святошинський район, Кільцева
дорога 

47. 55278"16 ТОВ "ЛК"ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

8,96 Святошинський район, 
вул. Миколи Краснова, 17 

48. 55236"16 ПП "Арабіка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

9 Святошинський район, 
вул. Чорнобильська, 16/80, літера
А 

49. 55304"16 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій

2,025 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 107"А

50. 55308"16 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій

2,025 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 107"А

51. 55309"16 ТОВ "Стерх" Прапор, прапорець,
парасоля, намет, який
використовується як
рекламоносій

2,025 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 107"А

52. 55257"16 ТОВ "ЛК"ТРАНС" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,804 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 142"А

53. 55265"16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,7 Святошинський район, 
просп. Перемоги, 89"А

54. 55288"16 ТОВ "КАРАВАН"
ЕКСПРЕС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3,33 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154

55. 55290"16 ТОВ "КАРАВАН"
ЕКСПРЕС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

42 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154

56. 55291"16 ТОВ "КАРАВАН"
ЕКСПРЕС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

36,75 Солом'янський район, 
вул. Борщагівська, 154

57. 55279"16 ТОВ" АГЕНТСТВО
ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,44 Солом'янський район, 
вул. Виборзька, 42"А

58. 55229"16 ТОВ" АГЕНТСТВО
ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,546 Солом'янський район, 
вул. Виборзька, 42"А

59. 55283"16 ТОВ
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 6

60. 55284"16 ТОВ
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

3,048 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 6

61. 55285"16 ТОВ
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 6

62. 55286"16 ТОВ
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Тумба, об'ємно"просторова
конструкція, що стоїть
окремо

6,096 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 6

63. 55228"16 ТОВ
"ПРОДАГРОСЕРВІС"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

44,5592 Солом'янський район, вул. Вадима
Гетьмана, 6

64. 55248"16 ДП "Фільман Гмбх" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

11,05 Солом'янський район, 
вул. Митрополита Василя
Липківського (Урицького), 3

65. 55263"16 ТОВ "АТБ " маркет" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4 Солом'янський район, 
вул. Машинобудівна (Гонгадзе
Георгія), 27

66. 55222"16 ПАТ Готель
"Прем'єр Палац"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,6042 Шевченківський район, 
бульв. Тараса Шевченка /вул.
Пушкінська, 5"7/29

67. 55269"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,25 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (західний
фасад)

68. 55301"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,255 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (західний
фасад)

69. 55270"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

9,255 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (південний
фасад)

70. 55302"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

6,25 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (південний
фасад)

71. 55303"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

6,25 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (південний
фасад)

72. 55268"16 ТОВ
"УКРХОТЕЛІНВЕСТ
КОМПАНІ"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,255 Шевченківський район, бульв.
Тараса Шевченка, 25 (східний
фасад)

73. 55249"16 ТОВ"ПЛЯЦКИ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

2,175 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 10

74. 55250"16 ТОВ"ПЛЯЦКИ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

2,4 Шевченківський район, вул.
Богдана Хмельницького, 10

75. 55287"16 ТОВ "ЛЕГІОН 2015" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді 

5,22 Шевченківський район, вул.
Авіаконструктора Ігоря Сікорського
(Танкова), 1"А

76. 55252"16 ПП "Арабіка" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

25,3 Шевченківський район, вул. Сім'ї
Хохлових, 8 літера "Е"

77. 55227"16 ТОВ "ЛАЙФ"ФАРМ" Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,12 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артема), 68

78. 55260"16 ТОВ "ЛАЙФ"ФАРМ" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,544 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (Артсма), 68

79. 55230"16 Приватний вищий
навчальний заклад
"Міжнародний
інститут
менеджменту
(МІМ"Київ)"

