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íîâèíè

ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2014 ðîêó óâ³éøîâ ó íî-
â³òíþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè çàâäÿêè
àíåêñ³¿ Êðèìó â³éñüêàìè ÐÔ, òîä³
ïåðåä íàøîþ äåðæàâîþ âèíèêëà
çàãðîçà â³éíè.Âæå 14 áåðåçíÿ 2014
ðîêó ïîíàä 500 á³éö³â Ñàìîîáîðî-
íè Ìàéäàíó ïðèáóëè íà ïîë³ãîí ó
Íîâ³ Ïåòð³âö³ ï³ä Êèºâîì. Öå áóëè
ïåðø³ äîáðîâîëüö³, ÿê³ âèðóøèëè
íà çàõèñò Áàòüê³âùèíè.Ñàìå ö³ çà-
ãîíè ñòàëè îñíîâîþ íîâî¿ àðì³¿.

Äåíü óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëü-
öÿ áóëî âñòàíîâëåíî Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ 17 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ç ìåòîþ
âøàíóâàííÿ ìóæíîñò³ òà ãåðî¿ç-
ìó çàõèñíèê³â íåçàëåæíîñò³, ïî-
ñèëåííþ ñóñï³ëüíî¿ óâàãè òà òóð-
áîòè äî ó÷àñíèê³â äîáðîâîëü÷èõ
ôîðìóâàíü.

«Öå ñâÿòî ñïðàâæí³õ ïàòð³î-
ò³â. Ëþäåé, ÿê³ ñâ³äîìî, çà ïîêëè-
êîì ñåðöÿ ó âàæêèé äëÿ ñâîº¿ êðà-
¿íè ÷àñ ñòàëè íà çàõèñò ñóâåðåí³-
òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³,—
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-öåí-
òðó øòàáó ÀÒÎ. — Ñüîãîäí³ á³ëü-
ø³ñòü äîáðîâîëüö³â âæå ó ôîðì³
óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ ïðîäîâæóþòü
çàõèùàòè ð³äíèé êðàé â³ä çàãàðá-
íèê³â. Ñâîºþ ñàìîâ³ääàíîþ ñëóæ-
áîþ ³ ãåðî¿÷íèìè â÷èíêàìè âî-
íè äîâîäÿòü, ùî íåìîæëèâî ïå-
ðåìîãòè òèõ, õòî ãîòîâèé çà Áàòü-
ê³âùèíó â³ääàòè ñâîº æèòòÿ».

Ó÷îðà ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Àíäð³é Ïàðóá³é ïðèâ³òàâ óêðà¿í-
ñüêèõ äîáðîâîëüö³â ç ¿õí³ì ñâÿòîì.
Â³í çàóâàæèâ, ùî «âåñíîþ, âë³òêó
2014 ðîêó äîáðîâîëü÷³ áàòàëüéî-
íè âðÿòóâàëè íåçàëåæí³ñòü íàøî¿
äåðæàâè».

«Ì³æíàðîäíèé âîºííèé çëî-
÷èíåöü Ïóò³í, ãîòóþ÷è çáðîéíó

àãðåñ³þ ïðîòè Óêðà¿íè, çäàºòüñÿ,
âðàõóâàâ óñå, îêð³ì íåçëàìíîãî
äóõó íàøîãî íàðîäó, äîáðîâîëü-
ö³â ³ âîëîíòåð³â, ÿê³ ç³ðâàëè ïëà-
íè àãðåñîðà»,— íàãîëîñèâ ñï³êåð.

Ïàí Ïàðóá³é äîäàâ, ùî äîáðî-
âîëüö³ ñòàëè ³äåîëîã³÷íîþ îñíî-
âîþ äëÿ â³äðîäæåííÿ ÇÑÓ.

Êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî ïîâ³äîìèâ,
ùî ç ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ
ò³ëüêè ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òà
ðàéâ³éñüêêîìàòàõ áóëî çàðåºñ-
òðîâàíî 1 613 äîáðîâîëüö³â — öå
êîæåí äåñÿòèé â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ìîá³ë³çîâàíèõ.

