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íîâèíè

ÑÒÎËÈÖß íå ïîâèííà âòðàòè-
òè äèíàì³êó ïîïåðåäí³õ 2-îõ ðî-
ê³â ³ ïðîäîâæèòü ñòâîðþâàòè íî-
â³ çåëåí³ çîíè. Ïðî öå Êè¿âñüêèé
ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî
çàÿâèâ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïðî-
åêòó Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó «Êè¿â-
çåëåíáóäó».

«ß çàâæäè íàãîëîøóâàâ, ùî
Êè¿â ìàº áóòè ì³ñòîì ïàðê³â ³
ñêâåð³â,äå ìåøêàíöÿì áóäå êîì-
ôîðòíî ïðîâîäèòè ÷àñ ³ç ðîäè-
íîþ òà äðóçÿìè. Çà îñòàíí³ ðîêè
ìè äîñÿãëè ñóòòºâîãî óñï³õó â îçå-
ëåíåíí³ ñòîëèö³. Ëèøå òîð³ê â³ä-
ðåìîíòóâàëè 64 ïàðêè òà ñêâåðè
³ âèñàäèëè 90 òèñÿ÷ äåðåâ ³ êó-
ù³â. Çà 2 ðîêè ìè íàäàëè ñòàòóñ
çåëåíî¿ çîíè 140 ä³ëÿíêàì, ùî
áóëè çàíåäáàíèìè ÷è òàì íàìà-
ãàëèñÿ çâåñòè íåçàêîííó çàáóäî-
âó. Íà 30 ãà çá³ëüøèëàñü ïëîùà
îàç, ç’ÿâèëîñÿ 37 íîâèõ ñêâåð³â,
îíîâëåíî ïîíàä 100 çåëåíèõ êó-
òî÷ê³â. ² ñüîãîäí³ â ì³ñò³ 111 ïàð-
ê³â ³ 486 ñêâåð³â»,— çàçíà÷èâ Â³-
òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷.

Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî ñòîëèö³
ïîòð³áíî çáåðåãòè öþ äèíàì³êó
òà ïðèñòîñîâóâàòè ì³ñüêèé ïðîñ-
ò³ð äî ïîòðåá ð³çíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ.

«Òîìó ó ïàðêàõ, ÿê³ ç’ÿâëÿòè-
ìóòüñÿ â Êèºâ³, êîæåí çíàéäå ì³ñ-
öå, äå éîìó áóäå êîìôîðòíî â³ä-
ïî÷èâàòè. Öå ³ ñòâîðåííÿ áåç-
áàð’ºðíîãî ïðîñòîðó, ³ çàáåçïå-
÷åííÿ Wi-Fi, ³ ñó÷àñí³ ³ãðîâ³ òà
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, á³ãîâ³

äîð³æêè, ñòâîðåííÿ çîí äëÿ âè-
ãóëþâàííÿ äîìàøí³õ òâàðèí»,—
çàóâàæèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Çà éîãî ñëîâàìè, ðåìîíòè òà
³íø³ ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè íà çå-
ëåíèõ îá’ºêòàõ ïîòð³áíî çàê³í-
÷èòè âæå äî ê³íöÿ âåñíè.

«Ó íàñ º ùå òðè ì³ñÿö³, ùîá
íàâåñòè ëàä. Àäæå êèÿíè âë³òêó
õî÷óòü â³äïî÷èâàòè â ïàðêàõ, à
íå ñïîñòåð³ãàòè çà ¿õíüîþ ðåêîí-
ñòðóêö³ºþ», — íàãîëîñèâ ãîëîâà
ÊÌÄÀ.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàçíà÷èâ, ùî
çåëåí³ çîíè Êèºâà ìàþòü áóòè
³ííîâàö³éíèìè òà âèêîðèñòîâó-
âàòè ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ³ íàéêðà-
ùèé ñâ³òîâèé äîñâ³ä — ñîíÿ÷í³
áàòàðå¿ òà åôåêòèâí³ ñèñòåìè ïî-
ëèâó. Âàæëèâà òàêîæ ³ áåçïåêà â
ïàðêàõ.

«Ó öüîìó íàïðÿì³ ìè ðåàë³çî-
âóºìî ñèñòåìó â³äåîñïîñòåðåæåí-
íÿ ó çåëåíèõ çîíàõ ³ âñòàíîâëþ-
ºìî êàìåðè», — äîäàâ î÷³ëüíèê
ñòîëèö³.

Îêð³ì öüîãî, çì³íèòüñÿ ³ ï³ä-
õ³ä äî ãîñïîäàðþâàííÿ íà ï³ä-

ïðèºìñòâ³ — çàïðîâàäæóºòüñÿ
åëåêòðîííà ñèñòåìà çàêóï³âåëü
òà áåçâ³äõîäíå âèðîáíèöòâî. Òàê
çåëåíáóä³âö³ ïëàíóþòü ïîáóäó-
âàòè âëàñí³ ïåëåòíó òà áðèêåò-
íó ë³í³þ. Öå íèí³ âèã³äíî òà åêî-
ëîã³÷íî —òâåðäîïàëèâíèìè êîò-
ëàìè, ùî ïðàöþâàòèìóòü íà âëàñ-
íèõ ïåëåòàõ, îá³ãð³âàòèìóòü âëàñ-
í³ òåïëèö³ òà ðîçñàäíèêè. Äî ñëî-
âà, íà öèõ îá’ºêòàõ òåæ éäå «ïå-
ðåîð³ºíòàö³ÿ» íà ðîñëèíè òà äå-
ðåâà, êîòð³ ÿêíàéêðàùå ïðèñòî-
ñîâàí³ äî íàøèõ êë³ìàòè÷íèõ
óìîâ òà åêîëîã³¿.

«Áåçóìîâíî, Êè¿â — ì³ñòî êàø-
òàí³â, àëå ìè íå áóäåìî óæå ¿õ
âèñàäæóâàòè âçäîâæ ïîæâàâëå-
íèõ ìàã³ñòðàëåé — âîíè òàì ïðîñ-
òî íå âèæèâàþòü. ßê àëüòåðíàòè-
âó ðîçãëÿäàºìî êàòàëüïè, ïëà-
òàíè, àêàö³¿ òà ÿëèíè. Êð³ì òî-
ãî, ïîñèëþºìî êîíòðîëü çà ÿê³ñ-
òþ ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó òà íà
âëàñíèõ ïîòóæíîñòÿõ — ó ðîç-
ñàäíèêó íà Òåðåìêàõ âèðîùó-
ºìî ñàäæàíö³, ÿê³ ìàêñèìàëüíî
ï³äõîäÿòü äëÿ íàøèõ ì³ñüêèõ

óìîâ, — ðîçïîâ³â ãåíäèðåêòîð
«Êè¿âçåëåíáóäó» Ìèõàéëî Íà-
êîíå÷íèé.

Ó ðàìêàõ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåê-
òó ñòðàòåã³¿ ñòîëè÷í³ îçåëåíþ-
âà÷³ ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâó ñó-
÷àñíó åêîëîã³÷íó òåõí³êó. Òàê,
ïåðåä ñò³íàìè ìåð³¿ âëàøòóâà-
ëè «ïàðàä» 9 íîâåíüêèõ ìàøèí.
Ïîðÿä ³ç âåëè÷åçíèìè ÌÀÍàìè,
âèøêîþ, ùî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
êðîíóâàííÿ é îáð³çêè äåðåâ, ³
íàâ³òü ïîæåæíîþ, ïðåçåíòóâà-
ëè ì³í³àòþðí³ ãàçîíîêîñàðêó,
âàêóóìíî-ï³äì³òàëüíó ìàøèí-
êó òà ïåðøèé â Óêðà¿í³ «êîìó-
íàëüíèé» åëåêòðîìîá³ëü. ßê ïî-
ÿñíèëè çåëåíáóä³âö³, âàíòàæ³â-
êà ALKE ATX 230 âèã³äíå ïðè-
äáàííÿ: çàïàñ õîäó ïîíàä 130 êì
(àíàëîã³÷í³ çà õàðàêòåðèñòèêàìè
áåíçèíîâ³ àâòî çà ð³ê ñïîæèâà-
þòü ïàëüíîãî á³ëüøå, í³æ íà
550 000 ãðí).

Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî îñî-
áèñòî âèïðîáóâàâ íîâó òåõí³êó
â ä³¿ òà ïðî¿õàâñÿ íà ï³äì³òàëü-
í³é ìàøèí³ Õðåùàòèêîì �

Åêîëîã³÷íî, ³ííîâàö³éíî,
êîìôîðòíî
� «Êè¿âçåëåíáóä³âö³» ïðåçåíòóâàëè â ìåð³¿ Ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà 

íà íàéáëèæ÷³ ÷îòèðè ðîêè

Ïðåçåíòóþ÷è ïðîåêò
íîâî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèò-
êó ÊÎ «Êè¿âçåëåíáóä»
íà 2017-2021 ðîêè,
ðîçðîáíèêè àêöåíòó-
âàëè, ùî Êèºâó, îäíî-
çíà÷íî, çåëåíèì áóòè,
ïðîòå öå áóäå íå «ìî-
íîâèäíà» çåëåíü, à
ì³ñòî ïëàòàí³â, êà-
òàëüï ³ àêàö³é. ², çâè-
÷àéíî æ, êàøòàí³â. Ãî-
ëîâíèé æå äåâ³ç
çåëåíáóä³âö³â íà íàé-
áëèæ÷³ ÷îòèðè ðîêè —
«Åêîëîã³÷íî, ³ííîâà-
ö³éíî, êîìôîðòíî!»

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ
«Õðåùàòèê»

Ó ðàìêàõ ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó «Êè¿âçåëåíáóäó» êîìóíàëüíèêè ïðîäåìîíñòðóâàëè íîâó ñó÷àñíó
åêîëîã³÷íó òåõí³êó

Êè¿âðàäà ñêîðèãóâàëà 
áþäæåò-2017

Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè âíåñëè çì³íè äî áþäæåòó ì³ñòà
Êèºâà íà 2017 ð³ê. Éäåòüñÿ ïðî çàáåçïå-
÷åííÿ âò³ëåííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â-
ïåðåìîæö³â êîíêóðñó. Ðåàë³çàö³þ ³í³ö³-
àòèâ çä³éñíÿòü çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ ðå-
çåðâíîãî ôîíäó áþäæåòó ì³ñòà. Öüîãîð³÷
íà âò³ëåííÿ ³äåé êèÿí ïåðåäáà÷åíî 50
ìëí ãðí.

Òàêîæ äåïóòàòè Êè¿âðàäè ï³äòðèìà-
ëè ïåðåäà÷ó 165 ìëí ãðí äî Äåðæáþä-
æåòó íà ïðîâåäåííÿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017».

«Ì³ñòî çîáîâ’ÿçàëîñÿ íàäàòè íà îðãà-
í³çàö³þ ï³ñåííîãî êîíêóðñó 200 ìëí ãðí
35 ç íèõ áóëî îñâîºíî òîð³ê.Òîìó ìè ïå-
ðåäàºìî äî Äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ ðåøòó
îá³öÿíèõ êîøò³â — 165 ìëí ãðí», — çà-
çíà÷èâ ãîëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿â-
ðàäè Àíäð³é Ñòðàíí³êîâ.

Ï³ä ÷àñ âíåñåííÿ çì³í äî áþäæåòó ì³ñ-
òà, äåïóòàòè ðîçïîä³ëèëè ³ ñóáâåíö³¿, îò-
ðèìàí³ â³ä äåðæàâè. Çîêðåìà, 160 ìëí
ãðí ñïðÿìóþòü äëÿ âèïëàòè äîïîìîãè
ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ìàëîçàáåçïå÷åíèì, ä³òÿì
ç ³íâàë³äí³ñòþ, äëÿ äîãëÿäó çà ëþäüìè ç
³íâàë³äí³ñòþ. 37 ìëí ãðí — íà â³äøêîäó-
âàííÿ âàðòîñò³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â äëÿ ë³-
êóâàííÿ îêðåìèõ çàõâîðþâàíü. 10 ìëí
ãðí—íà ïðèäáàííÿ ìåäèêàìåíò³â òà ìåä-
âèðîá³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ øâèäêî¿ äî-
ïîìîãè.

Ùå 1,7 ìëí ãðí — íà âèïëàòó äåðæàâ-
íî¿ ñîöäîïîìîãè íà ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;
ïðèéîìíèì áàòüêàì ³ âèõîâàòåëÿì çà íà-
äàííÿ ñîöïîñëóã çà ïðèíöèïîì «ãðîø³
õîäÿòü çà äèòèíîþ»; íà îïëàòó ïîñëóã íà
óòðèìàííÿ äèòèíè â ðîäèí³ ïàòðîíàòíî-
ãî âèõîâàòåëÿ.

Ç ìåòîþ íàëåæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ çà-
êëàä³â îñâ³òè òà ïîêðàùåííÿ íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó ïðîïîíóºòüñÿ çá³ëüøèòè âèäàò-
êè ³ ïðîô³ëüí³é ãàëóç³. Çîêðåìà ï³äâèùè-
òè ïîñàäîâ³ îêëàäè ïåäïðàö³âíèê³â.

Ïîäàðóíêè â³ä 
Êè¿âïàñòðàíñó 
íà Äåíü çàêîõàíèõ

Äî Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ÊÏ «Êè¿âïàñ-
òðàíñ» ïðèêðàñèòü ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
òà äîäàñòü ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ.Òàê ï³ä ÷àñ
ïåðåñóâàííÿ ì³ñòîì íà íàñòóïíèõ ìàðøðó-
òàõ: àâòîáóñíèõ ¹¹ 24, 51, 62, 114; òðî-
ëåéáóñíèõ ¹¹ 6, 14, 15, 16, 18, 38; òðàì-
âàéíèõ ¹¹ 3,8,18; Êè¿âñüêèì ôóí³êóëå-
ðîì áóäå ïðèêðàøåíî ïî îäí³é îäèíèö³
íà êîæíîìó âèùåâêàçàíîìó ìàðøðóò³.

«Öå ùå íå âñ³ ñþðïðèçè, ÿê³ ìè ïðè-
ãîòóâàëè äëÿ êèÿí 14 ëþòîãî, ùîá â³äâî-
ë³êòè íàøèõ ïàñàæèð³â â³ä áóäåííîñò³ òà
äîäàòè òðîõè ðîìàíòèêè ó ¿õ æèòòÿ. Ñïî-
ä³âàþñü, ùî òåìàòè÷íî ïðèêðàøåíèé
òðàíñïîðò ñòâîðèòü óñ³ì ñâÿòêîâèé íà-
ñòð³é!»,—ïîâ³äîìèâ ãåíäèðåêòîð ÊÏ «Êè¿â-
ïàñòðàíñ» Äìèòðî Ëåâ÷åíêî.

Òàêîæ ñüîãîäí³ íà íèæí³é ñòàíö³¿ Êè¿â-
ñüêîãî ôóí³êóëåðà âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü
ïîºäíàòè ñåðöÿ é îòðèìàòè ñâ³äîöòâî
ïðî ºäíàííÿ, ÿêå äàñòü ìîæëèâ³ñòü îäíî-
ðàçîâîãî áåçêîøòîâíîãî ïðî¿çäó íà âåðõ-
íþ ñòàíö³þ!
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про внесення змін 

до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 120 від 6 лютого 2017 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядуван%

ня в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», постано%
ви Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до форму%
вання тарифів на житлово%комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання бу%
динків і споруд та прибудинкових територій:

Унести до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) зміни, що додаються.

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

06.02.2017 р. № 120

Зміни, що вносяться до розпоряджень виконавчого 
органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
1. Позиції 39�44, 150, 153�169, 181�183, 185�

187, 189�192, 197, 198, 204, 206�221, 223�233,
240�260, 262�269, 275�305 Тарифів та структу�
ри тарифів на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться суб’єктами господарювання по кожному
будинку окремо для здійснення розрахунків із спо�
живачами, в залежності від оплати останніми
(не пізніше або після 20 числа місяця, що на�
стає за розрахунковим), встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 26 квітня 2011 року № 617, виключити.

2. Позиції 2�33, 39, 41, 62 Тарифів та структу�
ри тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій, які надаються
суб’єктами господарювання по кожному будин�
ку окремо для здійснення розрахунків із спожи�
вачами, в залежності від оплати останніми (не
пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим), встановлених розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 23
червня 2011 року № 1048, виключити.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Луговій, 9, діл. 11 
у Дарницькому районі м. Києва громадянці Іванчик Наталії Вікторівні, члену садівничого товариства «Зелений луг», 

для ведення колективного садівництва
Рішення Київської міської ради № 718/1722 від 20 грудня 2016 року

Відповідно до статей 9, 79%1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля%
нувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею
0,0719 га (кадастровий номер 8000000000:90:982:0011) на вул. Луговій, 9, діл. 11 у Дарниць�
кому районі м. Києва громадянці Іванчик Наталії Вікторівні, члену садівничого товариства «Зе�
лений луг», для ведення колективного садівництва на дві земельні ділянки площами 0,0589 га
та 0,0130 га (категорія земель — землі сільськогосподарського призначення, справа А�21822).

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні 

(Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування 
меморіально%музейного комплексу

Рішення Київської міської ради № 815/1819 від 9 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності

на Алеї Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки На�
ціональному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності на Алеї
Героїв Небесної Сотні (Інститутська), 3 у Печерському районі м. Києва орієнтовною площею 1,23 га
(земельна ділянка комунальної власності територіальної громади міста Києва) в постійне корис�
тування для будівництва, експлуатації та обслуговування меморіально�музейного комплексу згід�
но з планом�схемою (додаток до рішення) (К�28887).