Банер, панно на фасаді
будинку (будівлі), споруди

36 Шевченківський район, вул.
Шулявська, 10/12 блок В 

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü– Ñâÿ-
òîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî
ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64).
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: âóë. Ëüâ³âñüêà, 59, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà
58,30 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 1118400,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç
ÏÄÂ) – 4660,00 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ – ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³; âóë. Ïðèëóæíà, 10, ² ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà
39,70 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 748700,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç
ÏÄÂ) – 1552,72 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåí-
íÿ – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿; âóë. Òóïîëºâà, 5-á, öîêîëüíèé ïî-
âåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 182,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü– 2334500,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷-
íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 5836,25 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìå-
òà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåí-
íÿ çàíÿòü ç³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ); âóë. Ñèìèðåíêà, 17, ² ïîâåðõ, çàãàëüíà
ïëîùà 25,00 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 459800,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
(áåç ÏÄÂ) – 2299,00 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çä³éñíþº ä³ÿëüí³ñòü ïî îáñëóãî-
âóâàííþ æèòëîâîãî ôîíäó (ðîçì³ùåííÿ îô³ñó äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè); 
âóë. Òóïîëºâà, 5-á, öîêîëüíèé ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 172,90 êâ. ì. Âàðò³ñòü –
2273200,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 5683,00 ãðí.
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ
ñïîðòèâíîãî çàêëàäó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç áîêñó); ïðîñï. Àêàäåì³êà Êî-
ðîëüîâà, 12, ² ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 35,30 êâ. ì. Âàðò³ñòü – 679800,00 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 8497,50 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çà-
ÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó
åëåêòðîìåõàí³ê³â ç ðåìîíòó òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â; ïðîñï. Ïå-
ðåìîãè, 104, ï³äâàë, çàãàëüíà ïëîùà 103,60 êâ. ì. Âàðò³ñòü– 1723300,00 ãðí.
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 28721,67 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ áàðó, ùî çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ïðîñï. Ïåðåìîãè, 61/2, ² ïîâåðõ, çàãàëü-
íà ïëîùà 103,90 êâ. ì. Âàðò³ñòü– 2118800,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 26485,00 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ õîñòåëó (ì³í³-ãîòåëþ).

Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì.
308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 450-07-15.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,30 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâî-
ãî áóäèíêó ¹ 6-º íà âóë. Òðîñòÿíåöüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó äëÿ åëåêòðîìåõàí³ê³â ç ðå-
ìîíòó òà òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôò³â (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364
äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.09.2016
ñòàíîâèòü 243 200,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3 040,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³í-
äåêñ ³íôëÿö³¿.

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 53,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ãîñïîäàð-
÷îãî áëîêó íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 172-á, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, òåð-
ì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 10% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåí-
äè ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 1 095 300 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 9 127,50 ãðí áåç ÏÄÂ,
ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,60 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñ-
òîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 9-ã, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíî-
âèòü 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 506 000,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3 373,33 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 27,50 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñ-
òîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë. Âåðáèöüêîãî, 28-ã, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíî-
âèòü 8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.10.2016 ñòàíîâèòü 504 000,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3 360,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà» (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-à). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Î.Êîøèöÿ,11, êàá.114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Øàíîâí³ ìåøêàíö³ æèòëîâèõ áóäèíê³â ïî âóë.Îëåâñüê³é Ç-à, Ç-á, 3-â, 3-ã
òà ïð-òó Ïåðåìîãè 107!

TOB «ÆÅÄ ÁÓ ¹7» ïîäàëî íà çàòâåðäæåííÿ äî ÊÌÄÀ òàðèôè íà îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é. Òàðèôè äëÿ çàòâåðäæåííÿ íàñòóïí³:

1. âóë. Îëåâñüêà Ç-à – òàðèô 5,62 ãðí çà 1 êâ.ì (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,56 ãðí çà 1 êâ.ì)

2. âóë. Îëåâñüêà Ç-á – òàðèô 5,64 ãðí çà 1 êâ.ì (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,70 ãðí çà 1 êâ.ì)

3. âóë. Îëåâñüêà 3-â – òàðèô 5,62 ãðí çà 1 êâ.ì (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,63 ãðí çà 1 êâ.ì)

4. âóë. Îëåâñüêà 3-ã – òàðèô 5,64 ãðí çà 1 êâ.ì (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,71 ãðí çà 1 êâ.ì)

5. ïð-ò Ïåðåìîãè 107– òàðèô 5,40 ãðí çà 1 êâ.ì (äëÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 4,33 ãðí çà 1 êâ.ì)
Äëÿ ñïðàâíèõ ïëàòíèê³â ââåäåíî çíèæêó (îïëàòà äî 20 ÷èñëà ïîòî÷íîãî ì³ñÿöÿ) – 8%.
Ðåíòàáåëüí³ñòü TOB «ÆÅÄ ÁÓ¹7» âñòàíîâëåíà íà ð³âí³ 8%.