«Íà ïðåâåëèêèé æàëü, íå êîæ-
íîìó ç íàøèõ ïàòð³îò³â ìè ìîæå-
ìî ïîòèñíóòè ðóêó ÷è ïîäÿêóâàòè,
áàãàòî ç íèõ â³ääàëè çà Óêðà¿íó íàé-
äîðîæ÷å—ñâîº æèòòÿ! Ìè ïàì’ÿòà-
ºìî êîæíîãî, õòî çàãèíóâ çà ñâî-
áîäó. Ìè íàìàãàºìîñü ï³êëóâàòè-
ñÿ ïðî ¿õ ð³äíèõ òà áëèçüêèõ», —
äîäàâ Âîëîäèìèð Áîíäàðåíêî.

Äîáðîâîëü÷³ ôîðìóâàííÿ áó-
ëè â óñ³ ÷àñè: â ðîêè Ïåðøî¿ òà
Äðóãî¿ ñâ³òîâèõ âîºí. Àëå íàéíî-
â³øèé ïðèêëàä — öå Ðåâîëþö³ÿ
Ã³äíîñò³ òà ïî÷àòîê âîºííèõ ä³é
íà ñõîä³ íàøî¿ äåðæàâè, êîëè òè-

ñÿ÷³ çâè÷àéíèõ óêðà¿íñüêèõ ãðî-
ìàäÿí, êèíóâøè âëàñí³ ñïðàâè —
íàâ÷àííÿ, ðîáîòó, á³çíåñ, ðîäè-
íè, ñïî÷àòêó ï³øëè íà ìàéäàíè
êðà¿íè, à ïîò³ì ç³ çáðîºþ â ðóêàõ
ïåðøèìè ïðîòèñòîÿëè îçáðîºí³é
äî çóá³â ðîñ³éñüê³é àðìàä³. Ñàìå
çàâäÿêè äîáðîâîëüöÿì âäàëîñÿ
çóïèíèòè àãðåñîðà, äàòè çìîãó
ìîá³ë³çóâàòè ñèëè â òèëó é îçáðî-
¿òè àðì³þ.

Óêðà¿íñüê³ äîáðîâîëüö³ ñòàëè
ãîðä³ñòþ íàðîäó òà ïðîáëåìîþ
äëÿ ðîñ³éñüêî¿ âîºíùèíè. Çàãà-
ëîì ó çáðîéíîìó êîíôë³êò³ íà ñõî-
ä³ íàøî¿ êðà¿íè áðàëè ó÷àñòü ìàé-
æå 40 äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè
ñèëîâèõ ñòðóêòóð, àëå º é òàê³, ùî
ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñÿ ö³ëêîì
íåçàëåæíèìè ôîðìóâàííÿìè é
íå ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ æîäíîìó
â³äîìñòâó (Äîáðîâîëü÷èé óêðà-
¿íñüêèé êîðïóñ (ÄÓÊ), ÎÓÍ).

Ó÷îðà â ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ íèç-
êà çàõîä³â ç íàãîäè Äíÿ óêðà¿í-
ñüêîãî äîáðîâîëüöÿ. Çîêðåìà, íà
Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ç³áðàëè-
ñÿ á³éö³ áàòàëüéîíó Êóëü÷èöü-
êîãî, âîëîíòåðè, ïðåäñòàâíèêè

ïàòð³îòè÷íèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³
ôîðìóâàëè ïåðø³ äîáðîâîëü÷³
áàòàëüéîíè. Âîíè ïîêëàëè êâ³-
òè äî ìåìîð³àëó Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³. Â öåíòð³ ñòîëèö³ áóëî
îðãàí³çîâàíî ê³ëüêà âèñòàâîê.
Ñåðåä íèõ — «Âî¿íè. ²ñòîð³ÿ óêðà-
¿íñüêîãî â³éñüêà» — öå 20 ðîç-
ïîâ³äåé ïðî òå, ÿê ç’ÿâëÿëèñÿ â³é-
ñüêîâ³ ôîðìóâàííÿ íà òåðåíàõ
Óêðà¿íè â³ä ïðàäàâí³õ ÷àñ³â äî
ñüîãîäåííÿ.