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

Київський міський голова В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в секретаріаті Київради,
а також на офіційному веб�сайті Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»

Про проведення інвестиційного конкурсу 
із залучення інвестора до реалізації 

проекту «Створення мережі перехоплюючих 
велосипедних пунктів з прокату, обслуговування та тимчасового

зберігання велосипедів»
Розпорядження № 130 від 7 лютого 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк%
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженер%
но%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 трав%
ня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу%
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза%
вершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007
року № 1403, (протокол від 14 листопада 2016 року № 90/2016), з метою підвищення ефективності залучення
інвесторів:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують
залучення інвестицій, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) «Київ�
ський центр розвитку міського середовища»
замовником реалізації проекту «Створення ме�
режі перехоплюючих велосипедних пунктів з
прокату, обслуговування та тимчасового збе�
рігання велосипедів».

3. Визначити комунальне підприємство ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) «Київське
інвестиційне агентство» замовником підготов�
чих (передінвестиційних) робіт для проведен�
ня інвестиційного конкурсу.

4. Комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) «Київське інвести�
ційне агентство»:

4.1. Розробити орієнтовні техніко�економіч�
ні показники, можливі передпроектні пропози�
ції по об’єкту інвестування.

4.2. Погодити в установленому порядку орі�
єнтовні техніко�економічні показники, можливі
передпроектні пропозиції з Департаментом міс�
тобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Департаментом земель�
них ресурсів виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Голосіївською районною в місті Києві
державною адміністрацією, Дарницькою район�
ною в місті Києві державною адміністрацією,
Деснянською районною в місті Києві держав�
ною адміністрацією, Дніпровською районною в
місті Києві державною адміністрацією, Оболон�
ською районною в місті Києві державною адмі�
ністрацією, Святошинською районною в місті
Києві державною адміністрацією, комунальним
підприємством виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) «Київський центр розвитку міського
середовища», комунальним підприємством «Ки�
ївпастранс» та комунальним підприємством ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
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Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади 
міста Києва зовнішньої 

водопровідної мережі TOB «БУДЕКОСЕРВІС»
Розпорядження № 128 від 7 лютого 2017 року

Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 «Про впорядкування прий%
няття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інже%
нерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», враховуючи звернення TOB «БУДЕКОСЕРВІС» (листи
від 06 жовтня 2016 року № 06/10/16 та від 23 січня 2017 року № 23/01/17), протокол загальних зборів учасни%
ків TOB «БУДЕКОСЕРВІС» від 06 жовтня 2016 року № 07/10/2016, з метою надійного утримання та якісного об%
слуговування інженерних мереж:

1. Прийняти до комунальної власності тери�
торіальної громади міста Києва і передати у во�
лодіння та користування публічному акціонер�
ному товариству «Акціонерна компанія «Київ�
водоканал» зовнішню водопровідну мережу TOB
«БУДЕКОСЕРВІС» згідно з додатком в межах та
на умовах, визначених угодою про передачу в
управління відкритому акціонерному товари�
ству «Акціонерна компанія «Київводоканал» май�
на, що є комунальною власністю територіальної
громади міста Києва від 20 листопада 2003 ро�
ку (в редакції договору на володіння та корис�
тування майном територіальної громади міста
Києва від 01 грудня 2006 року), укладеною між

ВАТ «АК «Київводоканал» та Київською міською
державною адміністрацією.

2. Департаменту комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) вжити заходів щодо приймання�передачі
зовнішньої водопровідної мережі, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова 
В. Кличко

Додаток
до розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 

07.02.2017 № 128

Зовнішня водопровідна мережа, 
яка приймається від TOB «БУДЕКОСЕРВІС» 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передається у володіння 
та користування публічному акціонерному товариству 

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Керівник апарату
В. Бондаренко

Назва та адреса розташуван�
ня зовнішньої водопровідної

мережі

Рік введення в
експлуатацію Довжина, м Матеріал труб Діаметр труб,

мм

Балансова вар�
тість об’єктів
передачі, грн

(без ПДВ)

Внутрішньоквартальна во�
допровідна мережа від бой�
лерної на вул. Тростянецькій
(В 1�1) до житлових будинків
№№ 6�б, 6�д, 6�ж на вул.
Тростянецькій (В1�8)

2016 314,51 ПЕ 100 SDR 17 160 2175584,00

Зареєстровано 
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві

10 лютого 2017 р. за № 36/1628

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надає Комунальне 

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

Розпорядження № 83 від 30 січня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження пере%
ліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медич%
них навчальних закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну ре%
єстрацію нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкуван%
ня надання платних послуг з медичного обслуговування:

1. Унести зміни до Тарифів на платні послуги
з медичного обслуговування, які надає Кому�
нальне некомерційне підприємство «Консульта�
тивно�діагностичний центр Дніпровського райо�
ну м. Києва», встановлених розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 26 лю�
того 2015 року № 171, зареєстрованих у Голов�
ному територіальному управлінні юстиції у місті
Києві 20 липня 2016 року за № 77/1390 (у редак�

ції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) від 07 жовтня 2016 року № 966), ви�
клавши їх у новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня
його оприлюднення.

Голова В. Кличко
Додаток не друкується. 

Ознайомитися з ним можна 
на офіційному інтернет�порталі КМДА

Про розробку Концепції інтегрованого розвитку транспортної
інфраструктури «План сталої міської мобільності м. Києва»

Розпорядження № 129 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до статті 4 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», статті 31 Закону Укра%

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
враховуючи рішення Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року № 422/9910 «Про розробку інтегровано%
го плану розвитку транспортної інфраструктури міста Києва та його приміської зони», з метою розвитку транс%
портної інфраструктури міста Києва:

1. Погодитися з пропозицією Департаменту
транспортної інфраструктури виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо розробки Кон�
цепції інтегрованого розвитку транспортної ін�
фраструктури «План сталої міської мобільності
м. Києва».

2. Визначити Департамент транспортної ін�
фраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) замовником розробки Концепції ін�
тегрованого розвитку транспортної інфраструк�
тури «План сталої міської мобільності м. Києва».

3. Взяти до відома, що фінансування робіт,
визначених у пункті 1 цього розпорядження, бу�
де здійснюватися відповідно до показників, пе�
редбачених Програмою економічного і соціаль�
ного розвитку м. Києва на 2017 рік.

4. Департаменту транспортної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
за результатами розробки Концепції інтегро�
ваного розвитку транспортної інфраструктури

«План сталої міської мобільності м. Києва» під�
готувати пропозиції щодо внесення змін до про�
екту Комплексної міської цільової програми роз�
витку транспортної інфраструктури на 2017�
2019 роки.

5. Департаменту транспортної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
у встановленому порядку подати до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропози�
ції щодо включення робіт, визначених у пункті 1
цього розпорядження, до програм економічно�
го і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік та
наступні роки.

6. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова 
В. Кличко

ської міської державної адміністрації) по охо�
роні, утриманню та експлуатації земель водно�
го фонду м. Києва «ПЛЕСО».

4.3. Надати орієнтовні техніко�економічні по�
казники, можливі передпроектні пропозиції та
пропозиції до умов конкурсу до Департаменту
економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) в установленому порядку для
підготовки умов конкурсу.

5. Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Голосіївській район�
ній в місті Києві державній адміністрації, Дар�
ницькій районній в місті Києві державній адмі�
ністрації, Деснянській районній в місті Києві дер�
жавній адміністрації, Дніпровській районній в
місті Києві державній адміністрації, Оболонській
районній в місті Києві державній адміністрації,
Святошинській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації, комунальному підприємству
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) «Київ�
ський центр розвитку міського середовища»,

комунальному підприємству «Київпастранс» та
комунальному підприємству виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва
«ПЛЕСО» за запитами комунального підприєм�
ства виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство» надавати не�
обхідні висновки, погодження та матеріали для
підготовки орієнтовних техніко�економічних по�
казників щодо реалізації інвестиційного проек�
ту в установленому законодавством порядку.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залу�
ченню інвесторів до фінансування будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об’єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавер�
шеного будівництва, інженерно�транспортної
інфраструктури міста Києва в установленому
порядку провести інвестиційний конкурс із за�
лучення інвестора.

7. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

07.02.2017 № 130

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
Створення мережі перехоплюючих велосипедних пунктів з прокату, обслуговування та тимча�

сового зберігання велосипедів.
Керівник апарату 

В. Бондаренко

Про внесення змін до Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико%санітарної допомоги № 2» 
Голосіївського району м. Києва
Розпорядження № 133 від 7 лютого 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 № 2» Голосіївського району м. Києва у від%
повідність з вимогами законодавства України:

1. Унести зміни до Статуту комунального не�
комерційного підприємства «Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 2» Голосіївсько�
го району м. Києва, затвердженого розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 02 жовтня 2013 року № 1760, виклавши
його в новій редакції, що додається.

2. Комунальному некомерційному підприєм�
ству «Центр первинної медико�санітарної до�

помоги № 2» Голосіївського району м. Києва за�
безпечити реєстрацію змін до Статуту у поряд�
ку, встановленому законодавством України.

3. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації Повороз�
ника М. Ю.

Голова
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

02 жовтня 2013 року № 1760
(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 № 133
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СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО%САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2»
ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 38945128)

м. Київ�2017

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство

«Центр первинної медико�санітарної допомо�
ги № 2» Голосіївського району м. Києва (далі —
Підприємство) є лікувально�профілактичним
закладом охорони здоров’я, неприбутковим
Підприємством, заснованим на комунальній
власності територіальної громади міста Києва,
віднесеним до сфери управління Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації (да�
лі — Орган управління майном), підпорядкова�
ним управлінню охорони здоров’я Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації (да�
лі — Управління).

Підприємство може взаємодіяти з Департа�
ментом охорони здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (далі — Департамент охо�
рони здоров’я) в межах компетенції.

Засновником та власником Підприємства є
територіальна громада міста Києва, від імені
якої виступає Київська міська рада (далі — Влас�
ник).

1.2. Підприємство створено відповідно до рі�
шення Київської міської ради від 17 квітня 2013
року № 121/9178 «Про комунальне некомер�
ційне підприємство «Центр первинної медико�
санітарної допомоги № 2» Голосіївського райо�
ну м. Києва» та є правонаступником усіх прав
та обов’язків реорганізованих амбулаторно�
поліклінічних закладів, Центральної районної
дитячої поліклініки Голосіївського району м. Ки�
єва та поліклініки № 1 Голосіївського району 
м. Києва.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керує�
ться Конституцією України, законами України,
постановами Верховної Ради України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів Укра�
їни, наказами Міністерства охорони здоров’я
України, рішеннями Київської міської ради, роз�
порядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), наказами Департаменту охорони здо�
ров’я виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації»),
розпорядженнями Голосіївської районної в міс�
ті Києві державної адміністрації, наказами управ�
ління охорони здоров’я Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації та іншими
нормативними актами, а також цим Статутом.

1.4. Підприємство провадить господарську
некомерційну діяльність, спрямовану на досяг�
нення, збереження та зміцнення здоров’я на�
селення та інших соціальних результатів без ме�
ти одержання прибутку.

1.5. Підприємство має самостійний баланс,
всі фінансові операції здійснює через органи
Державної казначейської служби України та ус�
танови банку за місцем розташування.

1.6. Підприємство є юридичною особою, має
відокремлене майно, печатку зі своїм найме�
нуванням встановленого зразка, інші печатки,
штампи, бланки.

1.7. Найменування Підприємства:
Повне найменування Підприємства: КОМУ�

НАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДРИЄМСТВО «ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО�САНІТАРНОЇ ДОПОМО�
ГИ № 2» ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА.

Скорочене найменування Підприємства: 
КНП «ЦПМСД № 2» ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: вул.
Голосіївська, 53, м. Київ, 03039.

1.9. Зміни до Статуту Підприємства вносять�
ся відповідно до законодавства України в тому
ж порядку, в якому він був затверджений.

II. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Основними завданнями Підприємства є: 
2.1.1. Медична практика.
2.1.2. Надання первинної медичної допомо�

ги та медичних послуг в амбулаторних умовах
прикріпленому населенню.

2.1.3. Забезпечення належної доступності та
якості первинної медико�санітарної допомоги
(далі — ПМСД) для прикріпленого населення.

2.1.4. Організація взаємодії із закладами охо�
рони здоров’я, що надають вторинну (спеціа�
лізовану) медичну допомогу (далі — ВМД), тре�
тинну (високо спеціалізовану) медичну допо�
могу (далі — ТМД), екстрену медичну допомо�
гу (далі — ЕМД), паліативну медичну допомогу
та медичну реабілітацію.

2.1.5. Організація та надання невідкладної
медичної допомоги населенню.

2.1.6. Планування розвитку ПМСД.
2.1.7. Проведення організаційно�методичної

роботи за напрямом ПМСД.
2.1.8. Здійснення фінансового, матеріально�

технічного забезпечення ПМСД та кадрового
укомплектування.

2.1.9. Забезпечення взаємодії між структур�
ними і відокремленими структурними підроз�
ділами Підприємства в інтересах збереження
та зміцнення здоров’я населення та удоскона�
лення надання медичної допомоги.

2.2. Відповідно до покладених на нього зав�
дань Підприємство здійснює та забезпечує:

2.2.1. Надання населенню ПМСД.
2.2.2. Належну доступність ПМСД для на�

селення шляхом планування розвитку мере�
жі відокремлених структурних підрозділів
ПМСД, наближених до місць проживання на�
селення.

2.2.3. Реалізацію права громадян вільно ви�
бирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загаль�
ної практики�сімейний лікар, у тому числі лікар
загальної практики�сімейний лікар, що прова�
дить господарську діяльність з медичної прак�
тики як фізична особа�підприємець, що пере�
буває з Підприємством у цивільно�правових
відносинах, лікар�терапевт дільничний, лікар�
педіатр дільничний).

2.2.4. Наступність та послідовність медично�
го обстеження, лікування та реабілітації пацієн�
тів у взаємодії з іншими закладами охорони здо�
ров’я відповідно до медичного маршруту паці�
єнта.

2.2.5. Направлення пацієнтів для отримання
Інших видів медичної допомоги на вторинному
та третинному рівнях.

2.2.6. Здійснення диспансеризації населен�
ня та диспансерного обліку пацієнтів із хроніч�
ними захворюваннями.

2.2.7. Провадження діяльності, пов’язаної з
відпуском, використанням, придбанням, збе�
ріганням, перевезенням, знищенням наркотич�
них засобів, психотропних речовин, прекурсо�
рів, отруйних чи сильнодіючих речовин, засо�
бів у порядку, визначеному законодавством
України.

2.2.8. Надання паліативної допомоги пацієн�
там на останніх стадіях перебігу невиліковних
захворювань, яка включає комплекс заходів,
спрямованих на полегшення фізичних та емо�
ційних страждань пацієнтів.

2.2.9. Проведення санітарно�просвітницької
роботи, навчання населення здоровому спосо�
бу життя, основам надання самодопомоги та
взаємодопомоги.

2.2.10. Раннє виявлення та профілактику не�
інфекцІйних захворювань.

2.2.11. Раннє виявлення та профілактику ін�
фекційних, у тому числі соціально небезпечних
захворювань.

2.2.12. Проведення разом з відповідною служ�
бою заходів масової та індивідуальної профі�
лактики інфекційних захворювань.

2.2.13. Здійснення відбору хворих для отри�
мання санаторно�курортного лікування відпо�
відно до показань.

2.2.14. Проведення експертизи тимчасової
непрацездатності хворих, видачу, продовжен�
ня листків непрацездатності, надання трудових
рекомендацій хворим, що потребують перево�
ду на інші ділянки роботи, своєчасне направ�
лення хворих на медико�соціальну експертну
комісію та медичну реабілітацію.

2.2.15. Виписку рецептів для пільгового за�
безпечення медикаментами окремих груп на�
селення відповідно до законодавства Укра�
їни.

2.2.16. Взаємодію своїх структурних І від�
окремлених структурних підрозділів з дошкіль�
ними навчальними закладами, загальноосвіт�
німи навчальними закладами, соціальними служ�
бами, правоохоронними органами, підприємства�
ми, установами та організаціями, засобами ма�
сової інформації, громадськими організаціями
в інтересах збереження та зміцнення здоров’я
населення.

2.2.17. Управління та контроль якості надан�
ня медичної допомоги у структурних і відокрем�
лених структурних підрозділах Підприємства.

2.2.18. Організаційно�методичну роботу з на�
дання ПМСД у структурних та відокремлених
структурних підрозділах Підприємства за таки�
ми напрямами:

2.2.18.1. Збір, узагальнення та контроль дос�
товірності статистичної Інформації.

2.2.18.2. Звітування та надання оперативної
інформації в установленому порядку.

2.2.18.3. Аналіз стану здоров’я населення.
2.2.18.4. Вивчення і прогнозування потреби

населення у ПМСД.
2.2.18.5. Планування лікувально�профілак�

тичних заходів відповідно до потреб населен�
ня.

2.2.18.6. Аналіз доступності ПМСД для насе�
лення, планування розвитку мережі та її кадро�
вого забезпечення.

2.2.18.7. Організація підвищення професійної
кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за на�
прямом визначеної спеціалізації.

2.2.18.8. Впровадження сучасних методів
профілактики, діагностики, лікування та реабі�
літації хворих, передового досвіду щодо орга�
нізації ПМСД, сучасних інформаційних техно�
логій.

2.2.18.9. Впровадження та вдосконалення
системи управління якістю надання ПМСД.

2.2.18.10. Впровадження інших видів медич�
ної, консультативної, лікувальної та профілак�
тичної діяльності, в тому числі надання платних
медичних послуг відповідно до законодавства.

2.2.19. Аналіз стану фінансового забезпечен�
ня Підприємства та його структурних і відокрем�
лених структурних підрозділів та розробка фінан�
сових планів.

2.2.20. Здійснення інших видів медичної, кон�
сультативної, лікувальної та профілактичної ді�
яльності відповідно до законодавства України.

2.2.21. Здійснення закупівлі лікарських засо�
бів, виробів медичного призначення, медично�
го обладнання та інвентарю, інших засобів, не�
обхідних для функціонування Підприємства та
його структурних і відокремлених структурних
підрозділів.