Ç äîêëàäíîþ ñòðóêòóðîþ òàðèô³â, à òàêîæ ç ïåð³îäè÷í³ñòþ íàäàííÿ ïîñëóã, âè ìàºòå çìîãó
îçíàéîìèòèñü íà äîøö³ îãîëîøåíü âàøîãî áóäèíêó.Çàóâàæåííÿ ïðèéìàþòüñÿ äî 18.02.2017ðîêó
çà àäðåñîþ: 03164, ì. Êè¿â, âóë. Îëåâñüêà 3 –TOB «ÆÅÄ «ÁÓ ¹7», àáî çà òåë. 044-424-16-71.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîí-
íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:
âóë. Ìàòåþêà, 3:

1) âóë. Ìàòåþêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà – 37,6 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè –
ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) –822800,00 ãðí,ñòàâêà îðåí-
äíî¿ ïëàòè – 10%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 6856,67 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç
(ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ –
10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â,
ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29,Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³ä-
êîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

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

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

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

* Ïðè óìîâ³ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòó íà ñóìó 55,0 òèñ. ãðí.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿ – íåæèëèõ ïðèì³ùåíü

ïëîùåþ 377,0 êâ.ì, ðîçòàøîâàíèõ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 31/18, ë³ò. «À»
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 377,0 êâ.ì.

Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 31/18, ë³ò. «À».

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ».

Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:

Ïî÷àòêîâà ö³íà áåç ÏÄÂ – 5 931 800 (ï'ÿòü ì³ëüéîí³â äåâ'ÿòñîò òðèäöÿòü îäíà òèñÿ÷à â³ñ³ìñîò) ãðèâåíü.

ÏÄÂ – 1 186 360 (îäèí ì³ëüéîí ñòî â³ñ³ìäåñÿò ø³ñòü òèñÿ÷ òðèñòà ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü. Ïî÷àòêîâà ö³íà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ – 7 118 160 (ñ³ì
ì³ëüéîí³â ñòî â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ ñòî ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.

Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10% ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ: 711 816 (ñ³ìñîò îäèíàäöÿòü òèñÿ÷ â³ñ³ìñîò ø³ñòíàäöÿòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:

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

2. Âñ³ âèòðàòè ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ – ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà
âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

3. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ «Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè» á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº 5% ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

4. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 24 ëþòîãî 2017 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè». Ïî÷àòîê î 10.00.

5. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â. âóë. Îëüæè÷à, 13.Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè»,
â ïîíåä³ëîê – ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ çàÿâ – òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

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

7.Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ –711 816 ãðèâåíü,ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿,âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26506011904146
â ÏÀ¯ «Óêðñîöáàíê», êîä áàíêó: 300023, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè».

8. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á – ãðîøîâ³ êîøòè.

9. Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 31/18, ë³ò. «À».

10. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà «Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè»,
òåë.: (044) 440-04-64, (044) 440-04-93, òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà 

çà 1 ãîä Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

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

1 1 ïîâåðõ Áóëüâ. Ïåðîâà, 14-à
ÇÍÇ ¹201 330,00

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó.
(Ïðîâåäåííÿ òðåíóâàíü ç ôóòáîëó ç ä³òüìè,

ïîãîäèííî)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.08.2016

3% 28,61
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí

85,83
(Ïí, Ñð, Ïò: 19.00-20.00)

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

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

¹
ï/ï

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà

ïëîùà, êâ.ì
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ

ïðèì³ùåííÿ
Ñòðîê îðåíäè çàïðîïî-

íîâàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà 
çà 1 ãîä. ó ãðí Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ó ãðí

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

1 2 ïîâåðõ
âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà,

34
ÇÍÇ ¹228

172,32

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà

ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó
(ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

3% 14,02
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà ó ãðí

140,20
(Ïí-Ïò: 16.00-18.00)

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ–ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì.ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) 