Óâå÷åð³ â³äáóëîñÿ îñâÿ÷åííÿ
³êîí â ÍÖÄÊÑ «Óêðà¿íñüêèé ä³ì»
òà ïåðåäà÷à ñâÿòèíü ïðåäñòàâíè-
êàì áàòàëüéîí³â, ùî íèí³ ïåðå-
áóâàþòü íà ñõîä³ êðà¿íè. Á³ëÿ Íà-
ö³îíàëüíîãî â³éñüêîâî-³ñòîðè÷-
íîãî ìóçåþ êèÿíè âøàíóâàëè çà-
ãèáëèõ ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â òà çà-
ïàëåííÿ ëàìïàäîê á³ëÿ ñâ³òëèí
âî¿í³â, êîòð³ â³ääàëè æèòòÿ çà
Óêðà¿íó â çîí³ ÀÒÎ.

Îêð³ì öüîãî, íà òåðèòîð³¿ Âî-
ëîäèìèðñüêîãî ñîáîðó ãîëîâà Øåâ-
÷åíê³âñüêî¿ ÐÄÀ Îëåã Ãàðÿãà âðó-
÷èâ íàãðóäí³ çíàêè «Ó÷àñíèê áîéî-
âèõ ä³é» 25 äîáðîâîëüöÿì. Òóò æå
â³äáóâñÿ ìîëåáåíü òà âèñòóï õîðó
Ñâÿòî-Âîëîäèìèðñüêîãî êàôåä-
ðàëüíîãî ïàòð³àðøîãî ñîáîðó �

Âîíè áóëè ïåðøèìè
� Ó÷îðà â íàø³é äåðæàâ³ â³äçíà÷èëè Äåíü óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ

14 áåðåçíÿ âïåðøå â
íàø³é êðà¿í³ â³äçíà÷à-
ëè Äåíü óêðà¿íñüêîãî
äîáðîâîëüöÿ. Ñàìå çà-
âäÿêè ¿õí³é ìóæíîñò³,
â³ääàíîñò³ íàö³îíàëü-
íèì ³íòåðåñàì ³ ùèðî-
ìó ïàòð³îòèçìó âäàëîñÿ
çóïèíèòè ðîñ³éñüêîãî
àãðåñîðà, äàòè çìîãó
ìîá³ë³çóâàòè ñèëè â òè-
ëó é îçáðî¿òè àðì³þ.
Çàãàëîì ó âîºííîìó
êîíôë³êò³ íà ñõîä³ íà-
øî¿ äåðæàâè áðàëè
ó÷àñòü ìàéæå 40 äîá-
ðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â.
Ç íàãîäè ñâÿòà â ñòîëè-
ö³ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³
çàõîäè.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ç íàãîäè Äíÿ óêðà¿íñüêîãî äîáðîâîëüöÿ ó÷îðà íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ç³áðàëèñÿ á³éö³ áàòàëüéîíó Êóëü÷èöüêîãî, ãðîìàäñüê³ñòü,
âîëîíòåðè, ÿê³ ôîðìóâàëè ïåðø³ äîáðîâîëü÷³ áàòàëüéîíè

Ïðîåêò «Áþäæåò ó÷àñò³»
ïðîäîâæàòü ³ â 2017 ðîö³

Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ. Çà éîãî

ñëîâàìè, òàêèé ôîðìàò âçàºìîä³¿ ç

ãðîìàäñüê³ñòþ íàéá³ëüø åôåêòèâíèé,

àäæå â³í íå ëèøå äîçâîëÿº âèÿâèòè

ïð³îðèòåòè íàñåëåííÿ, à é ðåàë³çóâà-

òè íàéá³ëüø ïîòð³áí³ ç íèõ.