2.2.22. Утримання будівель, споруд і технічних
засобів Підприємства та його структурних і від�
окремлених структурних підрозділів у належ�
ному стані.

2.2.23. Належна експлуатація та функціону�
вання медичного обладнання у структурних і
відокремлених структурних підрозділах Підпри�
ємства.

2.2.24. Контроль за використанням матері�
ально�технічних ресурсів у структурних і від�
окремлених структурних підрозділах Підприєм�
ства.

2.2.25. Облік матеріальних цінностей, у тому
числі медичного обладнання та інвентарю.

2.2.26. Планування ремонтно�будівельних
робіт, оснащення медичним обладнанням та ін�
вентарем.

2.2.27. Надання платних медичних послуг на�
селенню згідно із законодавством України.

2.3. Якщо для провадження деяких видів ді�
яльності, передбачених цим пунктом, необхід�
ний спеціальний дозвіл (ліцензія), Підприєм�
ство отримує його в порядку, визначеному за�
конодавством України.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Підприємство є юридичною особою пуб�

лічного права. Права і обов’язки юридичної осо�
би Підприємство набуває з дня його державної
реєстрації.

3.2. Для закупівель товарів, робіт чи послуг
Підприємство застосовує процедури закупі�
вель, визначені законодавством України.

3.3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок
виконання рішень органів державної влади чи ор�
ганів місцевого самоврядування, які було ви�
знано судом неконституційними або недійсни�
ми, підлягають відшкодуванню зазначеними ор�
ганами добровільно або за рішенням суду.

3.4. Для провадження господарської неко�
мерційної діяльності Підприємство залучає і ви�
користовує матеріально�технічні, фінансові,
трудові та інші види ресурсів, використання яких
не заборонено законодавством.

3.5. Власник та Орган управління майном не
відповідають за зобов’язаннями Підприємства,
а Підприємство не відповідає за зобов’язання�
ми Власника та Органу управління майном, крім
випадків, передбачених законодавством.

3.6. Підприємство самостійно визначає свою
організаційну структуру, встановлює чисель�
ність працівників і штатний розпис. Підприєм�
ство подає штатний розпис на затвердження
до Управління.

3.7. Підприємство надає медичну допомогу та
медичні послуги на підставі ліцензії та здійснює
лише ті види медичної практики, які передба�
чені ліцензією.

3.8. Підприємство має право в установлено�
му порядку укладати угоди, які не суперечать
законодавству України та предмету діяльності
Підприємства, набувати майнових та особис�
тих немайнових прав, бути позивачем та відпо�
відачем у суді.

3.9. Підприємство має право виключно за
згодою Власника або уповноваженого ним ор�
гану відчужувати закріплене за ним майно, на�
давати в оренду або безоплатне користування
(позичку), передавати у заставу нерухоме май�
но, обладнання, інвентар та інші цінності, а та�
кож списувати з балансу основні засоби в ус�
тановленому порядку.

3.10. Підприємство виконує в повному обся�
зі свої права та обов’язки в сферах плануван�
ня, матеріально�технічного постачання, орга�
нізації фінансово�господарської діяльності, ор�
ганізації праці та її оплати, бере участь в місце�
вих та державних заходах, що проводяться в
місті Києві, вирішує інші питання в межах своїх
повноважень.

3.11. Підприємство має право організовува�
ти свою діяльність щодо забезпечення вико�
нання договору про медичне обслуговування
населення за бюджетні кошти.

3.12. Підприємство має право здійснювати
розподіл фінансових та майнових ресурсів між
своїми структурними і відокремленими струк�
турними підрозділами.

3.13. Підприємство забезпечує:
3.13.1. Належне ведення обліково�звітної до�

кументації та підготовки звітів.
3.13.2. Цільове та ефективне використання і

збереження закріпленого за ним майна та ви�
ділених бюджетних коштів з метою належного
виконання своїх завдань.

3.13.3. Створення нешкідливих та безпеч�
них умов праці, виконання вимог законодав�
ства про охорону праці, соціальне страхуван�
ня, правил безпечної експлуатації устатку�
вання, технічних регламентів, стандартів та
санітарних норм, правил протипожежної без�
пеки.

3.13.4. Організацію виконання покладених на
Підприємство завдань та функцій, дотримання
вимог законодавства з питань охорони праці та
пожежної безпеки. Обов’язки та права інших
працівників Підприємства визначаються поса�
довими інструкціями, затвердженими директо�
ром Підприємства.

IV. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
4.1. Управління Підприємством здійснюєть�

ся відповідно до цього Статуту на основі поєд�
нання прав Власника, Органу управління май�
ном щодо оперативного управління комуналь�
ним майном та участі в управлінні трудового ко�
лективу.
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Про припинення виплати 
довічної міської стипендії 

видатним діячам культури і мистецтва
Розпорядження № 131 від 7 лютого 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про довічні місь%
кі стипендії видатним діячам культури і мистецтва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки%
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 грудня 2011 року № 2425, зареєстро%
ваного в Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 січня 2012 року за № 2/919, враховуючи лист Київської
міської організації Національної спілки архітекторів України від 12 грудня 2016 року № 23:

1. Припинити виплату довічної міської сти�
пендії видатним діячам культури і мистецтва

Шевченко Валентині Петрівні — архітектору з
01 грудня 2016 року.

4.2. Керівництво Підприємством здійснює
директор. Директор несе персональну відпові�
дальність за діяльність Підприємства і здійс�
нення ним своїх функцій.

4.3. Директора Підприємства призначає на
посаду голова Голосіївської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації шляхом укладання
контракту за погодженням із директором Де�
партаменту охорони здоров’я виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

4.4. Заступники директора Підприємства та
головний бухгалтер Підприємства призначаю�
ться на посаду і звільняються з посади наказом
директора Підприємства за погодженням з
Управлінням.

Інші працівники призначаються на посаду та
звільняються з посади наказом директора Під�
приємства відповідно до законодавства Укра�
їни у встановленому порядку.

4.5. Повноваження директора:
4.5.1. Здійснює поточне керівництво Підпри�

ємством. 
4.5.2 Спрямовує і координує заходи, що на�

лежать до компетенції Підприємства.
4.5.3. Затверджує плани роботи Підприєм�

ства та його структурних і відокремлених струк�
турних підрозділів.

4.5.4. Затверджує режим роботи Підприєм�
ства та його структурних і відокремлених струк�
турних підрозділів за поданням їх керівників.

4.5.5. Організовує контроль за виконанням
планів та дотриманням графіків роботи струк�
турних і відокремлених структурних підрозділів
Підприємства.

4.5.6. Видає накази, обов’язкові до виконан�
ня всіма працівниками Підприємства.

4.5.7. Затверджує посадові інструкції праців�
ників та положення про структурні і відокрем�
лені структурні підрозділи Підприємства.

4.5.8. Забезпечує впровадження і вдосконален�
ня системи управління якістю на Підприємстві.

4.5.9. Забезпечує впровадження і вдоскона�
лення системи мотивації праці на Підприємстві.

4.5.10. Вживає заходів щодо заохочення пра�
цівників та накладає на працівників дисциплі�
нарні стягнення відповідно до законодавства
України.

4.5.11. Забезпечує своєчасну сплату подат�
ків і зборів та інших обов’язкових платежів від�
повідно до законодавства.

4.6. Розпоряджається майном та коштами
Підприємства (в межах наданих повноважень)
відповідно до законодавства України та цього
Статуту.

4.7. Директор без довіреності діє від імені
Підприємства, представляє його інтереси у всіх
підприємствах, установах та організаціях неза�
лежно від форм власності, органах влади та ор�
ганах місцевого самоврядування, в межах нада�
них повноважень укладає договори, дає дору�
чення, має право першого підпису на фінансо�
вих, банківських та інших документах Підпри�
ємства.

4.8. Забезпечує дотримання антикорупцій�
ного законодавства працівниками Підприєм�
ства.

4.9. Директор Підприємства для найбільш
повного використання трудового потенціалу і
створення умов для високоефективної діяль�
ності кожного працівника:

4.9.1. Проводить атестацію та раціоналіза�
цію робочих місць, визначає їх необхідну кількість.

4.9.2. Встановлює форми організації праці
працівників, здійснює тарифікацію та встанов�
лює працівникам надбавки до посадового окла�
ду за високу якість, складність та напруженість
в роботі, професійну майстерність та інші до�
плати і надбавки згідно із законодавством Укра�
їни.

4.9.3. Бере участь у встановленні режиму ро�
боти та тривалості робочого часу і відпочинку,
а також тривалості додаткових відпусток відпо�
відно до трудового законодавства України, за�
безпечує умови технічної безпеки.

4.10. Оплата праці працівників Підприємства
здійснюється у встановленому порядку.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
5.1. Структурними підрозділами Підприєм�

ства є:
5.1.1. Адміністративна частина/управління.

5.1.2. Господарська частина.
5.1.3. Лікувально�профілактична служба, що

складається з кабінетів, відділень, центрів, ла�
бораторій, філій, амбулаторій, які мають статус
структурних або відокремлених структурних під�
розділів Підприємства без права юридичної
особи.

VI. ВЗАЄМОДІЯ ТА 
КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Орган управління майном здійснює кон�
троль за використанням та збереженням на�
лежного Підприємству майна і має право вилу�
чити у Підприємства майно, яке не використо�
вується або використовується не за призначен�
ням, та розпорядитися ним у межах своїх пов�
новажень.

6.2. Відносини Підприємства з підприємства�
ми, установами, організаціями та громадяна�
ми в усіх сферах господарської діяльності бу�
дуються на договірних засадах відповідно до
законодавства України.

6.3. Перевірка окремих напрямків діяльності
Підприємства здійснюється уповноваженими
органами відповідно до законодавства Укра�
їни.

6.4. Перевірка діяльності Підприємства про�
водиться Власником або уповноваженим ним
органом у встановленому порядку.

6.5. За необхідності надання пацієнтові ВМД,
ТМД, паліативної медичної допомоги та медич�
ної реабілітації Підприємство направляє його
згідно з показаннями до закладів охорони здо�
ров’я відповідної спеціалізації.

6.6. За необхідності надання пацієнтові ЕМД
або наявності показань до екстреної госпіталі�
зації Підприємство здійснює виклик бригади
екстреної (швидкої) медичної допомоги.

6.7. Підприємство взаємодіє із закладами
охорони здоров’я та іншими закладами і уста�
новами, громадськими організаціями під час
вирішення питань організації і надання медич�
ної допомоги та просвітницької роботи.

6.8. Координуюча, консультативна та дорад�
ча функції з питань організації управління якіс�
тю медичної допомоги на Підприємстві покла�
дається на медичну раду Підприємства, яка діє
відповідно до законодавства.

6.9. Контроль якості надання медичної до�
помоги хворим у Підприємстві здійснюється
шляхом експертизи відповідності якості на�
даної медичної допомоги вимогам медичних
стандартів, нормативів, клінічних протоколів та
інших документів, передбачених законодав�
ством.

6.10. Здійснення внутрішнього контролю якос�
ті надання медичної допомоги покладається на
відповідних керівників структурних і відокрем�
лених структурних підрозділів Підприємства.

6.11. Здійснення вибіркового внутрішнього
контролю якості роботи структурних і відокрем�
лених структурних підрозділів Підприємства по�
кладається на заступників директора Підпри�
ємства за напрямами їх діяльності.

VII. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
7.1. Підприємство є одержувачем бюджет�

них коштів в межах затверджених бюджетних
асигнувань.

7.2. Утримання Підприємства і оплата праці здій�
снюється за рахунок коштів бюджету міста Ки�
єва, а також коштів, отримання яких передбаче�
но законодавством України.

7.3. Матеріально�технічну базу і кошти Під�
приємства складають основні фонди та обо�
ротні кошти, а також інші матеріальні цінності
та фінансові ресурси, вартість яких відображе�
на у його самостійному балансі.

7.4. Майно Підприємства належить до кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва і закріплене за ним на праві оператив�
ного управління.

7.5. Джерелами формування майна Підпри�
ємства є: 

грошові та матеріальні внески засновника;
доходи, одержані від надання платних медич�

них послуг;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та Інших кредиторів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від здачі в оренду майнових об’�

єктів (комплексів), що належать йому, придбан�
ня майна інших суб’єктів;

безоплатні та благодійні внески, пожертву�
вання організацій і громадян;

майно, придбане в інших суб’єктів господа�
рювання, організацій та громадян у встановле�
ному законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством
України.

7.6. Підприємство має право отримувати пла�
ту за надання послуг, залучати матеріальні та
фінансові ресурси, отримувати гранти, дарун�
ки та благодійні внески в порядку, визначено�
му законодавством України.

7.7. Підприємство зобов’язане приймати та
виконувати доведені до нього в установлено�
му законодавством України порядку державні
замовлення та замовлення Органу управління
майном, враховувати їх під час формування фі�
нансового плану, визначення перспектив еконо�
мічного і соціального розвитку та вибору контр�
агентів, а також складати І виконувати фінан�
совий план (річний та квартальний) на кожен
наступний рік.

7.8. Підприємство веде оперативний, бухгал�
терський облік результатів своєї діяльності,
складає статистичну, фінансову та бюджетну
(квартальну та річну) звітність у порядку, визна�
ченому законодавством України.

Відповідальність за стан обліку, своєчасність
здачі бухгалтерської та іншої звітності покла�
дається на директора Підприємства та головно�
го бухгалтера Підприємства.

Фінансова звітність Підприємства подаєть�
ся Департаменту комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в ус�
тановленому порядку.

7.9. План використання бюджетних коштів
Підприємством, що затверджує директор, по�
годжує Управління.

7.10. Планування фінансово�господарської
діяльності здійснюється Підприємством шля�
хом складання у порядку та за формою, що ви�
значається виконавчим органом Київської місь�
кої ради (Київською міською державною адмі�
ністрацією), річних фінансових планів, які за�
тверджує Департамент комунальної власно�
сті м. Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

Директор Підприємства зобов’язаний спря�
мовувати діяльність Підприємства на виконан�
ня річного фінансового плану, не припускаю�
чись при цьому витрат невиробничого харак�
теру, не передбачених річним фінансовим пла�
ном.

Підприємство звітує про стан виконання річ�
ного фінансового плану в порядку та за фор�
мою, що визначає Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

7.11. Доходи Підприємства використовують�
ся виключно для фінансування видатків на ут�
римання Підприємства, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямків діяльності, визначених
цим Статутом.

7.12. Підприємство дотримується заборони
розподілу отриманих доходів або їх частини се�
ред засновника, членів Підприємства та його
працівників (крім оплати їхньої праці, нараху�
вання єдиного соціального внеску), членів ор�
ганів управління Підприємства та інших пов’яза�
них з ними осіб.

VIII. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО 
КОЛЕКТИВУ

8.1. Працівники мають право брати участь в
управлінні Підприємством через загальні збо�

ри (конференції), ради трудових колективів,
професійні спілки, які діють у трудовому колек�
тиві, інші органи, уповноважені трудовим ко�
лективом на представництво, вносити пропо�
зиції щодо поліпшення роботи Підприємства,
а також з питань захисту соціально�економіч�
них, соціально�культурних і трудових прав пра�
цівників.

Керівник Підприємства зобов’язаний ство�
рювати умови, які б забезпечували участь пра�
цівників в його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства скла�
дається з усіх громадян, які своєю працею бе�
руть участь у його діяльності на основі трудо�
вого договору (контракту, угоди) або інших форм,
що регулюють трудові відносини працівника з Під�
приємством.

8.3. Виробничі, трудові, економічні та соці�
альні відносини трудового колективу з робото�
давцем регулюються колективним договором.

8.4. Право укладення колективного догово�
ру від імені роботодавця надається директору
Підприємства, а від імені трудового колекти�
ву — профспілковому органу, а в разі його від�
сутності — представникам працівників, обра�
ним та уповноваженим трудовим колективом.

8.5. Сторони, які підписали колективний до�
говір, щорічно в строки, передбачені колектив�
ним договором, звітують про його виконання.

8.6. Колективний договір підлягає повідом�
ній реєстрації у встановленому порядку.

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці,
життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медич�
ного страхування працівників Підприємства та
їх сімей, а також інші питання соціального роз�
витку вирішуються трудовим колективом від�
повідно до законодавства України, цього Стату�
ту та колективного договору.

8.8. Оплата праці працівників Підприємства здій�
снюється в першочерговому порядку. Всі інші
платежі здійснюються Підприємством після ви�
конання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Підприємства провадять свою
діяльність відповідно до Статуту, колективного
договору та посадових інструкцій, правил внут�
рішнього трудового розпорядку згідно із зако�
нодавством України.

IX. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення Підприємства здійснюєть�

ся шляхом його реорганізації (злиття, приєд�
нання, поділу, перетворення) або ліквідації за
рішенням Власника, а у випадках, передбачених
законодавством України,— за рішенням суду.
Припинення Підприємства здійснюється комі�
сією з припинення, утвореною Власником або
органом, що прийняв рішення про припинен�
ня.

9.2. З моменту призначення комісії з припи�
нення до неї переходять повноваження з управ�
ління справами Підприємства.

9.3. У разі припинення Підприємства його ак�
тиви, майно будуть передані іншій неприбутко�
вій організації відповідного виду або зарахова�
ні до доходу бюджету.

9.4. У разі припинення Підприємства праців�
никам, що звільняються, гарантується додер�
жання їх прав і інтересів відповідно до законо�
давства України про працю.

9.5. Підприємство припиняється з дня вне�
сення до Єдиного державного реєстру юри�
дичних осіб, фізичних осіб�підприємців та гро�
мадських формувань запису про його припи�
нення.