¹
ï/ï

Áàëàíñîóòðèìóâà÷
(þðèäè÷íà àäðåñà,

êîíòàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòå-
ðèñòèêà

Ì³ñöåçíà-
õîäæåííÿ

Çàãàëüíà
ïëîùà,

êâ.ì

Îðåíä
íà

ñòàâêà
ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíîâàíèé

çàÿâíèêîì

Îðåíäíà
ïëàòà çà 

1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí áåç

ïäâ

1

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ¹7
(01133,Ï³äâèñîöüêîãî

Ïðîôåñîðà,46,
285-14-36)

1 ïîâåðõ
Ï³äâèñîöüêîãî
Ïðîôåñîðà 4

ë³ò.Á
175,60 3

Ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé çàêëàä,
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà íà

îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü
ð³çíèìè âèäàìè ñïîðòó (ïîãîäèííî)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³
24,02 çà 1 ãîäèíó,15 ãîäèí íà

òèæäåíü (Ïí.-Ïò. ç 17-20),
Ñóáîòà (äîáà 480,36 ãðí)

4611500,00

2*

Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ì.Êèºâà 

(01601,Øîâêîâè÷íà, .39/1 ,
235-50-61)

1 ïîâåðõ Øîâêîâè÷íà
39/1 ê.6-à 45,00 12 Àïòåêà,ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 337,0 15165,00 1516500,00

3

ÒÌÎ «Ïñèõ³àòð³ÿ» ó ì³ñò³
Êèºâ³ 

(04080,Êèðèë³âñüêà,103-À,
468-41-77)

1,2
ïîâåðõè

Êèðèë³âñüêà,
103-à ê.26 116,01 10

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî ä³º íà
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³

ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (ïñèõîëîã³÷íà

äîïîìîãà – ³íäèâ³äóàëüíà òà ãðóïîâà
êîíñóëüòàö³ÿ)

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 124,16 18211,62 2245000,00

4

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 3 

(02125,Çàïîðîæöÿ 
Ïåòðà,26 ,

540-95-25,540-96-56)

1 ïîâåðõ Çàïîðîæöÿ
Ïåòðà,26 Ê.Ç 3,00 8

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (òîðã³âëÿ

õë³áîáóëî÷íèìè âèðîáàìè)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 169,56 508,67 76300,00

5

Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
(02091,Âåðáèöüêîãî

Àðõ³òåêòîðà,3-á,564-61-86)

1,3
ïîâåðõè

Âåðáèöüêîãî
Àðõ³òåêòîðà 

3 Á
6,00 40 Ïëàò³æí³ òåðì³íàëè

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 862,22 5173,33 155200,00

6
ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» 

(04070,Íàáåðåæíå Øîñå,2 
254-65-27)

1 ïîâåðõ Ïàâëà Óñåíêà,
7/9 ê.2 11,6 15 Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 91,86 1065,63 85250,0

7 1 ïîâåðõ Ïàâëà Óñåíêà,
7/9 ê.2 198,20 15 ²íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî

ìàéíà

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 88,53 17511,25 1400900,0

8

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 3 

(02125,Çàïîðîæöÿ Ïåòðà,
26,540-95-25,540-96-56)

1 ïîâåðõ
Çàïîðîæöÿ

Ïåòðà,
26 Ê.2

23,00

3,00
7

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç
ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â
Ðîçì³ùåííÿ êñåðîêîï³þâàëüíî¿
òåõí³êè äëÿ íàäàííÿ íàñåëåííþ

ïîñëóã ³ç êñåðîêîï³þâàííÿ
äîêóìåíò³â

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 118,96 3092,83 530200,0

9

ÀÏÇ «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
äèòÿ÷èé ä³àãíîñòè÷íèé

öåíòð» 
(02081,Óðë³âñüêà,13,

220-13-58)

3 ïîâåðõ Óðë³âñüêà,13 19,5 10

Ñóá'ºêò ãîñïîäàðþâàí íÿ,ùî ä³º íà
îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³

ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü 3
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè (êîñìåòîëîã³ÿ,

äåðìàòîëîã³ÿ)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 181,75 3544,17 425300

10

Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó
(02660,Íàâî¿ Àë³øåðà
Ïðîñï.,1,512-36-21)