«Ìè îòðèìàëè íàäçâè÷àéíî áàãà-

òî ïðîåêò³â. Íàâ³òü ò³, ùî íå ïðîéøëè,

ìè âçÿëè äî óâàãè, àäæå âîíè ìîæóòü

áóòè êîðèñíèìè äëÿ ì³ñòà, âîíè ö³êà-

â³ òà ïîòð³áí³. Àëå âàæëèâî ³íøå —

ñàì ïðîåêò äîçâîëÿº ñïðàâä³ ðîáèòè

òå, ùî õî÷óòü ëþäè», — ïåðåêîíàíèé

ïàí Ïë³ñ. Â³í òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ïðî-

åêò ñòàâ âàæëèâèì ³íñòðóìåíòîì,ÿêèé

âèÿâèâ òèõ, õòî ìàº ³äå¿, âì³º êîðîòêî

¿õ ôîðìóëþâàòè, òà îðãàí³çóâàâ óñ³õ,

õòî âì³º çàïàëþâàòè ñâî¿ì åíòóç³àçìîì,

çäàòåí ï³äòðèìóâàòè êîðèñí³ ðå÷³.

«Âàæëèâî áóëî íå ïðîñòî äàòè õî-

ðîøó ³í³ö³àòèâó — áþäæåò ó÷àñò³ ïå-

ðåäáà÷àº ³ ñîö³àëüíó àêòèâí³ñòü, «â³-

ðóñíå» ðîçïîâñþäæåííÿ ñâîº¿ ³äå¿,

çàëó÷åííÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³

ëþäåé äî ¿¿ ï³äòðèìêè. Âèãðàëè ò³,

õòî íå ëèøå ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ ïðî-

ïîçèö³¿ äðóçÿì òà êîëåãàì. Âèãðàëè

ëþäè, ÿê³ ãîëîñóâàëè áóäèíêàìè, çà-

ëó÷àëè äåïóòàò³â-ìàæîðèòàðíèê³â,

ïðîâîäèëè ñåì³íàðè òà ïðåçåíòàö³¿.

ß áóâ ïðèñóòí³é íà ÿðìàðêó ïðîåê-

ò³â ³ áóâ âðàæåíèé. Çàõîïëåííÿ âè-

êëèêàëè ³ ïðîåêòè, âêðàé ïîòð³áí³,

ïðîñò³ é ö³êàâ³, ³ ëþäè, ÿê³ ¿õ ïðåçåí-

òóâàëè. Õîò³ëîñÿ á, ùîá òàêèé çàïàë

ïðîäîâæóâàâñÿ ³ íàäàë³. Ì³ñòî â³ä-

äàëî ïðàêòè÷íî âñ³ âàæåë³ ó ðóêè ãðî-

ìàäñüêîñò³, ³ â ðåçóëüòàò³ âèãðàþòü

âñ³»,— ââàæàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-

ëîâè ÊÌÄÀ.

Òðèâàº ïðèéîì òâîð³â 
íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿ 
³ì. ²âàíà Ôðàíêà

Ç 01 áåðåçíÿ ïî 01 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó òðèâàòèìå ïðèéîì ïóáë³öèñòè÷-

íèõ òâîð³â íà çäîáóòòÿ ïðåì³¿ ³ì. ²âà-

íà Ôðàíêà ó ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³-

ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè

óðÿäóÓêðà¿íè â³ä 26.11.2003 ð.¹ 1832

«Ïðî ïðåì³þ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â

ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³» ïðå-

ì³ÿ ïðèñóäæóºòüñÿ ùîð³÷íî äî äíÿ

íàðîäæåííÿ ²âàíà Ôðàíêà — 27 ñåðï-

íÿ — ó ðîçì³ð³ äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü íà

êîæíó íîì³íàö³þ. Ïîëîæåííÿ ïðî

ãðîøîâó â³äçíàêó ðîçì³ùåíî íà îô³-

ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Äåðæêîìòåëåðà-

ä³î â ðóáðèö³ «Âèñòàâêè, êîíêóðñè,

ïðåì³¿, ôåñòèâàë³, êàëåíäàð çíàìåí-

íèõ äàò», ï³äðóáðèö³ «Ïðåì³¿»

(http://comin. kmu. gov. ua/control/uk/

Dublish/categoiT /main7cat ³ñ³=89082).