Керівник апарату
В. Бондаренко



№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 13085�06 TOB «Медіа�Груп» Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Святошинський район, просп.
Академіка Палладіна, в районі
вул. Малинської на розподільчій
смузі

2. 00845�03�П�2 TOB «Ультрасейф» Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

1,995 Шевченківський район, вул.
Льва Толстого, 16

3. 07647�05�П�1 TOB «Українська
реклама»

Тумба, об'ємно�
просторова конструкція,
що стоїть окремо

6,48 Голосіївський район, пл. Льва
Толстого, 1/24

4. 00878�03�П�1 TOB «Ультрасейф» Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

8 Печерський район, вул. Кіквідзе,
2/34

5. 27486�11 ДП «Адідас Україна» Рекламна вивіска на
будинку (будівлі),
споруді

3,1427 Голосіївський район, вул. Велика
Васильківська
(вул.Червоноармійська), 102
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Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 141 від 7 лютого 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 реклами в місті
Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Концепції розвитку
зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січня 2012 року №
20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Відмовити в продовженні строку дії дозво�
лів на розміщення зовнішньої реклами згідно з
додатком до цього розпорядження у кількості
5 дозволів.

2. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступників голови Київської

міської державної адміністрації згідно з розпо�
ділом обов'язків.

Голова
В. Кличко

2. Підпункт 5 пункту 2 розпорядження Київ�
ської міської державної адміністрації від 20 груд�
ня 2002 року № 2257 «Про довічні міські стипен�
дії видатним діячам культури та мистецтва» ви�
ключити.

3. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступника голови Київ�

ської міської державної адміністрації Старос�
тенко Г. В.

Голова 
В. Кличко

Про капітальний ремонт мосту автодорожнього № 6 через 
Русанівський канал, що з’єднує вул. Плеханова з вул. Ентузіастів 

у Дніпровському районі м. Києва
Розпорядження № 136 від 7 лютого 2017 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо%
більні дороги», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної ді%
яльності», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху автомо%
більного транспорту та пішоходів:

1. Здійснити капітальний ремонт мосту авто�
дорожнього № 6 через Русанівський канал, що
з’єднує вул. Плеханова з вул. Ентузіастів у Дніп�
ровському районі м. Києва.

2. Визначити комунальну корпорацію «Київ�
автодор» замовником проектування та вико�
нання робіт з капітального ремонту мосту ав�
тодорожнього № 6 через Русанівський канал,
що з’єднує вул. Плеханова з вул. Ентузіастів у Дніп�
ровському районі м. Києва.

3. Комунальній корпорації «Київавтодор»:
3.1. Визначити в установленому законодав�

ством порядку генеральні проектну та підряд�
ну будівельну організації для виконання робіт,
зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розроблення проектної до�
кументації, проведення її експертизи та затвер�
дження в установленому законодавством по�
рядку.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законо�
давства щодо порядку виконання будівельних ро�
біт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил
благоустрою міста Києва, затверджених рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

3.5. В установленому порядку розробити, по�
годити з Головним управлінням Національної
поліції у м. Києві та подати на затвердження до
Департаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) схему ор�
ганізації дорожнього руху на період капіталь�
ного ремонту мосту автодорожнього № 6 че�

рез Русанівський канал, що з’єднує вул. Пле�
ханова з вул. Ентузіастів у Дніпровському райо�
ні м. Києва.

3.6. Під час укладання договору підряду на
виконання робіт з капітального ремонту перед�
бачити умови щодо надання підрядником га�
рантії якості виконаних робіт та визначити га�
рантійні строки експлуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт з
капітального ремонту мосту автодорожнього
№ 6 через Русанівський канал, що з’єднує вул.
Плеханова з вул. Ентузіастів у Дніпровському
районі м. Києва буде здійснюватися відповід�
но до показників, передбачених Програмою
економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2017 рік.

5. Департаменту транспортної інфраструк�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
в установленому порядку подати до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропози�
ції щодо включення робіт, визначених у пункті 1
цього розпорядження, до програм економічно�
го і соціального розвитку м. Києва на 2018 рік та
наступні роки.

6. Контроль за виконанням цього розпоря�
дження покласти на заступників голови Київ�
ської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

Про перезатвердження проекту «Будівництво під'їзної
автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу
примикання вул. Кіровоградська) до міжнародного аеропорту

«Київ» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Києва»
(Коригування)

Розпорядження № 137 від 7 лютого 2017 року
Відповідно до пункту  10 статті 22 Закону України «Про столицю України % місто%герой Київ»:

1. Перезатвердити проект «Будівництво під'їз�
ної автомобільної дороги від Червонозоряно�
го проспекту (поблизу примикання вул. Кіро�
воградська) до міжнародного аеропорту «Ки�
їв» (Жуляни) у Солом'янському районі м. Киє�
ва» (Коригування), враховуючи позитивний
висновок комплексної державної експертизи
Київської міської філії ДП «Укрдержбудекспер�

тиза» від 20 січня 2011 року № 11�00460�10,
експертний звіт державного підприємства
«Спеціалізована державна експертна органі�
зація � Центральна служба Української дер�
жавної будівельної експертизи» від 11 серпня
2016 року № 2 00�1221�16/ПБ та від 21 груд�
ня 2016 року № 00�2215�16/ПБ, з такими тех�
ніко�економічними показниками:

Показники Одиниця виміру

Кількість

Всього

у тому числі за чергами будівництва:

І черга II черга

Вид будівництва Нове будівництво

Протяжність
автомобільної

дороги
км 4,3 2,8 1,5

Площа основного
проїзду м2 73719 55408 18311

Площа місцевих
проїздів м2 7900,0 7900,0 �

Площа тротуарів м2 16200,0 10000,0 6200,0

Очисні споруди
потужністю 
600/300 м3

шт. 2 1 1 

Будівництво
підпірних стінок шт./пог.м 3/353,0 3/353,0 �

Загальна кошторисна
вартість будівництва

в поточних цінах
станом на 07.12.2016,

у тому числі:

тис. грн 737233,522 667928,006 69305,516

будівельні роботи тис. грн 584010,748 527451,463 56559,285

устаткування тис. грн 10087,311 9822,553 264,758

інші витрати тис. грн 143135,463 130653,990 12481,473

Із загальної
кошторисної вартості
виконано станом на

01.11.2016, у тому
числі:

тис. грн 219923,797 184547,601 35376,196

будівельні роботи тис. грн 169350,156 140697,694 28652,462

устаткування тис. грн               34,206 9,766 24,440

інші витрати тис. грн    50539,435 43840,141 6699,294

Тривалість
завершення
будівництва

місяців 12,0 11,00 2,0

2. Використання передбачених зведеним кош�
торисним розрахунком вартості будівництва
коштів на покриття ризику (з ПДВ) та коштів на
покриття витрат, пов'язаних з інфляційними про�
цесами (з ПДВ), здійснює замовник будівниц�
тва на підставі обгрунтувальних документів та
результатів їх детальної перевірки у встановле�
ному порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, роз�
порядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 20 вересня 2016 року № 874 «Про пе�

резатвердження проекту «Будівництво під'їзної
автомобільної дороги від Червонозоряного прос�
пекту (поблизу примикання вул. Кіровоград�
ська) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жу�
ляни) у Солом'янському районі м. Києва» Кори�
гування».

4. Контроль за виконанням цього розпоряд�
ження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації Спасибка О. В.

Голова 
В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

07.02.2017 №141

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Про затвердження Статуту комунального підприємства 
«Дарницький медичний центр»
Розпорядження № 110 від 2 лютого 2017 року

На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 201/6417 «Про деякі пи&
тання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіаль&
ної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної ад&
міністрації», враховуючи рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року № 592/592 «Про визначен&
ня розміру статутного капіталу комунального підприємства «Дарницький медичний центр», з метою приве&
дення установчих документів у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1. Çàòâåðäèòè Ñòàòóò êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «Äàðíèöüêèé ìåäè÷íèé öåíòð», ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöüêèé

ìåäè÷íèé öåíòð» çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ Ñòà-

òóòó ï³äïðèºìñòâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.02.2017 ¹ 110

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»

Ідентифікаційний номер 34840585
м. Київ&2017

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Äàðíèöüêèé ìåäè÷íèé öåíòð» (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) íàëåæèòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³í-

íÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

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

âèñòóïàþòü Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà óïîâíîâàæåí³ íåþ îðãàíè.

1.2. Ï³äïðèºìñòâî óòâîðåíî çã³äíî ç ð³øåííÿì Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ ðàäè â³ä 23 áå-

ðåçíÿ 2006 ðîêó ¹ 48 «Ïðî óòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äàðíèöüêèé öåíòð ðåïðî-

äóêö³¿ ëþäèíè». Ð³øåííÿì Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ ðàäè â³ä 30 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 23

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ ðàäè «Ïðî óòâîðåííÿ êîìóíàëü-

íîãî ï³äïðèºìñòâà «Äàðíèöüêèé öåíòð ðåïðîäóêö³¿ ëþäèíè» â³ä 23.03.2006 ¹ 48» çì³íåíî íàçâó

«êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî» «Äàðíèöüêèé öåíòð ðåïðîäóêö³¿ ëþäèíè» íà íàçâó «êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî «Äàðíèöüêèé ìåäè÷íèé öåíòð». Çã³äíî ç ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 06 æîâò-

íÿ 2011 ðîêó ¹ 201/641 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, ÿê³

íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè

óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» Ï³äïðèºìñòâî ïåðåäàíî

äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — Óïîâíî-

âàæåíèé îðãàí). Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 592/592 «Ïðî âèçíà-

÷åííÿ ðîçì³ðó ñòàòóòíîãî êàï³òàëó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Äàðíèöüêèé ìåäè÷íèé öåíòð»

âèçíà÷åíî ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó Ï³äïðèºìñòâà.

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

ìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿ-

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

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

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

âàííÿì òà ³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

1.5. Ï³äïðèºìñòâî ä³º íà ïðèíöèïàõ ïîâíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñàìîñò³éíîñò³ òà ñàìîîêóïíîñò³, íå-

ñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü óñ³ì

íàëåæíèì éîìó ìàéíîì, íà ÿêå çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ìîæå áóòè çâåðíåíî ñòÿãíåííÿ.

1.6. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, çä³éñíþº áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, ñêëàäàº ô³íàíñî-

âó òà ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

1.7. Íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

1.7.1. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÄÀÐÍÈÖÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ — ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÄÀÐÍÈÖÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ».

1.7.2. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ:

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ — ÊÏ «ÄÀÐÍÈÖÜÊÈÉ ÌÅÄÖÅÍÒÐ»;

ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ — ÊÏ «ÄÀÐÍÈÖÊÈÉ ÌÅÄÖÅÍÒÐ».

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: Õàðê³âñüêå øîñå, 121, ì. Êè¿â, 02091.

1.9. Çì³íè äî Ñòàòóòó Ï³äïðèºìñòâà âíîñÿòüñÿ â òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó éîãî çàòâåðäæåíî.

II. ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

2.1. Ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º íàäàííÿ êâàë³ô³êîâàíî¿, äîñòóïíî¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè íàñåëåííþ, ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿, ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ òà êîìåð-

ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

2.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:

2.2.1. Ìåäè÷íà ïðàêòèêà çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ íà ìåäè÷íó ïðàêòèêó.

2.2.2. Íàäàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ìåäè÷íèõ, êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ ïîñëóã.

2.2.3. Àìáóëàòîðíå êîíñåðâàòèâíå òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ.

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

ÿëüíîñò³, çîêðåìà ³ íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2.2.5. Ä³ÿëüí³ñòü ç ïðèäáàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ, ðåàë³çàö³¿ (â³äïóñêó), âèêîðèñòàííÿ,

çíèùåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â, çàì³ííèê³â ¿õ àíàëîã³â, ïðåêóðñîð³â,

îòðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ ðå÷îâèí àáî îòðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí

çà íàÿâíîñò³ ë³öåíç³¿ íà ïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó Ï³äïðèºìñòâà, éîãî â³äîêðåì-

ëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.2.6. Ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ìåòîäèê ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ, ìåäè÷-

íèõ òåõíîëîã³é.

2.2.7. Íàäàííÿ îêðåìèõ âèä³â ìåäè÷íèõ ïîñëóã õâîðèì óäîìà.

2.2.8. Ëàáîðàòîðíà ä³àãíîñòèêà.

2.2.9. Îïòîâà òà ðîçäð³áíà òîðã³âëÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè, âèðîáàìè ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åí-

íÿ.

2.2.10. Ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òèì÷àñîâî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³.

2.2.11. Íàïðàâëåííÿ îñ³á ç îçíàêàìè ñò³éêî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñ-

ïåðòèçó, ñïðÿìóâàííÿ ïàö³ºíò³â òà ìåäèêî-ñîö³àëüíó ðåàá³ë³òàö³þ.

2.2.12. Ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè â ãàëóç³ îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ.

2.2.13. Ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.2.14. Íàäàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ, êîíñàëòèíãîâèõ, ³íôîðìàö³éíèõ òà ³íøèõ ïîñëóã.

2.2.15. Ïðîâàäæåííÿ ³íøî¿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå çàáîðîíåíî¿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.3. ßêùî ïðîâàäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâîì îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ïîòðåáóº ñïåö³àëüíîãî äî-

çâîëó (ë³öåíç³¿), Ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº éîãî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

III. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

3.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

3.1.1. Ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, âèçíà÷àòè ñòðàòåã³þ òà îñíîâí³ íàïðÿìêè ðîç-

âèòêó â³äïîâ³äíî äî ãàëóçåâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãíîç³â ³ ïð³îðèòåò³â, êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðî-

äóêö³¿, òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã òà åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

3.1.2. Âèêîíóâàòè ðîáîòè, íàäàâàòè ïîñëóãè òà ðåàë³çîâóâàòè ïðîäóêö³þ çà ö³íàìè ³ òàðèôà-

ìè, ùî ôîðìóþòüñÿ ñàìîñò³éíî àáî íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ â³äïîâ³äíî äî óìîâ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, à â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè âèïàäêàõ — çà ô³êñîâàíèìè äåðæàâíèìè ö³íà-

ìè.

3.1.3. Çàëó÷àòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íø³ âèäè ðåñóð-

ñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå çàáîðîíåíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿

ä³ÿëüíîñò³.

3.1.4. Óêëàäàòè äîãîâîðè òà óãîäè ç þðèäè÷íèìè ³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà

îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, áóòè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóäàõ.

3.1.5. Ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ñâîþ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, âñòàíîâëþâàòè ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³â-

íèê³â, çàòâåðäæóâàòè øòàòíèé ðîçïèñ.

3.1.6. Âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå

çà íèì ìàéíî, çäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòà-

âó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³

çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.1.7. Çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó, ïðîâîäèòè òà áðàòè ó÷àñòü ó ñåì³íàðàõ, ñèìïîç³óìàõ òà ³íøèõ

çàõîäàõ ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà.

3.1.8. Â³äêðèâàòè ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæ-

áè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç îðãàíîì, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî.

3.2. Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå:

3.2.1. Ñâîº÷àñíî ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè òà ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³ äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî

áþäæåò³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.2.2. Ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷èòè äî-

äåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ, ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë ³ íîðì îõîðîíè ïðà-

ö³, òåõí³êè áåçïåêè.

3.2.3. Åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè îñíîâí³ çàñîáè òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³.

3.2.4. Çä³éñíþâàòè îáë³ê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, çîêðåìà ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòà-

ðþ.

3.2.5. Ðîçâèâàòè îñíîâí³ ôîíäè ³ çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå ââåäåííÿ â ä³þ ïðèäáàíîãî îáëàä-

íàííÿ.

3.2.6. Çä³éñíþâàòè óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà.

3.2.7. Âèêîíóâàòè íîðìè ³ âèìîãè ùîäî îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ðà-

ö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïå-

êè.

3.3. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàííÿìè äåðæàâè, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè òà ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ÷è ³íøèõ

þðèäè÷íèõ îñ³á. Äåðæàâà, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ âèêîíàâ÷èé îðãàí, Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ÷è ³íø³ þðèäè÷í³ îñîáè íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿ-

çàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà.

IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎÌ

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

íÿ ïðàâ âëàñíèêà, Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ùîäî ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî

ìàéíà òà ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.2. Ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþº äèðåêòîð.

4.3. Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ãîëîâà Äàðíèöüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³ çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòà-

ìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.4. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

4.4.1. Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

4.4.2. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðè-

ºìñòâà, ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â.

4.4.3. Ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâ-

íî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñóäîâèõ îðãàíàõ óñ³õ ð³âí³â, ó â³äíîñèíàõ ç þðè-

äè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè â ìåæàõ ³ ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, òà öèì

Ñòàòóòîì.

4.4.4. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì òà êîøòàìè Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà-

¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó, ìàº ïðàâî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåí-

òàõ Ï³äïðèºìñòâà.

4.4.5. Óêëàäàº äîãîâîðè, â òîìó ÷èñë³ ³ òðóäîâ³, âèäàº äîâ³ðåíîñò³, â³äêðèâàº ðàõóíêè â óñòàíî-

âàõ áàíê³â Óêðà¿íè òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç îðãà-

íîì, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî â³äíåñåíî Ï³äïðèºìñòâî.

4.4.6. Ïðèéìàº íà ðîáîòó, çâ³ëüíÿº ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà, çàñòîñîâóº äî íèõ çàõîäè çà-

îõî÷åííÿ ³ ñòÿãíåííÿ.

4.4.7. Ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþº ôîðìè, ñèñòåìè òà ðîçì³ð îïëàòè ïðàö³, à òàêîæ ³íø³ âèäè äî-

õîä³â ïðàö³âíèê³â çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì Ï³äïðèºìñòâà.

4.4.8. Âèäàº íàêàçè, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

4.4.9. Âèçíà÷àº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè òà ïîâíîâàæåííÿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

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

ðåííÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:

4.5.1. Ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü.
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Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Оболонській районній 

в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік
Розпорядження № 93 від 31 січня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу ви&
датків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12
січня 2011 року № 18, рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міс&
та Києва на 2017 рік», з метою виконання наказу Міністерства фінансів України від 23 грудня 2016 року № 1134
«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвер&
дження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типо&
вої програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації ви&
датків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно&цільово&
го методу»:

4.5.2. Âñòàíîâëþº ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ ïðàö³âíèê³â, íàäáàâêè òà äîïëàòè äî ïîñàäîâîãî

îêëàäó çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ïðîâîäèòü òàðèô³êàö³þ.