1,2
ïîâåðõè

Íàâî¿ Àë³øåðà
ïðîñï.1 803,4 10

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (ã³íåêîëîã³ÿ,

õ³ðóðã³ÿ, óðîëîã³ÿ òà ðåàá³ë³òàö³ÿ)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 130,77 105060,83 12607300
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52336
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Ó ÇÂ’ßÇÊÓ ç íàäçâè÷àéíîþ ñèòóàö³ºþ, ùî ñêëàëàñÿ íà ñõîä³ êðà-
¿íè, ó ñòîëèö³ ðîçïî÷àòî çá³ð ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äëÿ æèòåë³â
ì³ñòà Àâä³¿âêà, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä àêòèâ³çàö³¿ áîéîâèõ ä³é. Ó ïåð-
øó ÷åðãó íåîáõ³äí³: êîâäðè, òåïëèé îäÿã (çèìîâ³ ðóêàâè÷êè, øàïêè,
òåïë³ øêàðïåòêè), ñâ³÷êè, ïàìïåðñè äëÿ äîðîñëèõ ³ ä³òåé.

Ïóíêòè ïðèéîìó ðå÷åé ðîçãîðíóòî â óñ³õ ðàéîíàõ Êèºâà íà áàç³
ïóíêò³â îá³ãð³âó, ÿê³ ìîæíà çíàéòè çà òàêèìè àäðåñàìè:

Ãîëîñ³¿âñüêèé: âóë. Àíòîíîâè÷à, 115, ïðîñï. Ãëóøêîâà, 32-36,
âóë. Çàáîëîòíîãî, 48-à, âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, 14

Äàðíèöüêèé: âóë. Õàðê³âñüêå øîñå, 57, âóë. Âåðáèöüêîãî, 16, âóë.
Àõìàòîâî¿, 2-à

Äåñíÿíñüêèé: âóë. Áàëüçàêà, 63-à, âóë. Ì³ëþòåíêà, 10-à, âóë. Áó-
äèùàíñüêà, 4

Äí³ïðîâñüêèé: âóë. Êðàê³âñüêà, 13, âóë. Ðîãîç³âñüêà, 6, âóë. Çàïî-
ðîæöÿ, 26

Îáîëîíñüêèé: âóë. Éîðäàíñüêà, 7-à, âóë. Ïîïîâà, 1, âóë. Äæå-
ðåëüíà, 3

Ïå÷åðñüêèé: âóë. Áàñåéíà, 5-à, á-ð Äðóæáè Íàðîä³â, 30/1, á-ð Ìà-
ð³¿ Ïðèéìà÷åíêî, 3, âóë. Ëåâàíäîâñüêîãî, 5-à

Ïîä³ëüñüêèé: âóë. Õîðèâà, 36, âóë. Êîïèë³âñüêà, 17/19, ïðîñï.
Ã. ¥îí´àäçå, 7-à

Ñâÿòîøèíñüêèé: âóë. Æìåðèíñüêà, 22-à, âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 9
Ñîëîì’ÿíñüêèé: âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà, 33, âóë. Âîëèíñüêà, 2, âóë.

Âàöëàâà Ãàâåëà, 83-à
Øåâ÷åíê³âñüêèé: âóë. Êîòîâñüêîãî, 33, âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿, 11-à �

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó
ãðîìàäÿí ãîëîâàìè ðàéîííèõ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà 2017 ð³ê
Ó ãîëîâè Ãîëîñ³¿âñüêî¿

ÐÄÀ Íàòàë³¿ Âîëîäèìèð³â-
íè Áîíäàð îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí — ùîì³ñÿ÷íî êîæ-
íîãî â³âòîðêà ç 09.00 äî 11.00
íà ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, áóä.
42 êàá. 201. Â³äïîâ³äàëüíà çà
îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðè-
éîìó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðî-
áîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìà-

äÿí Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà ×åðíºöîâà,òåë.: 281-66-56;
281-66-34. Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿»
òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — òðåò³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî
18.00 çà òåë. 226-24-57.

Â. î. ãîëîâè Äàðíèöü-
êî¿ ÐÄÀ Âàñèëü Áîðîñèâè÷
Ëîçîâèé ïðîâîäèòü îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ïåð-
øèé òà òðåò³é ÷åòâåð ì³ñÿ-
öÿ ç 16.00 äî 18.00 íà âóë.
Î. Êîøèöÿ, 11. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó — íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè

ãðîìàäÿí Îëåíà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà Òàí÷óê,
òåë.: 564-99-95; 594-90-06. Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëå-
ôîííà ë³í³ÿ — îñòàííÿ ñåðåäà ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî
17.00 çà òåë. 564-90-06.