Àäðåñà äëÿ ïîäàííÿ òâîð÷èõ ðîá³ò:

01001, ì. Êè¿â, âóë. Ïðîð³çíà, 2, Äåð-

æàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³î-

ìîâëåííÿ Óêðà¿íè ç ïîì³òêîþ (íà çäî-

áóòòÿ Ïðåì³¿ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà â ãà-

ëóç³ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³). Òåëå-

ôîí äëÿ äîâ³äîê (044) 278-86-96.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Дяченко Руслані Миколаївні 
у пров. 7!му Садовому, 31 у Деснянському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 889/1893 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у пров. 7!му Садовому, 31 у Деснянському районі
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Дяченко Руслані Миколаївні у 
пров. 7�му Садовому, 31 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення)(К�28315).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Аніщенко Марії 
Олександрівні у пров. 7!му Садовому, 28!а 

у Деснянському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 890/1894 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Аніщенко Марії Олександрівні у пров. 7!му Садовому, 28!а у Деснянському райо!
ні м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому!
нальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Аніщенко Марії Олександрівні у 
пров. 7�му Садовому, 28�а у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою(додаток до рішення) (К�28324).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Тарасовій Віталіні Василівні 
у пров. 6!му Садовому, 32 у Деснянському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 919/1923 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Тарасовій Віталіні Василівні у пров. 6!му Садовому, 32 у Деснянському районі м.
Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне!
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Тарасовій Віталіні Василівні у 
пров. 6�му Садовому, 32 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28348).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянці 
Галві Еліні Анатоліївні у пров. 4!му 

Садовому, 4!а у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 920/1924 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Галві Еліні Анатоліївні у пров. 4!му Садовому, 4!а у Деснянському районі м. Ки!
єва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про вне!
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Галві Еліні Анатоліївні у пров. 4�му
Садовому, 4�а у Деснянському районі м. Києва
орієнтовною площею 0,06 га (земельна ділян�
ка комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва) у власність для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд згідно з планом�схемою (до�
даток до рішення) (К�28464).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у пров. 3!му 
Садовому, 22 у Деснянському 

районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 885/1889 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!

мельної ділянки громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у пров. 3!му Садовому, 22 у Деснянському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом Укра!
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко!
мунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Кириленко Ружані Володимирівні у
пров. 3�му Садовому, 22 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном схемою (додаток до рішення) (К�28362).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянці Малашок 

Дарині Віталіївні у пров. 5!му Садовому, 23 у Деснянському 
районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 886/1890 від 10 лютого 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе!
мельної ділянки громадянці Малашок Дарині Віталіївні у пров. 5!му Садовому, 23 у Деснянському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�

леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Малашок Дарині Віталіївні у 
пров. 5�му Садовому, 23 у Деснянському райо�
ні м. Києва орієнтовною площею 0,10 га (зе�
мельна ділянка комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва) у власність для
будівництва та обслуговування жилого будин�
ку, господарських будівель і споруд згідно з пла�
ном�схемою (додаток до рішення) (К�28350).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

а також на офіційному веб�сайті 
Київської міської ради та сайті «Ліга Закон»
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Про передачу громадянину 
Недільку Олексію Прокоповичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд 
на вул. Льва Толстого, 24!а 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 871/1875 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянину Не�
дільку Олексію Прокоповичу для обслуговуван�
ня жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Льва Толстого, 24�а у Дарниць�
кому районі м. Києва (категорія земель — зем�
лі житлової та громадської забудови, справа 
№ А�10146).