4.5.3. Áåðå ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó ðîáîòè, òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó é â³äïî÷èíêó, à òà-

êîæ òðèâàëîñò³ äîäàòêîâèõ â³äïóñòîê â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, çàáåçïå÷åíí³ áåçïå÷-

íèõ ³ íåøê³äëèâèõ óìîâ ïðàö³.

4.6. Âëàñíèê òà óïîâíîâàæåí³ îðãàíè íå ìàþòü ïðàâà âòðó÷àòèñÿ â îïåðàòèâíó ³ ãîñïîäàðñüêó

ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà.

V. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

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 â³ää³ëåíü, êàá³íåò³â, ëàáîðàòîð³é.

VI. ÂÇÀªÌÎÄ²ß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

6.1. Âëàñíèê çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì òà çáåðåæåííÿì íàëåæíîãî Ï³äïðèºìñòâó

ìàéíà ³ ìàº ïðàâî âèëó÷èòè â Ï³äïðèºìñòâà ìàéíî, ÿêå íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ àáî âèêîðèñòîâóº-

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

6.2. Â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìà-

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

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.3. Ïåðåâ³ðêó îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòü ïîäàòêîâ³ òà ³íø³ óïîâ-

íîâàæåí³ îðãàíè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.4. Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ³íøèìè óñòàíîâàìè, ãðîìàäñüêè-

ìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ï³äïðèºìñòâàìè ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ïðåäìåòó éîãî ä³-

ÿëüíîñò³.

6.5. Êîíòðîëü ÿêîñò³ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì åêñïåðòèçè â³ä-

ïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ íàäàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äåðæàâíèì ñòàíäàðòàì, íîðìàòèâàì, êë³í³÷íèì

ïðîòîêîëàì, ³íøèì äîêóìåíòàì ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè.

VII. ÄÆÅÐÅËÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ 

Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

7.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü éîãî îñíîâí³ ôîíäè òà ³íø³ íåîáîðîòí³ àêòèâè, îáîðîòí³

êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíî â ñàìî-

ñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

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

Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

7.3. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷åíî âëàñíèêîì çà ðàõóíîê ãðîøîâîãî âíåñêó â ñó-

ì³ 1100000,00 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü). Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà ìîæå çá³ëü-

øóâàòèñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.4. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

7.4.1. Ìàéíî òà êîøòè, ïåðåäàí³ éîìó çàñíîâíèêîì, âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãà-

íîì.

7.4.2. Êîøòè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã, âèêîíàííÿ ðîá³ò, à òàêîæ â³ä ³í-

øèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

7.4.3. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.

7.4.4. Ãóìàí³òàðíà, òåõí³êî-åêîíîì³÷íà äîïîìîãà, áëàãîä³éí³ (äîáðîâ³ëüí³) âíåñêè òà ïîæåðòâó-

âàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàêîðäîííèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, ôîíä³â, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí ó ãðî-

øîâ³é ôîðì³, à òàêîæ ó ôîðì³ òîâàð³â, ðîá³ò ³ ïîñëóã.

7.4.5. Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ, êîìïåíñàö³¿ ç áþäæåò³â.

7.4.6. Ìàéíî, ïðèäáàíå â ³íøèõ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

7.4.7. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.5. Êîøòè Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ:

7.5.1. Çàáåçïå÷åííÿ îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, íàäàííÿ ïîñëóã,

âèêîíàííÿ ðîá³ò.

7.5.2. Îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

7.5.3. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ

ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

7.6. Îñíîâíèì óçàãàëüíþâàëüíèì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

7.7. ×èñòèé ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ ïîêðèòòÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ïðèð³â-

íÿíèõ äî íèõ âèòðàò, ñïëàòè â³äñîòê³â çà êðåäèòàìè, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïî-

äàòê³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â äî äåðæàâíîãî ³ ì³ñöåâîãî áþäæåò³â, çàëèøàºòüñÿ â ðîçïîðÿäæåíí³ Ï³ä-

ïðèºìñòâà ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.8. Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ âèêëþ÷íî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿âñüêîþ

ì³ñüêîþ ðàäîþ.

7.9. Â³äðàõóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâîì ÷àñòèíè ïðèáóòêó äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ ï³ñ-

ëÿ ñïëàòè îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

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

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ òà çàìîâëåííÿ Óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó,

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

ö³àëüíîãî ðîçâèòêó òà âèáîðó êîíòðàãåíò³â.

7.11. Ï³äïðèºìñòâî ùîð³÷íî ïëàíóº ä³ÿëüí³ñòü ³ âèçíà÷àº ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ç óðàõóâàííÿì

ïîïèòó íà òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè, ÿê³ íàäàº, òà íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷îãî ³ ñîö³-

àëüíîãî ðîçâèòêó Ï³äïðèºìñòâà, ï³äâèùåííÿ ïðèáóòêó. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³ä-

ïðèºìñòâî ïëàíóº øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àº âèêîíàâ÷èé îðãàí

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³

çàòâåðäæóº Äåïàðòàìåíò 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 ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ÷èñòîãî ïðèáóòêó, íå

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

7.12. Ï³äïðèºìñòâî âåäå îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³

ïîäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè. 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.

7.13. Ï³äïðèºìñòâî çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîð-

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

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

7.14. Ó âñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äíîñèíè Ï³äïðèºìñòâà ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâà-

ìè, îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðîìàäÿíàìè çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â òà óãîä. Ï³äïðèºìñòâî â³ëü-

íå ó âèáîð³ ïðåäìåòà äîãîâîðó, âèçíà÷åíí³ çîáîâ’ÿçàíü, áóäü-ÿêèõ ³íøèõ óìîâ ãîñïîäàðñüêèõ

âçàºìîâ³äíîñèí, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè òà âèìîãàì öüîãî Ñòàòóòó.

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 ³ òðóäîâèõ ïðàâ

ïðàö³âíèê³â.

Ïðåäñòàâíèêè ïåðâèííî¿ ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿, à â ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ â³ëüíî îáðàí³ ïðà-

ö³âíèêàìè ïðåäñòàâíèêè ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïðàö³âíèê³â â îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºì-

ñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ïðàö³âíèê³â ó éîãî óïðàâ-

ë³íí³.

8.2. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ ç óñ³õ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü

ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðå-

ãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

8.3. Äî ñêëàäó îðãàí³â, ÷åðåç ÿê³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåàë³çóº ïðàâî íà ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³ä-

ïðèºìñòâîì, íå ìîæå áóòè îáðàíèì äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà. Ïîâíîâàæåííÿ öèõ îðãàí³â âèçíà-

÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.4. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³ òà ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç àäì³í³ñòðàö³ºþ Ï³äïðèºì-

ñòâà ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

8.5. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ âëàñíèêà íàäàºòüñÿ äèðåêòîðó Ï³äïðè-

ºìñòâà, â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — îäíîìó àáî ê³ëüêîì ïðîôñï³ëêîâèì îðãàíàì, à â ðàç³

â³äñóòíîñò³ òàêèõ îðãàí³â — ïðåäñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì ³ óïîâíîâàæåíèì òðóäîâèì êî-

ëåêòèâîì.

Ñòîðîíè êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó çâ³òóþòü íà çàãàëüíèõ çáîðàõ òðóäîâîãî êîëåêòèâó îäíà ïå-

ðåä îäíîþ íå ìåíø í³æ îäèí ðàç íà ð³ê.

8.6. Ïèòàííÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ïðàö³, æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ, ãàðàíò³¿ îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ñòðà-

õóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ ³íø³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó âèð³-

øóº òðóäîâèé êîëåêòèâ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, öüîãî Ñòàòóòó òà êîëåêòèâíîãî äî-

ãîâîðó.

8.7. Äæåðåëîì êîøò³â íà îïëàòó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà º êîøòè, îòðèìàí³ â ðåçóëü-

òàò³ éîãî ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ôîðìè ³ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³, íîðìè ïðàö³, ðîçö³íêè, òàðèôí³ ñòàâêè, ñõåìè ïîñàäîâèõ îêëà-

ä³â, óìîâè çàïðîâàäæåííÿ òà ðîçì³ðè íàäáàâîê, äîïëàò, ïðåì³é, âèíàãîðîä òà ³íøèõ çàîõî÷óâàëü-

íèõ, êîìïåíñàö³éíèõ ³ ãàðàíò³éíèõ âèïëàò âñòàíîâëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì ç äîòðèìàí-

íÿì íîðì ³ ãàðàíò³é, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â íå ìîæå áóòè íèæ÷îþ â³ä âñòàíîâëåíîãî ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

8.8. Çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñêëàäíîñò³ òà óìîâ âè-

êîíóâàíî¿ ðîáîòè, ¿õ ïðîôåñ³éíî-ä³ëîâèõ ÿêîñòåé, ðåçóëüòàò³â ¿õ ïðàö³ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ Ï³äïðèºìñòâà.

8.9. Óìîâè îïëàòè ïðàö³ äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ êîíòðàêòîì òà êîëåêòèâíèì

äîãîâîðîì.

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

ø³ ïëàòåæ³ Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî îïëàòè ïðàö³.

8.11. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó, êîëåêòèâíîãî äî-

ãîâîðó òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó çã³äíî ³ç çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

IX. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

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

ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà â îñîá³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à â ïå-

ðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè âèïàäêàõ — çà ð³øåííÿì ñóäó àáî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â äåð-

æàâíî¿ âëàäè.

9.2. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþº êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ, óòâîðåíà îðãàíîì, ùî ïðèé-

íÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

9.3. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâ-

ë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì. Êîì³ñ³ÿ ç ïðèïèíåííÿ ñêëàäàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ (ïåðåäàâàëüíèé àêò

àáî ðîçïîä³ëü÷èé áàëàíñ) Ï³äïðèºìñòâà ³ ïîäàº éîãî íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

9.4. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ òà ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòü-

ñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà êîëåêòèâíîãî äîãîâî-

ðó.

9.5. Ïðåòåíç³¿ êðåäèòîð³â äî Ï³äïðèºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ, çàäîâîëüíÿþòüñÿ çã³äíî ³ç çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

9.6. Ìàéíî, ÿêå çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ ïðåòåíç³é êðåäèòîð³â, ðîçðàõóíê³â ç ÷ëåíàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó ç îïëàòè ïðàö³ òà áþäæåòîì, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà.

9.7. Ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíèì ç äíÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèñó äî ªäèíî-

ãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìó-

âàíü.

Керівник апарату 
В. Бондаренко
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Керівник апарату В. Бондаренко

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 18 285,5 òèñ. ãðí, ïåðåä-

áà÷åíèõ Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó çàãàëüíîìó

ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíî-

ãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåí-

øåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàì-

íî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñ-

öåâèõ áþäæåò³â 9413150 «Ôóíêö³îíóâàííÿ êëó-

á³â ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 5 545,0

òèñ. ãðí, 9415022 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-

òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöü-

êèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 12 344,5 òèñ. ãðí,

9415060 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â «Ñïîðò äëÿ âñ³õ»

òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè» â

ñóì³ 396,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïî-

æèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âè-

äàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

9413142 «Óòðèìàííÿ êëóá³â äëÿ ï³äë³òê³â çà ì³ñ-

öåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 5 545,0 òèñ. ãðí, 9415031

«Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà

êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë»

â ñóì³ 12 344,5 òèñ. ãðí, 9415061 «Çàáåçïå÷åí-

íÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ öåíòð³â ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ

íàñåëåííÿ «Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâåäåííÿ ô³ç-

êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ñåðåä íàñåëåííÿ

ðåã³îíó» â ñóì³ 396,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó áþäæåòó â ñóì³ 1 581,0 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷å-

íèõ Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîí-

ä³ (³íø³ êîøòè ñïåö³àëüíîãî ôîíäó) áþäæåòó

ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåò-

íèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â

ðîçâèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âè-

äàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

9413150 «Ôóíêö³îíóâàííÿ êëóá³â ï³äë³òê³â çà ì³ñ-

öåì ïðîæèâàííÿ» â ñóì³ 1 300,0 òèñ. ãðí, 9415022

«Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà

êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë»

â ñóì³ 281,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ðîç-

âèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàò-

ê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 9413142

«Óòðèìàííÿ êëóá³â äëÿ ï³äë³òê³â çà ì³ñöåì ïðî-

æèâàííÿ» â ñóì³ 1 300,0 òèñ. ãðí, 9415031 «Óò-

ðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êî-

ìóíàëüíèõ äèòÿ÷î- þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë»

â ñóì³ 281,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Îáîëîíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ òà ïîãî-

äæåííÿ ïåðåðîçïîä³ë³â âèäàòê³â áþäæåòó, ïå-

ðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

4. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ë³â âè-

äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 1, 2 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-

åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ð. ¹ 93 

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

на 201 7 рік у загальному фонді бюджету міста Києва 
в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ð. ¹ 93 

Перерозподіл видатків розвитку бюджету, 
передбачених Оболонській районній в місті Києві 

державній адміністрації на 2017 рік у спеціальному фонді 
(інші кошти спеціального фонду) бюджету міста Києва 

в межах загального обсягу бюджетних призначень
òèñ. ãðí

№ п/п Код та назва програмної класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації

видатків

Сума зменшення Сумма
збільшення

1 9413150 Функціонування клубів підлітків за
місцем проживання

2111 3 572,10 

2120 785,80

2210 87,60

2240 90,20

2271 865,90

2272 З3,80 

2273 109,60 

2 9413142 Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання

2111 3 572,10

2120 785,80  

2210 87,60 

2240 90,20

2271 865,90

2272 33,80

2273 109,60

3 9415022 Утримання та навчально&тренувальна
робота комунальних дитячо&юнацьких
спортивних шкіл

2111 9 228,40

2120 2030,20 &

2210 410,00

2240 65,70

2250 335,00

2271 181,50 

2272 28,30

2273 65,40 

4 9415031 Утримання та навчально&тренувальна
робота комунальних дитячо&юнацьких
спортивних шкіл

2111 9 228,40 

2120 2 030,20

2210 410,00

2240 65,70

2250 & 335,00

2271 181,50

2272 28,30 

2273 65,40

5 9415060 Утримання центрів "Спорт для всіх" та
проведення заходів з фізичної культури

2210 294,00

2240 102,00

6 9415061 Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я населення "Спорт
для всіх" та проведення фізкультурно&масових
заходів серед населення регіону

2210 294,00

2240 102,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Про підготовку навчальних закладів
комунальної форми власності територіальної громади міста

Києва та професійно&технічних навчальних закладів 
до початку 2017/2018 навчального року

Розпорядження № 97 від 31 січня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра&

ції», рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 125/125 «Про затвердження міської ком&
плексної цільової програми «Освіта Києва. 2016&2018 роки», з метою створення належних умов для навчан&
ня і виховання дітей та своєчасної і якісної підготовки навчальних закладів міста Києва до початку 2017/2018
навчального року:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè íà-

â÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïðî-

ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî ïî-

÷àòêó 2017/2018 íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

òà ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðà-

ö³ÿì çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ï³ä-

ãîòîâêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ ôîð-

ìè âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

ä³â äî ïî÷àòêó 2017/2018 íàâ÷àëüíîãî ðîêó â

ìåæàõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñ-

òà Êèºâà íà 2017 ð³ê.