Ó â.î.ãîëîâè Äåñíÿíñüêî¿
ÐÄÀ Â³êòîðà Âàñèëüîâè÷à
Êðîõìàëþêà îñîáèñòèé ïðè-
éîì ãðîìàäÿí — ùîñåðåäè ç
16.00 äî 18.00 íà ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 29, êàá. 217 (çà ïî-
ïåðåäí³ì çàïèñîì ïðîñï. Ìà-
ÿêîâñüêîãî, 29 êàá. 111, 112,
òåë.: 548-04-96; 546-08-70).
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ

îñîáèñòîãî ïðèéîìó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç
çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà Òèìîôº-
ºâà,òåë. 547-20-60. Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãà-
ðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — òðåò³é â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç
14.00 äî 15.00 çà òåë. 547-20-60.

Ãîëîâà Äí³ïðîâñüêî¿ ÐÄÀ
Ïåòðî Âàñèëüîâè÷ Îíîô-
ð³é÷óê ïðîâîäèòü îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí — ïåðøèé
òà òðåò³é ïîíåä³ëîê ì³ñÿöÿ ç
15.30 äî 17.30 íà áóëüâ. Ïðà-
ö³, 1/1. Â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðî-
áîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìà-

äÿí Îëåíà Ñòåïàí³âíà Ðåâóöüêà òåë. 559-51-45. Ïðÿ-
ìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — òðåò³é ïîíåä³ëîê ì³-
ñÿöÿ ç 14.30 äî 15.30 çà òåë. 559-10-73.

Ó ãîëîâè Îáîëîíñüêî¿
ÐÄÀ Îëåêñàíäðà Ëåîí³äî-
âè÷à Öèáóëüùàêà îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí — äðó-
ãèé òà ÷åòâåðòèé â³âòîðîê
ì³ñÿöÿ ç 17.00 äî 19.00 íà
âóë. Òèìîøåíêà, 16 (çàë ïðè-
éîìó ãðîìàäÿí êàá.110). Â³ä-
ïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ
îñîáèñòîãî ïðèéîìó — íà-

÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè Îëåíà
Àíàòîë³¿âíà Ãîí÷àðåíêî, òåë. 418-84-30. Äàòà òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³-
í³¿ — òðåò³é â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 17.00-18.00 çà òåë.
464-88-88.

Ãîëîâà Ïå÷åðñüêî¿ ÐÄÀ
Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ Ìàð-
òèí÷óê ïðîâîäèòü îñîáèñ-
òèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ó äðó-
ãó òà ÷åòâåðòó ñåðåäó ì³ñÿöÿ
ç 15.00 äî 17.00 íà âóë. Ì. Îìå-
ëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, ê. 318
(ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òåë.:
280-35-85; 280-02-67). Â³äïî-
â³äàëüíà çà îðãàí³çàö³þ îñî-

áèñòîãî ïðèéîìó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåð-
íåííÿìè ãðîìàäÿí Òåòÿíà Àíàòîë³¿âíà Ï³âåíü, òåë.
280-35-85. Ïðÿìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — òðå-
ò³é ÷åòâåð ì³ñÿöÿ ç 12.00-13.00 çà òåë. 226-26-93.

Ó ãîëîâè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ
Âàëåíòèíà Ìèêîëàéîâè÷à
Ìîíäðè¿âñüêîãî îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ïåðøèé
òà òðåò³é â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç
16.00 äî 18.00 çà àäðåñîþ:
Êîíòðàêòîâà ïëîùà, 2, êàá. 2.
Â³äïîâ³äàëüíà çà îðãàí³çà-
ö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó —
íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ³ç

çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Îêñàíà Ðîìàí³âíà Àðøèíî-
âà, òåë. 425-14-91. Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿
«ãàðÿ÷î¿» òåëåôîííî¿ ë³í³¿ — ïåðøèé â³âòîðîê ì³-
ñÿöÿ ç 11.00-12.00 çà òåë. 226-20-26.

Ãîëîâà Ñâÿòîøèíñüêî¿
ÐÄÀ Âîëîäèìèð Îëåêñàí-
äðîâè÷ Êàðåòêî ïðîâîäèòü
îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí
ó ïåðøó ñåðåäó ì³ñÿöÿ ç 15.00
äî 18.00 íà ïðîñï. Ïåðåìî-
ãè, 97, êàá. 9 òà â òðåòþ ñåðå-
äó ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 18.00 íà
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, êàá. 9
(ïðèéîì ïðåäñòàâíèê³â þðè-

äè÷íèõ îñ³á Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó). Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéîìó — íà÷àëüíèê
â³ää³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí Òåòÿíà Àíà-
òîë³¿âíà Êîëîêîëóøà, òåë. 424-21-45. Ïðÿìà «ãàðÿ-
÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — òðåòÿ ñåðåäà ì³ñÿöÿ ç 15.00
äî 16.00 çà òåë. 424-30-06.

Ó ãîëîâè Ñîëîì’ÿíñüêî¿
ÐÄÀ Ìàêñèìà Þð³éîâè÷à
Øêóðî îñîáèñòèé ïðèéîì
ãðîìàäÿí ó ïåðøó òà òðåòþ
ñåðåäó ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 18.00
íà ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêî-
ìó, 41 êàá. 237. Â³äïîâ³äàëü-
íà çà îðãàí³çàö³þ îñîáèñòî-
ãî ïðèéîìó — íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó ðîáîòè ³ç çâåðíåííÿìè

ãðîìàäÿí ²ðèíà ²âàí³âíà Áåðåçîâà, òåë. 207-39-32.
Äàòà òà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðÿìî¿ «ãàðÿ÷î¿» òåëåôîí-
íî¿ ë³í³¿ — ïåðøèé â³âòîðîê ì³ñÿöÿ ç 16.00 äî 17.00
çà òåë. 207-09-98.

Ãîëîâà Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ÐÄÀ Îëåã Îëåêñàíäðîâè÷
Ãàðÿãà ïðîâîäèòü îñîáèñòèé
ïðèéîì ãðîìàäÿí ó ïåðøó òà
òðåòþ ñåðåäó ì³ñÿöÿ ç 10.00 äî
13.00 íà âóë. Á. Õìåëüíèöü-
êîãî, 24. Â³äïîâ³äàëüíà çà îð-
ãàí³çàö³þ îñîáèñòîãî ïðèéî-
ìó — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðî-
áîòè ³ç çâåðíåííÿìè ãðîìà-

äÿí ²ðèíà Ìèêîëà¿âíà ×îðí³é, òåë. 235-35-73. Ïðÿ-
ìà «ãàðÿ÷à» òåëåôîííà ë³í³ÿ — ïåðøà ï’ÿòíèöÿ ì³-
ñÿöÿ ç 14.00 äî 15.00 çà òåë. 226-24-84 �

Äîïîìîæåìî ìåøêàíöÿì Àâä³¿âêè

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ãëèáîêî ñóìóº ç ïðèâîäó ïåðåä÷àñíî¿ ñìåðò³,

ùî ñòàëàñÿ 2 ëþòîãî 2017 ðîêó, çàâ³äóâà÷à íàóêîâî-äîñë³äíèì â³ää³-

ëîì ²íñòèòóòó ïðîáëåì ìàòåìàòè÷íèõ ìàøèí òà ñèñòåì ÍÀÍ Óêðà¿íè,

ðîçðîáíèêà òà âïðîâàäæóâà÷à ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà ïðàâîçíàâ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàðëàìåíòó Óêðà¿íè ï³ä

íàçâîþ «Ðàäà ²-IV», ðîçðîáíèêà ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åí-

íÿ äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ðàäà ²-IV», ÿêèì íåìàº àíàëîã³â

ó ñâ³ò³, êàíäèäàòà òåõí³÷íèõ íàóê, ëàóðåàòà Äåðæàâíî¿ ïðåì³¿ Óêðà¿íè

ó ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè Áàðàíà Ëåîí³äà Áåðêîâè÷à ³ âèñëîâëþº ñï³â-

÷óòòÿ ð³äíèì òà áëèçüêèì ïîìåðëîãî.