Ç. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì

îáîâ’ÿçê³â òà ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Голова В. Кличко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ð. ¹ 97

Заходи
щодо підготовки навчальних закладів комунальної форми власності

територіальної громади міста Києва та професійно&технічних навчальних
закладів до початку 2017/2018 навчального року

№  п/п Код та назва програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів 

Код економічної
класифікації

видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1 9413150 Функціонування клубів підлітків за
місцем проживання 

3132 1 300,00

2 9413142 Утримання клубів для підлітків за місцем
проживання

3132 1 300,00

3 9415022 Утримання та навчально&тренувальна
робота комунальних дитячо&юнацьких
спортивних шкіл

3110 281,00

4 9415031 Утримання та навчально&тренувальна
робота комунальних дитячо&юнацьких
спортивних шкіл

3110 281,00

№ Заходи Термін Відповідальні

1 Розвиток інфраструктури освіти та зміцнення матеріально&технічної бази навчальних закладів

1.1 Відновлення діяльності
нефункціонуючих
дошкільних навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної
громади міста Києва та
вивільнених групових
приміщень

До 01 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

1.2 Капітальні та поточні ремонти
навчальних закладів
комунальної форми
власності територіальної
громади міста Києва,
професійно&технічних
навчальних закладів

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

1.3 Капітальні ремонти
спортивних залів
загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної
громади міста Києва

До 28 серпня 2017 року Комунальне підприємство "Дирекція з
капітального будівництва та
реконструкції "Київбудреконструкція"

1.4 Заміна вікон у навчальних
закладах комунальної форми
власності територіальної
громади міста Києва,
професійно&технічних
навчальних закладах

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації
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1.5 Заміна ламп освітлення у
навчальних закладах комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва, професійно&
технічних навчальних закладах на
енергозберігаючі

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

1.6 Забезпечення медичних кабінетів
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва
медикаментами та виробами
медичного призначення

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

1.7 Придбання меблів для навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва та професійно&технічних
навчальних закладів

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

1.8 Створення безперешкодного
доступу до навчальних закладів
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
осіб з інвалідністю

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

1.9 Ревізія та приведення у належний
технічний стан інженерних мереж,
приміщень електрощитових та
теплових пунктів навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва, професійно&технічних
навчальних закладів відповідно до
держаних будівельних та санітарних
норм, правил пожежної безпеки,
технічної експлуатації
електрообладнання

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

1.10 Придбання обладнання для
спортивних залів загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва

До 28 серпня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1.11 Придбання електронних книг для
учнів 5&х класів загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва

До 28 серпня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1.12 Придбання та встановлення
програмного забезпечення на
електронні книги для учнів 6&х класів
загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва

До 28 серпня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1.13 Оснащення кабінетів природничих
дисциплін загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва для
забезпечення якісного виконання
практикумів та лабораторних робіт

Протягом 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

1.14 Моніторинг готовності навчальних
закладів комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва та професійно&технічних
навчальних закладів до початку
2017/2018 навчального року

01&25 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

1.15 Підготовка навчальних закладів
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
та професійно&технічних навчальних
закладів до роботи в осінньо&
зимовий період 

До 25 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, комунальне підприємство
"Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва"

1.16 Обслуговування та ремонт
модульних індивідуальних теплових
пунктів та вузлів обліку теплової
енергії в навчальних закладах
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва

До 25 вересня 2017 року Комунальне підприємство "Група
впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і
громадських будівлях м. Києва"

1.17 Отримання навчальними закладами
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
та професійно&технічними
навчальними закладами актів
готовності до опалювального сезону

До 25 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

2 Організаційні заходи та забезпечення навчально&виховного процесу

2.1 Робочі зустрічі з представниками
управлінь освіти районних в місті
Києві державних адміністрацій з
питань формування мережі
класів/груп навчальних закладів
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
на 2017/2018 навчальний рік

Березень 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2.2 Узагальнення матеріалів про
результати попереднього
комплектування мережі класів/груп
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва на 2017/2018
навчальний рік та надання їх до
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

До 22 серпня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

2.3 Комплектування мережі класів/груп
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва на 2017/2018
навчальний рік

До 05 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

2.4 Підготовка проектів розпоряджень
щодо комплектування мережі
класів/груп навчальних закладів
району на 2017/2018 навчальний рік

До 10 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації

2.5 Оптимізація мережі шкіл&інтернатів
(загальноосвітніх шкіл&інтернатів,
санаторних шкіл&інтернатів, шкіл&
інтернатів для дітей&сиріт без
піклування батьків, дитячих
будинків, шкіл&інтернатів для дітей з
вадами, спеціалізованих шкіл&
інтернатів) комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва та розвиток мережі
інклюзивних класів (груп)

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2.6 Медичні огляди працівників
навчальних закладів комунальної
форми власності територіальної
громади міста Києва

До 28 серпня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації, Департамент охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), керівники
навчальних закладів

2.7 Серпневі конференції, семінари,
тренінги для педагогічних
працівників навчальних закладів
міста Києва

До 28 серпня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

2.8 Забезпечення навчальних закладів
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
керівними та педагогічними
кадрами, у тому числі
працевлаштування молодих
спеціалістів&випускників вищих
педагогічних навчальних закладів

До 01 вересня 2017 року Районні в місті Києві державні
адміністрації; Департамент освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

2.9 Доставка підручників у навчальні
заклади комунальної форми
власності територіальної громади
міста Києва

До 01 вересня 2017 року Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

2.10 Висвітлення інформації щодо
підготовки навчальних закладів
комунальної форми власності
територіальної громади міста Києва
та професійно&технічних навчальних
закладів до початку 2017/2018
навчального року на Єдиному веб&
порталі територіальної громади
міста Києва

Протягом липня &
серпня 2017 року

Департамент освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

Про надання Національному інституту 
стратегічних досліджень у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації 
та обслуговування адміністративного будинку 

на вул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7
у Печерському районі м. Києва
Розпорядження № 98 від 31 січня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен&
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас&
ності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши звернення Націо&
нального інституту стратегічних досліджень від 29 вересня 2016 року № 293/920 та враховуючи, що земель&
на ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі (витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку від 29 червня 2016 року № НВ&8000316892016), право державної власності на неї зареєс&
тровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка з Державного реєс&
тру речових прав на нерухоме майно від 18 липня 2016 року № 63690606), в межах функцій місцевого орга&
ну виконавчої влади:

1. Ïðèïèíèòè Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóòó ïðîá-

ëåì ì³æíàðîäíî¿ áåçïåêè ïðàâî ïîñò³éíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,2428 ãà

(êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:82:198:0006)

íà âóë. Êóòóçîâà, 18/7 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-

ºâà, íàäàíîþ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó íà ï³äñòàâ³ ïóíê-

òó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10 ãðóä-

íÿ 1998 ðîêó ¹ 75/176 «Ïðî îôîðìëåííÿ ïðàâà

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè», ïðàâî êî-

ðèñòóâàííÿ ÿêîþ ïîñâ³ä÷åíî äåðæàâíèì àêòîì íà

ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-

ëÿíêîþ, çàðåºñòðîâàíèì â Êíèç³ çàïèñ³â ðåºñ-

òðàö³¿ äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåì-

ëþ òà íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ,

äîãîâîð³â îðåíäè çåìë³ 10 áåðåçíÿ 2005 ðîêó çà

¹ 02-9-00020, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ íåðóõîìî-

ãî äåðæàâíîãî ìàéíà (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 1769-

ð «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòó-

òó ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü») òà â³äíåñòè çàçíà-

÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó äî çåìåëü çàïàñó æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè.

2. Íàäàòè Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóòó ñòðàòå-

ã³÷íèõ äîñë³äæåíü (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 14282798)

çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó ïëîùåþ 0,2428 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:82:198:0006) íà âóë. Ãåíåðàëà Àë-

ìàçîâà (Êóòóçîâà), 18/7 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó ³ç çåìåëü äåðæàâ-

íî¿ âëàñíîñò³ çà ðàõóíîê çåìåëü çàïàñó æèòëî-

âî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè ó çâ’ÿçêó ç ïðèé-

íÿòòÿì â îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ íåðóõîìîãî

äåðæàâíîãî ìàéíà (ðîçïîðÿäæåííÿ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 02 âåðåñíÿ 2010 ðîêó

¹ 1769-ð «Ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà Íàö³îíàëüíîìó

³íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ äîñë³äæåíü») (êàòåãîð³ÿ

çåìåëü — çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáó-

äîâè, ñïðàâà À-22853).

3. Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóòó ñòðàòåã³÷íèõ äî-

ñë³äæåíü:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó

Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.3. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà ñïîðóä, ðîçòàøîâàíèõ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âè-

ð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. 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.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ

ä³ëÿíêîþ 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¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-

ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова  В. Кличко
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Про перенесення робочих днів у 2017 році
Розпорядження № 105 від 1 лютого 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто&герой
Київ», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 850&р «Про пе&
ренесення робочих днів у 2017 році» з метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня — Дня
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги) та 24 серпня — Дня незалежності України, а та&
кож забезпечення раціонального використання робочого часу:

1. Ïåðåíåñòè ó 2017 ðîö³ äëÿ ïðàö³âíèê³â

àïàðàòó òà ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-

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

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

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ðî-

áî÷³ äí³ ç:

ïîíåä³ëêà 8 òðàâíÿ — íà ñóáîòó 13 òðàâíÿ;

ï’ÿòíèö³ 25 ñåðïíÿ — íà ñóáîòó 19 ñåðïíÿ.

2. Ðåêîìåíäóâàòè êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (êð³ì áåçïåðåðâíî ä³-

þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ òà ï³äïðèºìñòâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç

îáñëóãîâóâàííÿì íàñåëåííÿ) ïåðåíåñòè ó ïî-

ðÿäêó ³ íà óìîâàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì,

ó 2017 ðîö³ äëÿ ïðàö³âíèê³â, ÿêèì óñòàíîâëåíî

ï’ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü ç äâîìà âèõ³ä-

íèìè äíÿìè, ðîáî÷³ äí³ ç:

ïîíåä³ëêà 8 òðàâíÿ — íà ñóáîòó 13 òðàâíÿ;

ï’ÿòíèö³ 25 ñåðïíÿ — íà ñóáîòó 19 ñåðïíÿ.

Голова  В. Кличко

Про зміни у складі комісії 
з припинення міського науково&практичного 

медико&біологічного центру «Інформотерапія» 
шляхом перетворення в комунальне підприємство 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС»
Розпорядження № 113 від 2 лютого 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради
від 09 грудня 2014 року № 529/529 «Про питання діяльності міського науково&практичного медико&біологіч&
ного центру «Інформотерапія» та у зв’язку з кадровими змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ

ì³ñüêîãî íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ìåäèêî-á³îëî-

ã³÷íîãî öåíòðó «²íôîðìîòåðàï³ÿ» øëÿõîì ïåðå-

òâîðåííÿ â êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «ÊÈ¯ÂÑÎÖÌÅÄ-

ÑÅÐÂ²Ñ», çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27

ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 741, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëèïíÿ 2015 ðîêó ¹ 741 

(â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 02.02.2017 ð. ¹ 113)

Склад
комісії з припинення міського науково&практичного 

медико&біологічного центру «Інформотерапія» шляхом перетворення 
в комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
«КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС»

Áåðåçîâñüêèé Ðîñòèñëàâ Ïåòðîâè÷ þðèñêîíñóëüò êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâà êîì³ñ³¿ 

Òèùåíêî ²ðèíà Ãðèãîð³âíà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñïåö³àëüíîãî ôîíäó Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ 

Êàðïåíêî ²ðèíà Â³êòîð³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — óïîâíîâàæåíà îñîáà ç

ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

Îõòåíü Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè êîìó-

íàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð

ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1»

Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà 

Øàïîøíèê Þë³ÿ Ðîñòèñëàâ³âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåðñî-

íàëîì Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

Керівник апарату 
В. Бондаренко

Про внесення змін до складу комісії 
з припинення комунального підприємства 

«Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини» 
Шевченківської районної у м. Києві ради 

шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Розпорядження № 114 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ра&

ди від 25 грудня 2012 року № 678/8962 «Про припинення комунального підприємства «Шевченківська
районна клініка ветеринарної медицини» Шевченківської районної у м. Києві ради», у зв’язку з кадрови&
ми змінами:

Óíåñòè çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Øåâ÷åíê³âñüêà

ðàéîííà êë³í³êà âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè» Øåâ-

÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ ðàäè øëÿõîì

ïðèºäíàííÿ äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè-

¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè»,

çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 12 æîâòíÿ 2015 ðî-

êó ¹ 1024 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 ãðóäíÿ

2016 ðîêó ¹ 1335), âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿,

ùî äîäàºòüñÿ.

Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

12 æîâòíÿ 2015 ðîêó ¹ 1024 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.02.2017 ¹ 114) 

Склад
комісії з припинення комунального підприємства 

«Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини»
Шевченківської районної у м. Києві ради шляхом приєднання 

до комунального підприємства «Київська міська лікарня
ветеринарної медицини»

ÌÀÊÀÐ²ÍÀ ²ííà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè», ãîëî-

âà êîì³ñ³¿ 

ÁÀË²ÖÅÐ Ïîë³íà Îëåêñàíäð³âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòåðèíàð-

íî¿ ìåäèöèíè», çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿ 

ÌÀÍÆÅËÎ Â³êòîð Ïåòðîâè÷ ë³êàð âåòåðèíàðíèé 1-î¿ êàòåãîð³¿ êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ âåòå-

ðèíàðíî¿ ìåäèöèíè», ñåêðåòàð êîì³ñ³¿ 

Керівник апарату В. Бондаренко

Про затвердження передавального акта Центру «Здоров’я» 
Печерського району міста Києва
Розпорядження № 115 від 2 лютого 2017 року

Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради
від 22 травня 2013 року № 333/9390 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної меди&
цини міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&

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

адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1804 
«Про реєстрацію Статуту релігійної громади Християн Віри

Євангельської «Християнська церква «НОВЕ ЖИТТЯ» 
у Дарницькому районі м. Києва»

Розпорядження № 101 від 31 січня 2017 року
Відповідно до статті 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», враховуючи заяву

пастора релігійної громади Християн Віри Євангельської «Християнська церква «НОВЕ ЖИТТЯ» у Дарниць&
кому районі м. Києва від 30 вересня 2016 року та протокол загальних зборів членів релігійної громади від 27
серпня 2016 року № 5:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 æîâòíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 1804 «Ïðî ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñ-

òèÿíñüêà öåðêâà «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß» ó Äàðíèöüêî-

ìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» òàê³ çì³íè:

ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà

«ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëü-

ñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß» ó

Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» çàì³íèòè ñëîâà-

ìè «Ðåë³ã³éíà îðãàí³çàö³ÿ «ðåë³ã³éíà ãðîìàäà

Õðèñòèÿí Â³ðè ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêà

öåðêâà «ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà»;

2. Çàðåºñòðóâàòè çì³íè äî Ñòàòóòó ðåë³ã³éíî¿

îðãàí³çàö³¿ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè Õðèñòèÿí Â³ðè

ªâàíãåëüñüêî¿ «Õðèñòèÿíñüêà öåðêâà «ÍÎÂÅ

ÆÈÒÒß» ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàðå-

ºñòðîâàíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 08 æîâòíÿ 2013 ðî-

êó ¹ 1804 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 28 ñåðïíÿ

2014 ðîêó ¹ 958), âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

Голова  В. Кличко
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ної адміністрації) від 26 липня 2013 року № 1274 «Про організаційно&правові заходи щодо створення кому&
нального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò Öåíòðó

«Çäîðîâ’ÿ» Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà

(êîä ªÄÐÏÎÓ), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Голова  В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì

ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік

Розпорядження № 91 від 31 січня 2017
Відповідно до статті 23 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку пере&
дачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Ки&
ївської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», наказу Мініс&
терства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програм&
ної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місце&
вого самоврядування, які не застосовують програмно&цільового методу»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ áþäæåòó â ñóì³ 244 630,0 òèñ. ãðí, ïåðåä-

áà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

íà 2017 ð³ê ó çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ

ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïî-

æèâàííÿ ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âè-

äàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â

1013140 «Çàõîäè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü

ìîëîä³» â ñóì³ 9 376,6 òèñ. ãðí, 1015021 «Çà-

áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â âèùèõ êà-

òåãîð³é øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíî-

ñò³» â ñóì³ 35 371,0 òèñ. ãðí, 1015022 «Óòðèìàí-

íÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëü-

íèõ äèòÿ÷î- þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³

91 207,4 òèñ. ãðí, 1015023 «Ô³íàíñîâà ï³äòðèì-

êà äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ô³çêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ» â ñóì³ 63 755,4 òèñ.

ãðí, 1015024 «Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà êîìóíàëü-

íèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä» â ñóì³ 8 468,4 òèñ. ãðí,

1015041 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â ç ³íâàë³äíîãî ñïîð-

òó ³ ðåàá³ë³òàö³éíèõ øê³ë» â ñóì³ 3 548,5 òèñ. ãðí,

1015042 «Ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëü-

íèõ çáîð³â ³ çìàãàíü òà çàõîä³â ç ³íâàë³äíîãî

ñïîðòó» â ñóì³ 1 590,0 òèñ. ãðí, 1015050 «Öåí-

òðàë³çîâàíèé áóõãàëòåðñüêèé òà ô³íàíñîâèé îá-

ë³ê ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó» â ñóì³

2 162,2 òèñ. ãðí, 1015060 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â

«Ñïîðò äëÿ âñ³õ» òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè» â ñóì³ 2 431,8 òèñ. ãðí, 1015100

«Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà îðãàí³çàö³é ô³çêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ òà ³íø³ çàõîäè â ñôå-

ð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó» â ñóì³ 26 718,7

òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî

êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðå-

äèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 1013143 «²íø³ çà-

õîäè òà çàêëàäè ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè» â ñóì³

9 376,6 òèñ. ãðí, 1015033 «Çàáåçïå÷åííÿ ï³ä-

ãîòîâêè ñïîðòñìåí³â âèùèõ êàòåãîð³é øêîëàìè

âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³» â ñóì³ 35 371,0

òèñ. ãðí, 1015031 «Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-

òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöü-

êèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 91 207,4 òèñ. ãðí,

1015032 «Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà äèòÿ÷î-þíàöü-

êèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ

òîâàðèñòâ» â ñóì³ 63 755,4 òèñ. ãðí, 1015041

«Óòðèìàííÿ êîìóíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä»

â ñóì³ 8 468,4 òèñ. ãðí, 1015021 «Óòðèìàííÿ

öåíòð³â ç ³íâàë³äíîãî ñïîðòó ³ ðåàá³ë³òàö³éíèõ

øê³ë» â ñóì³ 3 548,5 òèñ. ãðí, 1015022 «Ïðîâå-

äåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â ³ çìàãàíü

òà çàõîä³â ç ³íâàë³äíîãî ñïîðòó» â ñóì³ 1 590,0

òèñ. ãðí, 1015063 «Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåí-

òðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿» â ñóì³ 2 162,2 òèñ. ãðí,

1015061 «Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ

öåíòð³â ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ «Ñïîðò

äëÿ âñ³õ» òà ïðîâåäåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâèõ

çàõîä³â ñåðåä íàñåëåííÿ ðåã³îíó» â ñóì³ 2 431,8

òèñ. ãðí, 1015062 «Ï³äòðèìêà ñïîðòó âèùèõ äî-

ñÿãíåíü òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü ô³çêóëü-

òóðíî-ñïîðòèâíó ä³ÿëüí³ñòü â ðåã³îí³» â ñóì³

26 718,7 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó áþäæåòó â ñóì³ 41 757,8 òèñ. ãðí, ïåðåäáà-

÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ (³íø³ êîøòè

ñïåö³àëüíîãî ôîíäó) áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â

ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà-

÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî

êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðå-

äèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 1015021 «Çàáåç-

ïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â âèùèõ êàòåãî-

ð³é øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³»

â ñóì³ 5 500,0 òèñ. ãðí, 1015022 «Óòðèìàííÿ òà

íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà êîìóíàëüíèõ

äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë» â ñóì³ 33 800,0

òèñ. ãðí, 1015024 «Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà êîìó-

íàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä» â ñóì³ 2 233,8 òèñ.

ãðí, 1015041 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â ç ³íâàë³äíîãî

ñïîðòó ³ ðåàá³ë³òàö³éíèõ øê³ë» â ñóì³ 192,0 òèñ.

ãðí, 1015050 «Öåíòðàë³çîâàíèé áóõãàëòåðñüêèé

òà ô³íàíñîâèé îáë³ê ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè

³ ñïîðòó» â ñóì³ 32,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âè-

äàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäàõ ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êà-

ö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæå-

ò³â 1015033 «Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñ-

ìåí³â âèùèõ êàòåãîð³é øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâ-

íî¿ ìàéñòåðíîñò³» â ñóì³ 5 500,0 òèñ. ãðí, 1015031

«Óòðèìàííÿ òà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà ðîáîòà

êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë»

â ñóì³ 33 800,0 òèñ. ãðí, 1015041 «Óòðèìàííÿ

êîìóíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä» â ñóì³ 2 233,8

òèñ. ãðí, 1015021 «Óòðèìàííÿ öåíòð³â ç ³íâàë³ä-

íîãî ñïîðòó ³ ðåàá³ë³òàö³éíèõ øê³ë» â ñóì³ 192,0

òèñ. ãðí, 1015063 «Çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ öåí-

òðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿» â ñóì³ 32,0 òèñ. ãðí,

ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ñïîæè-

âàííÿ òà ðîçâèòêó áþäæåòó â ñóì³ 6 500,0 òèñ. ãðí,

ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìî-

ëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íà 2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³

(ïëàòà çà ïîñëóãè áþäæåòíèõ óñòàíîâ) áþäæå-

òó ì³ñòà Êèºâà, â ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþ-

äæåòíèõ ïðèçíà÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàò-

ê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êà-

ö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæå-

ò³â 1015021 «Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñ-

ìåí³â âèùèõ êàòåãîð³é øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâ-

íî¿ ìàéñòåðíîñò³» â ñóì³ 6 394,4 òèñ. ãðí òà çá³ëü-

øåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàííÿ ïî êîäó ïðîãðàìíî¿

êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöå-

âèõ áþäæåò³â 1015033 «Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâ-

êè ñïîðòñìåí³â âèùèõ êàòåãîð³é øêîëàìè âè-

ùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³» â ñóì³ 6 394,4

òèñ. ãðí, çìåíøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó

ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòó-

âàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 1015021 «Çàáåçïå-

÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â âèùèõ êàòåãîð³é

øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³» â ñó-

ì³ 105,6 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ðîç-

âèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â

òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 1015033

«Çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â âèùèõ

êàòåãîð³é øêîëàìè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåð-

íîñò³» â ñóì³ 105,6 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ë³â âè-

äàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1-3 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

5. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ë³â âè-

äàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1-3 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Голова  В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ¹ 91

Перерозподіл видатків споживання бюджету, 
передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державній адміністрації) 

на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва, 
в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí

№ Код та назва програмної
класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

1 1013140 "Заходи державної політики
з питань молоді"

2210 2 120,00

2240 5 756,60

2282 1 500,00

2 1013143 "Інші заходи та заклади
молодіжної політики"

2210 2 120,00

2240 5 756,60

2282 1 500,00

3 1015021 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

2111 11 966,40

2120 2 632,60

2210 1 600,00

2220 150,00

2240 8 500,00

2250 4 800,00

2271 4 200,00

2272 92,00

2273 1 400,00

2282 30,00

4 1015033 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

2111 1 1 966,40

2120 2 632,60

2210 1 600,00

2220 150,00

2240 8 500,00

2250 4 800,00

2271 4 200,00

2272 92,00

2273 1 400,00

2282 30,00

5 1015022 "Утримання та навчально&
тренувальна робота комунальних
дитячо&юнацьких спортивних шкіл"

2111 51 831,20

2120 11 402,90

2210 5 397,90

2220 60,00

2240 18 000,00

2250 3 056,10

2271 789,30

2272 50,00

2273 480,00

2282 140,00

6 1015031 "Утримання та навчально&
тренувальна робота комунальних
дитячо&юнацьких спортивних шкіл"

2111 51 831,20

2120 11 402,90

2210 5 397,90

2220 60,00

2240 18 000,00

2250 3 056,10

2271 789,30

2272 50,00

2273 480,00

2282 140,00
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7 1015023 "Фінансова підтримка
дитячо& юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно&спортивних
товариств"

2610 63 755,40

8 1015032 "Фінансова підтримка
дитячо& юнацьких спортивних шкіл
фізкультурно&спортивних
товариств"

2610 63 755,40

9 1015024 "Фінансова підтримка
комунальних спортивних споруд"

2610 8 468,40

10 1015041 "Утримання комунальних
спортивних споруд"

2610 8 468,40

11 1015041 "Утримання центрів з
інвалідного спорту і реабілітаційних
шкіл"

2111 2 130,60

2120 468,70

2210 200,00

2240 440,00

2271 8,00

2272 1,20

2273 300,00

12 1015021 "Утримання центрів з
інвалідного спорту і реабілітаційних
шкіл"

2111 2 130,60

2120 468,70

2210 200,00

2240 440,00

2271 8,00

2272 1,20

2273 300,00 

13 1015042 "Проведення навчально&
тренувальних зборів і змагань та
заходів з інвалідного спорту"

2210 250,00

2220 40,00

2240 1 300,00

14 1015022 "Проведення навчально&
тренувальних зборів і змагань та
заходів з інвалідного спорту"

2210 250,00

2220 40,00

2240 1 300,00

15 1015050 "Централізований
бухгалтерський та фінансовий облік
у сфері фізичної культури і спорту"

2111 1 579,70

2120 347,50

2210 50,00

2240 170,00

2282 15,00

16 1015063 "Забезпечення діяльності
централізованої бухгалтерії"

2111 1 579,70

2120 347,50

2210 50,00

2240 170,00

2282 15,00

17 1015060 "Утримання центрів "Спорт
для всіх" та проведення заходів з
фізичної культури"

2210 490,00

2240 1 941,80

18 1015061 "Забезпечення діяльності
місцевих центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно&масових
заходів серед населення регіону"

2210 490,00

2240 1 941,80

19 1015100 "Фінансова підтримка
організацій фізкультурно&
спортивної спрямованості та інші
заходи в сфері фізичної культури та
спорту"

2111 1 370,60

2120 301,50

2610 17 488,60

2730 7 558,00

20 1015062 Підтримка спорту вищих
досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно&
спортивну діяльність в регіоні"

2111 1 370,60

2120 301,50

2610 17 488,60

2730 7 558,00

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ¹ 91

Перерозподіл видатків розвитку бюджету, 
передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації)
на 2017 рік у спеціальному фонді (інші кошти спеціального фонду) бюджету

міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень
òèñ. ãðí

№ Код та назва програмної
класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

1 1015021 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

3110 5 500,00

2 1015033 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

3110 5 500,00

3 1015022 "Утримання та навчально&
тренувальна робота комунальних
дитячо& юнацьких спортивних шкіл"

3110 7 100,00

3132 26 700,00

4 1015031 "Утримання та навчально&
тренувальна робота комунальних
дитячо& юнацьких спортивних шкіл"

3110 7 100,00

3132 26 700,00

5 1015024 "Фінансова підтримка
комунальних спортивних споруд"

3210 2 233,80

6 1015041 "Утримання комунальних
спортивних споруд"

3210 2 233,80

7 1015041 "Утримання центрів з
інвалідного спорту і реабілітаційних
шкіл"

3110 192,00

8 1015021 "Утримання центрів з
інвалідного спорту і реабілітаційних
шкіл"

3110 192,00

9 1015050 "Централізований
бухгалтерський та фінансовий облік
у сфері фізичної культури і спорту"

3110 32,00

10 1015063 "Забезпечення діяльності
централізованої бухгалтерії"

3110 32,00

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ¹ 91

Перерозподіл видатків споживання та розвитку бюджету, 
передбачених Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації)
на 2017 рік у спеціальному фонді (плата за послуги бюджетних установ)

бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень
òèñ. ãðí

№ Код та назва програмної
класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

1 1015021 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

2111 2 135,00

2120 474,70

2210 526,20

2220 65,00

2240 1 274,00

2250 77,00

2271 1 020,00

2272 57,50

2273 370,00

2282 16,00

2800 379,00

3110 105,60

2 1015033 "Забезпечення підготовки
спортсменів вищих категорій
школами вищої спортивної
майстерності"

2111 2 135,00

2120 474,70

2210 526,20

2220 65,00

2240 1 274,00

2250 77,00

2271 1 020,00

2272 57,50

2273 370,00

2282 16,00

2800 379,00

3110 105,60

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл видатків Бюджету міста Києва, 
передбачених Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 92 від 31 січня 2017

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бю&
джет міста Києва на 2017 рік», з метою виконання наказу Міністерства фінансів України від 23 грудня 2016
року № 1134 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195»:
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1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â ðîçâèò-

êó ó ñóì³ 200 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ Äåïàðòà-

ìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèö-

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

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

2017 ð³ê ó ñïåö³àëüíîìó ôîíä³ (³íø³ êîøòè ñïå-

ö³àëüíîãî ôîíäó) áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, â ìå-

æàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü

øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó ïî êîäó

ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòó-

âàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 5115024 «Ô³íàíñîâà

ï³äòðèìêà êîìóíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä» â

ñóì³ 200,0 òèñ. ãðí òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ðîç-

âèòêó ïî êîäó ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â

òà êðåäèòóâàííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 5115041

«Óòðèìàííÿ êîìóíàëüíèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä»

â ñóì³ 200,0 òèñ. ãðí, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïîäàííÿ òà ïîãîäæåí-

íÿ ïåðåðîçïîä³ëó âèäàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà-

÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïî-

ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.01.2017 ð. ¹ 92

Перерозподіл видатків розвитку, 
передбачених Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2017 рік 

у спеціальному фонді (інші кошти спеціального фонду) бюджету міста 
Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень

òèñ. ãðí

№ Код та назва програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих

бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума зменшення Сума збільшення

1 5115024 "Фінансова підтримка
комунальних спортивних споруд"

3210 200,00

2 5115041 "Утримання комунальних
спортивних споруд"

3210 200,00

Керівник апарату В. Бондаренко

Про будівництво бюветного комплексу 
на вулиці Івана Кудрі, 37&39 у Печерському районі

Розпорядження № 107 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç áóä³âíèöòâà áþâåòíîãî êîìïëåêñó íà âó-

ëèö³ ²âàíà Êóäð³, 37-39 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè ñïåö³àë³çîâàíå âîäîãîñïîäàð-

ñüêå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä» çàìîâ-

íèêîì áóä³âíèöòâà áþâåòíîãî êîìïëåêñó íà âó-

ëèö³ ²âàíà Êóäð³, 37-39 ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³.

3. Ñïåö³àë³çîâàíîìó âîäîãîñïîäàðñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿ââîäôîíä»:

3.1. Âèçíà÷èòè ïðîåêòíó òà ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà

ïðî íàäðà.

3.4. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê, çà-

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 553/1557.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

Про затвердження передавального акта Центру «Здоров’я»
Шевченківського району м. Києва

Розпорядження № 111 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради
від 22 травня 2013 року № 333/9390 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної меди&
цини міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 26 липня 2013 року № 1274 «Про організаційно&правові заходи щодо створення кому&
нального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò Öåíòðó

«Çäîðîâ’ÿ» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

(êîä ªÄÐÏÎÓ), ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì

ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 119 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою приведення розпоряджень виконавчо&

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог зако&
нодавства України:

Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1486 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ìàòåð³àëüíå ñòè-

ìóëþâàííÿ ïðàö³âíèê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 186 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî ìàòåð³àëü-

íå ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³âíèê³â àïàðàòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 ÷åðâíÿ 2016 ðîêó ¹ 439 «Ïðî

âíåñåííÿ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî ìàòåð³àëüíå

ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³âíèê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

Голова В. Кличко

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про затвердження передавального акта 
Київського центру спортивної медицини

Розпорядження № 112 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до статті 107 Цивільного кодексу України, статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради
від 22 травня 2013 року № 333/9390 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр спортивної меди&
цини міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав&
ної адміністрації) від 26 липня 2013 року № 1274 «Про організаційно&правові заходи щодо створення кому&
нального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини міста Києва»:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåäàâàëüíèé àêò Êè¿âñüêî-

ãî öåíòðó ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè (êîä ªÄÐÏÎÓ),

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Голова В. Кличко

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì

ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про передачу до сфери управління 
Голосіївської районної в місті Києві державної 

адміністрації майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Розпорядження № 108 від 2 лютого 2017 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 844/7080 «Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури», лист Територіаль&
ного медичного об’єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві (від 23 травня 2016 року № 320), лист Ди&
тячого спеціалізованого санаторію «Озерний» Територіального медичного об’єднання «САНАТОРНОГО ЛІ&
КУВАННЯ» у місті Києві (від 08 червня 2016 року № 43), лист Голосіївської районної в місті Києві державної ад&
міністрації (від 05 липня 2016 року № 100&10270), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ãîëîñ³¿â-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ðàçîì ç Äèòÿ÷èì ñïåö³àë³çîâàíèì ñàíàòîð³ºì

«Îçåðíèé» Òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî îá’ºä-

íàííÿ «ÑÀÍÀÒÎÐÍÎÃÎ Ë²ÊÓÂÀÍÍß» ó ì³ñò³ Êèº-

â³, Ãîëîñ³¿âñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ çä³éñíèòè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷ó ìàéíà êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

3. Ãîëîñ³¿âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ çä³éñíèòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó çàêð³ïëåííÿ ìàéíà, çàçíà÷åíîãî ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíîþ

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.02.2017 ð. ¹ 108

Майно комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
яке передається до сфери управління Голосіївської районної 

в місті Києві державної адміністрації

№ Найменування об'єкта Інвентарний
номер

Рік введення в
експлуатацію

Первісна
вартість, грн

Знос, грн Залишкова
вартість, грн

1 Лікувально&оздоровча система
галокамера "Соляна печера"

10477022 2007 90800,0 90800,0 0,0

2 Вітраж дзеркальний (комплект) 10630146 2000 2277,0 2277,0 0,0

3 Ультразвуковий лічильник СВТУ&10
(теплової енергії)

10420002 2000 5875,0 5875,0 0,0

Керівник апарату В. Бондаренко
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Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî ì³êðîðàéîíó ², II, ²²à áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî æèòëîâîãî
ðàéîíó ïî âóë. Ìàðøàëà Ãðå÷êà òà ïð. Ïðàâäè ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Â ñêëàä³ ² ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî (â 9 ÷åðã): 25 æèòëîâèõ áóäèíê³â åòàæí³ñòþ 13-25,

13, 16, 20 ïîâ.; äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä íà 160 ì³ñöü; â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè çàãàëüíîþ
ì³ñòê³ñòþ 688 ìàø.-ì³ñöü.

Â ñêëàä³ II ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî (â 8 ÷åðã): 19 æèòëîâèõ áóäèíê³â åòàæí³ñòþ 13-25,
13,16, 20 ïîâ.; äèòÿ÷èé äîøê³ëüíèé çàêëàä íà 160 ì³ñöü; â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè çàãàëüíîþ
ì³ñòê³ñòþ 277 ìàø.-ì³ñöü.

Â ñêëàä³ ²²à ì³êðîðàéîíó çàïðîåêòîâàíî (â 2 ÷åðãè): 6 æèòëîâèõ áóäèíê³â åòàæí³ñòþ 12-
16 ïîâ.; òîðã³âåëüíèé öåíòð; ïàðê³íãè çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 160 ìàø.-ì³ñöü òà â³äêðèò³
àâòîñòîÿíêè çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 48 ìàø.-ì³ñöü.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ì³êðîðàéîí³â ç âëàøòóâàííÿì
ìàéäàí÷èê³â äëÿ â³äïî÷èíêó, äèòÿ÷èõ, ñïîðòèâíèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ ìàéäàí÷èê³â. ²íæåíåðíå
çàáåçïå÷åííÿ: òåïëîïîñòà÷àííÿ – â³ä äàõîâèõ ãàçîâèõ êîòåëåíü ïîòóæí³ñòþ 4,047 ÌÂò êîæíà;
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çóâàííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ – çã³äíî ç ÒÓ.

Ïîâåðõíåâ³ ñòîêè â³äâîäÿòüñÿ â ñèñòåìó ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç î÷èñòêîþ çàáðóäíåíî¿
÷àñòèíè ñòîêó íà ïðîåêòîâàíèõ î÷èñíèõ ñïîðóäàõ.

Äæåðåëàìè âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â ïðîöåñ³ åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà º: ÄÂÇ
ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â (â³äêðèò³ àâòîñòîÿíêè, ïàðê³íãè), òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè òà îáëàäíàííÿ
òåõíîëîã³÷íèõ ïðèì³ùåíü òîðãîâåëüíîãî öåíòðó, äèòÿ÷èõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â (êóõí³), ïðîäóêòè
çãîðàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó (êîòåëüí³).