Ïðîåêòè-ïåðåìîæö³ Áþäæåòó ó÷àñò³
ïåðåõîäÿòü äî åòàïó ô³íàíñóâàííÿ 
òà ðåàë³çàö³¿
ÓÑ² ÏÐÎÅÊÒÈ, ÿê³ ñòàëè ïåðå-
ìîæöÿìè åòàïó ãîëîñóâàííÿ Áþ-
äæåòó ó÷àñò³, ìàþòü ïðàöþâàòè
íà áëàãî âñüîãî ì³ñòà, à íå îêðå-
ìî¿ ñòðóêòóðè ÷è êîìïàí³¿. Íà
öüîìó ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç àâòîðà-
ìè-ïåðåìîæöÿìè ïðîåêò³â íà-
ãîëîñèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-
âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. Â³í íà-
ãàäàâ, ùî ïðîåêò, âëàñíå, áóâ ñòâî-
ðåíèé äëÿ òîãî, ùîá çèñê îòðèìà-
ëè âñ³ ì³ñòÿíè.

«Îñòàíí³ì ÷àñîì ÿ ÷óþ áàãà-
òî ñóïåðå÷îê ïðî òå, ÷îìó õòîñü
âèãðàâ ç³ çíà÷íîþ ïåðåâàãîþ, àáî
÷îìó ïðîåêò ïîäàâàâñÿ ç îãëÿäó
ëèøå íà îäíó ñòðóêòóðó.Àëå æ óñ³
ïðàâèëà áóëè íàïèñàí³ ãðîìàä-
ñüê³ñòþ òà çà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ àê-
òèâ³ñò³â, ÃÎ. ² â òèõ ïðàâèëàõ ÷³ò-
êî ñêàçàíî, ùî àâòîðè ìàþòü ïðà-
âî â áóäü-ÿêèé çàêîííèé ñïîñ³á
çàëó÷àòè ì³ñòÿí äî ãîëîñóâàííÿ.
Îêð³ì òîãî, çíà÷íó ðîëü â³ä³ãðà-
ëà ïðåçåíòàö³ÿ — ç³çíàþñÿ, ÿ áóâ
âðàæåíèé òèì, íàñê³ëüêè ÿñêðà-
âî îêðåì³ àâòîðè ðîçïîâ³äàëè ïðî
ñâî¿ ³äå¿. Òàê, óñå âàæëèâî — ³ òå,

ùî âàø ïðîåêò ïðàöþâàòèìå íà
áëàãî ì³ñòà, ³ òå, íàñê³ëüêè ÿñêðà-
âî òà çàõîïëþþ÷å âè éîãî ïîäà-
ºòå, ³ òå, íàñê³ëüêè áàãàòî ïðè-
õèëüíèê³â éîãî çíàéäå.

Ãîëîâí³ óìîâè — ðåàëüí³ ãî-
ëîñè òà éîãî çàãàëüíîì³ñüêà ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü. ² ö³ óìîâè çáåðåæå-
í³»,— ï³äêðåñëèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Óæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïðî-
åêòè-ïåðåìîæö³ ïîòðàïëÿòü íà
áþäæåòóâàííÿ äî ðîçïîðÿäíè-
ê³â êîøò³â, à ïîò³ì — äî âèêîíàâ-
ö³â.

«Ìè áóäåìî ðîáèòè âñå, ùîá
óæå 9 ëþòîãî íà ñåñ³¿ ïðîåêò áóâ
ðîçãëÿíóòèé ³ ¿õ ïî÷àëè ðåàë³çî-
âóâàòè. Ðàçîì ³ç òèì, ò³, ÿê³ ì³ñ-
òÿòü ñóïåðå÷ëèâ³ íà äóìêó ãðî-
ìàäñüêîñò³ ìîìåíòè, ìàþòü ðîç-
ãëÿäàòèñÿ â îêðåìîìó ïîðÿäêó,
çà ó÷àñòþ àêòèâ³ñò³â, ÃÎ, êîíòðî-
ëþþ÷èõ îðãàí³â. Ìè ìàºìî ïðî-
äåìîíñòðóâàòè, íàñàìïåðåä, ñî-
á³, ùî ñïðàâä³ ðîáèìî ö³ çì³íè.
Ðîáèìî ðàçîì ³ íà áëàãî âñ³õ», —
ï³äñóìóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè ÊÌÄÀ �
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