ßê äæåðåëî çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðè îá'ºêò õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèìè âèêèäàìè: îêñèäè àçîòó,
îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³, ñ³ð÷èñòèé àíã³äðèä, ñàæà, àì³àê, áåíç(à)ï³ðåí, íàòð³þ ã³äðîîêñèä,
ïèë áîðîøíà, åòèëîâèé ñïèðò, îöòîâà êèñëîòà, îöòîâèé àëüäåã³ä, àêðîëå¿í, ïàðíèêîâ³ ãàçè.
Ñóìàðí³ âàëîâ³ âèêèäè ñêëàäàþòü 8,3 ò/ð³ê, ïàðíèêîâ³ ãàçè – 21866 ò/ð³ê. Ìàêñèìàëüí³
ïðèçåìí³ êîíöåíòðàö³¿ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ñòàíîâëÿòü ìåíøå ÃÄÊ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Åêñïëóàòàö³ÿ ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà ïåðåäáà÷àº óòâîðåííÿ òàêèõ â³äõîä³â: òâåðä³ ïîáóòîâ³
â³äõîäè (â ò.÷. â³äõîäè â³ä ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿, ðåñóðñîö³íí³ êîìïîíåíòè, õàð÷îâ³ â³äõîäè),
æèðîâî-á³ëêîâà ôðàêö³ÿ,îñàä î÷èñíèõ ñïîðóä (çàâèñë³ ðå÷îâèíè,íàôòîïðîäóêòè), â³äïðàöüîâàí³
ëþì³íåñöåíòí³ ëàìïè. Âñ³ âèäè â³äõîä³â ï³äëÿãàþòü óòèë³çàö³¿ â³äïîâ³äíî ç äîãîâîðàìè ³ç
ñïåö³àë³çîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

Âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå âíàñë³äîê ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – â ìåæàõ íîðìàòèâ³â.
Â³äãóêè ãðîìàäÿí ùîäî ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéìàþòüñÿ íà ïðîòÿç³ 2-õ òèæí³â ç³ äíÿ

âèõîäó ïóáë³êàö³¿ ç 9.00 äî 18.00 çà àäðåñîþ: âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 18-â, òåë. (044) 209-93-30.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò,ñåð³ÿ ßÆ ¹ 905444 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,0754 ãà,ÿêà ðîçòàøîâàíà

íà âóë. Àïåëüñèíîâ³é, 36 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000 000

000:72:303:0018) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êèðè÷åíêî Îëåíè Ìèêîëà¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

27.02.2017 î 13.45 ó ïðèì³ùåíí³ Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì³ñòà Êèºâà
(ì. Êè¿â, âóë. Áîëáî÷àíà Ïåòðà 8, êîðïóñ 1, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 36) â³äáóäåòüñÿ
ñóäîâå çàñ³äàííÿ â àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 826/19160/16 (ñóääÿ: Ôåäîð÷óê À.Á.)
çà ïîçîâîì Îá'ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó "Ìàðìàð³ñ" äî
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, òðåò³ îñîáè: ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ", ÏðÀÒ "ÌÒÑ
Óêðà¿íà", ïðî âèçíàííÿ ïðîòèïðàâíèì òà ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè â³ä 14.07.2011 ¹ 378/5765 "Ïðî ïèòàííÿ âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ â ãàëóç³ çâ'ÿçêó òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é" ç³ çì³íàìè,âíåñåíèìè
ð³øåííÿì â³ä 14.05.2015 ¹ 464/1328,â ÷àñòèí³ íàäàííÿ ïîâíîâàæåíü Êîìóíàëüíîìó
ï³äïðèºìñòâó "Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ" óêëàäàòè äîãîâîðè íà ðîçì³ùåííÿ
ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ ó òà
³íôðàñòðóêòóðíèõ îá'ºêòàõ æèòëîâîãî ôîíäó, ïåðåäàíîãî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî
"Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 4" Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíà çà
àäðåñîþ: áóëüâ. Âèãóð³âñüêèé, 4:

1) áóëüâàð Âèãóð³âñüêèé, 4, çàãàëüíà ïëîùà – 18,62 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç
ÏÄÂ) – 408270,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 7%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 2381,58 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
äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 903650 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà, ÿêà

ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 58 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000

000 000:72:300:0029) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Óêðà¿íöÿ Îëåãà Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äàðíèöüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà âèêëèêàº Ìàêàðåíêî Îëüãó Þð³¿âíó,ÿêà çàðåºñòðîâàíà çà àäðå-

ñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Óðë³âñüêà,14, êâ. 11, â ñóäîâå çàñ³äàííÿ ÿê â³äïîâ³äà÷à ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ïîçîâîì

Ìàêàðåíêà Ñåðã³ÿ Âàñèëüîâè÷à ïðî âèçíàííÿ îñîáè òàêîþ, ùî âòðàòèëà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ æèòëîì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 01.03.2017 ð. î 12.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîøèöÿ, 5-à, êàá. 127.

Â ðàç³ íåÿâêè ñïðàâà áóäå ðîçãëÿíóòà çà â³äñóòíîñò³ â³äïîâ³äà÷à.

Ñóääÿ Ò. Î. Òðóñîâà

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàëþòíà,23, íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,00 êâ ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (çàá³ð á³îìàòåð³àë³â äëÿ äîñë³äæåííÿ)
(çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê
îðåíäè ñêëàäàº 2 ðîêè òà 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 467340,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà 10%. Îðåíäíà ïëàòà
3894,50 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹ 3" Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîííó ì³ñòà Êèºâà.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

Ïîâ³äîìëåííÿ
Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 22.12.2016 ðîêó ¹ 71 ó ñïðà-
â³ ¹ 990/50-ð-02-07-16 ïðî ïîðóøåííÿ TOB "Äîì³íàíò Ïëþñ" (34484452) çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîí-
êóðåíö³¿, ïåðåäáà÷åíîãî ï. 14 ñò. 50 ÇÓ "Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿". Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì íà TOB "Äîì³íàíò
Ïëþñ" íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 5 600,00 ãðí. Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-
ñàéò³ ÀÌÊÓ çà ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò, ñåð³ÿ ßÆ ¹ 903526 íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà, ÿêà

ðîçòàøîâàíà íà âóë. ßíòàðí³é, 56 (ì³êðîðàéîí Æóëÿíè) ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8 000

000 000:72:300:0028) â³ä 25 ãðóäíÿ 2009 ðîêó íà ³ì'ÿ Êèðè÷åíêà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ öîêîëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 180,4 êâ. ì, ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóë.

Ïðåäñëàâèíñüêà, 12.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâ, Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-02-20).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³, ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà: 20,0 êâ.ì – 1 %, 160,4 êâ.ì – 4 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ì³ñÿöü: 14117,38
ãðí áåç ÏÄÂ.

Ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ îá'ºêòà îðåíäè, â òàêîìó âèïàäêó, ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü
â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ,
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210.

Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

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.

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

Õàðàêòåðèñòèêà
Ì³ñöåçíàõîäæåí-

íÿ
Çàãàëüíà ïëîùà,

êâ.ì
Îðåíäíà ñòàâêà ó

% 

Çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà
âèêîðèñòàííÿ
ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè
çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà
çà 1 êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,

ãðí

Âàðò³ñòü îá'ºêòà
îðåíäè, ãðí áåç

ÏÄÂ

1

Äåïàðòàìåíò (Öåíòð)
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ

ïîñëóã
(02081,âóë.Äí³ïðîâñüêà
íàáåðåæíà,19-á,ì.Êè¿â,

òåë.202-60-22)

1 ïîâåðõ
âóë.Äí³ïðîâñüêà
íàáåðåæíà,19-á

2,00 9

Ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî
àâòîìàòà,ùî

â³äïóñêàº
ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.12.2016

2 ðîêè 364 äí³ 285,75 571,50 76200,00

2

Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà
ë³êàðíÿ ¹ 1

(Õàðê³âñüêå øîñå,121,
ì.Êè¿â,02091,
òåë.564-85-34

3 ïîâåðõ
Õàðê³âñüêå øîñå,

121,êîðïóñ 1
99,80 10

Ðîçì³ùåííÿ
ïðèâàòíîãî çàêëàäó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(òåðàïåâòè÷íèé

ñòàö³îíàð)

Ñòàíîì íà 31.10.2016

2 ðîêè 364 äí³ 165,60 16527,50 1983300,0

3

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé
îíêîëîã³÷íèé öåíòð

(Âåðõîâèííà,69,
ì.Êè¿â,03115,
òåë.424-67-10

1 ïîâåðõ (âõ³ä â
ñòàö³îíàð)

Âåðõîâèííà,69
ê.1

1,50

15

²íøå âèêîðèñòàííÿ
íåðóõîìîãî ìàéíà
(ðîçì³ùåííÿ 2-õ

àâòîìàò³â ç ïðîäàæó
áàõ³ë)

Ñòàíîì íà 30.11.2016

2 ðîêè 364 äí³ 375,0 1125,00 90000,001 ïîâåðõ (âõ³ä â
ïîë³êë³í³êó)

1,50

4

ÊÏ "Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ"

(âóë. Âîëîäèìèðñüêà,
51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ,ï³äâàë
âóë. Ãåðî¿â

Äí³ïðà,53 ë³ò.À
26,40 3

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ,ùî

íàäàº ðèòóàëüí³
ïîñëóãè

Ñòàíîì íà 30.09.2016

2 ðîêè 364 äí³ 48,43 1278,75 511500,00



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

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 52597

14 ëþòîãî 2017 ð.

¹17(4930)

16

Ô
îò

î 
Î

ëå
êñ

³ÿ
 ²Â

À
Í

Î
Â

À

Ì²ÑÒÎ

Ó ìåð³¿ 15 âî¿íàì-³íòåðíàö³îíàë³ñòàì âðó÷èëè ñåðòèô³êàòè
íà êâàðòèðè

Ó×ÎÐÀ â ìåð³¿ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç âî¿íàìè-³í-
òåðíàö³îíàë³ñòàìè òà ñ³ì’ÿìè âî-
¿í³â, ÿê³ çàãèíóëè â Àôãàí³ñòàí³.
Ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî âðó÷èâ
15-îì àôãàíöÿì ñåðòèô³êàòè íà
îòðèìàííÿ êâàðòèð.

«Ñüîãîäí³ ìè ç³áðàëèñÿ òóò, ùîá
ïîäÿêóâàòè æèâèì òà âøàíóâàòè
ïàì’ÿòü òèõ, õòî ïîë³ã íà àôãàí-
ñüê³é çåìë³, â ³íøèõ êðà¿íàõ çåì-
íî¿ êóë³, âèêîíóþ÷è â³éñüêîâèé ³í-
òåðíàö³îíàëüíèé îáîâ’ÿçîê»,— çà-
çíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.— Îñîáëè-
âèì àâòîðèòåòîì íà Ìàéäàí³ ï³ä ÷àñ
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ êîðèñòóâàëàñÿ
«àôãàíñüêà ñîòíÿ», ùî çàõèùàëà
ì³òèíãóâàëüíèê³â. À ñüîãîäí³, êî-
ëè íàøà êðà¿íà ïðîòèñòî¿òü â³é-
ñüêîâ³é àãðåñ³¿, «àôãàíö³» çàõèùà-
þòü ö³ë³ñí³ñòü ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà-
¿íè íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè».

Íàãàäàéìî, ùî ç ìåòîþ íàëåæ-
íîãî â³äçíà÷åííÿ â Óêðà¿í³ Äíÿ
âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ (15
ëþòîãî), âñòàíîâëåíîãî Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, â Êèºâ³ â³ä-
áóäóòüñÿ óðî÷èñò³, ìåìîð³àëüí³,

êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ òà ³íø³ çà-
õîäè çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â âëà-
äè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, âåòåðàíñüêèõ, âîëîíòåð-
ñüêèõ, ìîëîä³æíèõ, ðåë³ã³éíèõ òà
³íøèõ ÃÎ. Çàâòðà î 09.00 ðîçïî÷-
íåòüñÿ Ðèòóàë Ïàì’ÿò³ ç ïîêëà-
äàííÿì êâ³ò³â äî Ìåìîð³àëó âî-
¿íàì Óêðà¿íè, ïîëåãëèì â Àôãà-
í³ñòàí³ (âóë. Ëàâðñüêà, 17). Ï³ñëÿ
öüîãî â³äáóäåòüñÿ ïàíàõèäà çà çà-
ãèáëèìè á³éöÿìè â öåðêâ³ Âîñ-
êðåñ³ííÿ Õðèñòîâîãî. Çàïëàíîâà-
íî é çóñòð³÷ áîéîâèõ äðóç³â — âî-
¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â íà òåðè-

òîð³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ ³ñòî-
ð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-
í³. Òàêîæ íà öüîìó òèæí³ á³ëÿ áó-
ä³âåëü çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ïðî-
éäóòü öåðåìîí³¿ ïîêëàäàííÿ êâ³-
ò³â äî ìåìîð³àëüíèõ äîùîê çàãèá-
ëèì íà òåðèòîð³ÿõ ³íøèõ äåðæàâ.
Óïðîäîâæ ëþòîãî â íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ ì³ñòà òðèâàòèìóòü ôî-
òîâèñòàâêè, ìåìóàðíî¿ òà ³ñòî-
ðè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ïðèñâÿ÷åíî¿
â³éí³ â Àôãàí³ñòàí³,òåìàòè÷í³ óðî-
êè, âèõîâí³ ãîäèíè, áåñ³äè, çóñòð³-
÷³ øêîëÿð³â ³ç âî¿íàìè-³íòåðíà-
ö³îíàë³ñòàìè �

Ñåðâ³ñ «²íôîðìóâàííÿ êèÿí» Êîíòàêòíîãî öåíòðó íàáóâàº
âñå á³ëüøî¿ ïîïóëÿðíîñò³

ÑÅÐÂ²Ñ «²íôîðìóâàííÿ êèÿí», çà-
ïóùåíèé òîð³ê ó ðàìêàõ ³í³ö³àòè-
âè Kyiv Smart City, òà ñïðÿìîâà-
íèé íà îïåðàòèâíå ³íôîðìóâàí-
íÿ êèÿí ³ ãîñòåé ñòîëèö³ ïðî íå-
øòàòí³ ñèòóàö³¿, íàáóâàº âñå á³ëü-
øî¿ ïîïóëÿðíîñò³.

«²íôîðìóâàííÿ êèÿí» — öå

ïåðø çà âñå ïðîñòîòà òà çðó÷í³ñòü
äîñòóïó äî íàéàêòóàëüí³øî¿ ³ îïå-
ðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿. Â³äòàê, ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî íàäçâè÷àéí³ ñè-
òóàö³¿, çì³íè ðóõó ìåòðî, ïåðå-
êðèòòÿ äîð³ã, òåðì³íîâèé ïîøóê
äîíîð³â êðîâ³, ïëàíîâå â³äêëþ-
÷åííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ àáî âîäè,

çì³íè ðóõó ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó
ìîæíà îòðèìàòè åëåêòðîííîþ ïî-
øòîþ òà çà äîïîìîãîþ ñìñ-ðîç-
ñèëêè.

Çà ïåð³îä ôóíêö³îíóâàííÿ ñåð-
â³ñó, ³ç 18 ëþòîãî 2016 ðîêó, íà îò-
ðèìàííÿ e-mail ðîçñèëîê ï³äïè-
ñàíî 12 096 êîðèñòóâà÷³â, à íà îò-
ðèìàííÿ ñìñ-îïîâ³ùåíü — 14 306.
Íàéá³ëüøå ñìñ-ïîâ³äîìëåíü òîð³ê
â³äïðàâëåíî êèÿíàì ³ç ³íôîðìà-
ö³ºþ ïðî ïåðåêðèòòÿ äîð³ã —
863 296, çì³íè ðóõó ìåòðî —
199 800 ³ íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ —
6 924. Ùîäî e-mail ðîçñèëêè, òî
íàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ìåøêàíö³
ñòîëèö³ îòðèìàëè ïðî çì³íó ðó-
õó ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó — 1 272
ëèñòà, òåðì³íîâîãî ïîøóêó äîíî-
ð³â êðîâ³ — 134, ïåðåêðèòòÿ äî-
ð³ã — 129.

Íàðàç³ ì³ñòî ðîçãëÿäàº ìîæëè-
â³ñòü øèðîêîìàñøòàáíî¿ ³íôîð-
ìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ ç ìåòîþ ïîïó-
ëÿðèçàö³¿ ñåðâ³ñ³â, ùî ïðèíîñÿòü
êèÿíàì ðåàëüíó êîðèñòü �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà Ïå÷åðñüêó
çáóäóþòü
áþâåòíèé 
êîìïëåêñ

ÍÀ ÂÓËÈÖ² ²âàíà Êóäð³, 37-39
çáóäóþòü áþâåòíèé êîìïëåêñ.
Çàìîâíèêîì ðîá³ò âèçíà÷åíî
ÑÂÊÏ «Êè¿ââîäôîíä». Â³äïîâ³ä-
íå ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ï³äïè-
ñàâ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â³òàë³é Êëè÷êî.

Áóä³âíèöòâî àðòåç³àíñüêî¿
ñâåðäëîâèíè äîçâîëèòü çàáåçïå-
÷èòè ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ çíà÷-
íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó. Ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò çä³é-
ñíþâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíèê³â ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî
òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

Íàãàäàºìî, ùî 2 ëþòîãî â³äêðèëè íîâèé áþâåò íà ïðîñïåêò³ Íà-
óêè, 23 â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³. Çàãàëîì çà äâà ðîêè â ì³ñò³ â³äðå-
ìîíòóâàëè 75 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â ³ çáóäóâàëè 10 íîâèõ àðòåç³àí-
ñüêèõ ñâåðäëîâèí �

Ó ïàðêó Òàðàñà Øåâ÷åíêà 
ïðèãîùàòèìóòü ìëèíöÿìè 
òà âàðåíèêàìè

Ç 16 ÄÎ 26 ËÞÒÎÃÎ ó ñòîëè÷íîìó ïàðêó ³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà â³äáó-
äóòüñÿ ãóëÿííÿ Ìàñíèö³. Íà ãîñòåé ñâÿòà ÷åêàòèìóòü ìëèíö³ òà âà-
ðåíèêè, êîíêóðñè é ðîçâàãè, âèñòàâêà-ÿðìàðîê, ³ñòîð³¿ ïðî ñòàðî-
âèíí³ çâè÷à¿ òà ñâÿòêóâàííÿ. Óñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü óçÿòè ó÷àñòü ó
ìàéñòåð-êëàñàõ ³ç íàðîäíèõ ðåìåñåë òà çàáðàòè íà çãàäêó âëàñíî-
ðó÷ ñòâîðåíèé ñóâåí³ð. Ðîçâàæàòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â ôîëüêëîðí³ àí-
ñàìáë³ òà íàðîäí³ òàíöþâàëüí³ êîëåêòèâè �
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