2. Передати громадянину Недільку Олексію
Прокоповичу, за умови виконання пункту 3 цьо�
го рішення, у приватну власність земельну ді�
лянку площею 0,0840 га (кадастровий номер
8000000000:90:025:0059) для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і споруд
на вул. Льва Толстого, 24�а у Дарницькому райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва.

3. Громадянину Недільку Олексію Прокопо�
вичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 12.05.2008
№ 19�5716, управління охорони навколишньо�
го природного середовища від 11.10.2006
№ 071/04�4�19/3238, дочірнього підприємства

«Інститут Генерального плану міста Києва» від
13.09.2006 № 2092, Головного управління Держ�
земагентства у м. Києві від 29.12.2014 
№ 19�26�0.3�7987/2�14.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.5. Виконати роботи з інженерної підготов�
ки території по захисту її від підтоплення та за�
топлення повеневими водами, погодивши їх у вста�
новленому порядку.

3.6. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
порядку.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Конон Любові Володимирівні 

у приватну власність земельної 
ділянки для ведення індивідуального 
садівництва на вул. Чайковського, 4!г 

у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 869/1873 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля!
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянці Конон
Любові Володимирівні для ведення індивіду�
ального садівництва на вул. Чайковського, 4�г
у Дарницькому районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі сільськогосподарського призна�
чення, справа № А�12810).

2. Передати громадянці Конон Любові Володи�
мирівні, за умови виконання пункту 3 цього 
рішення, в приватну власність земельну ділянку
площею 0,0174 га (кадастровий номер
8000000000:90:153:0055) для ведення індивіду�
ального садівництва на вул. Чайковського, 4�г у
Дарницькому районі м. Києва із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Конон Любові Володимирівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Голов�
ного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 12.03.2008 
№ 19�3105, Головного управління Держгеокадас�
тру у м. Києві від 17.11.2015 № 19�26�7777/30�15.

3.3. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�

них будинків, господарських споруд тощо пи�
тання пайової участі та укладення з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Шелудько Катерині Олегівні 
у приватну власність земельної ділянки для ведення садівництва 

на вул. Садовій, 193, діл. 34!а у Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 867/1871 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне!
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянці Шелудь�
ко Катерині Олегівні для ведення садівництва
на вул. Садовій, 193, діл. 34�а у Дарницькому
районі м. Києва (категорія земель — землі сіль�
ськогосподарського призначення, справа 
№ А�22603).

2. Передати громадянці Шелудько Катерині Оле�
гівні, за умови виконання пункту 3 цього рішен�
ня, у приватну власність земельну ділянку пло�
щею 0,1037 га (кадастровий номер
8000000000:90:819:0040) для ведення садів�
ництва на вул. Садовій, 193, діл. 34�а у Дарниць�
кому районі Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Шелудько Катерині Олегівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені у висновках
Департаменту містобудування та архітектури
від 25.05.2016 № 6007/0/12�4/19�16, Головно�
го управління Держгеокадастру у м. Києві від
02.08.2016 № 716/41�16.

3.3. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�

них будинків, господарських споруд тощо пи�
тання пайової участі та укладення з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці Сафаровій Севіндж Сарибала Кизи 
у приватну власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Радистів, 2!а у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 865/1869 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесен!

ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас!
ності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та роз!
глянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянці Сафа�
ровій Севіндж Сарибала Кизи для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Радистів, 2�а у Дес�
нянському районі м. Києва (категорія земель –
землі житлової та громадської забудови, спра�
ва А�22573).

2. Передати громадянці Сафаровій Севіндж
Сарибала Кизи, за умови виконання пункту 3
цього рішення, у приватну власність земельну
ділянку площею 0,0442 га (кадастровий номер
8000000000:62:055:0036) для будівництва та об�
слуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Радистів, 2�а у Деснян�
ському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Громадянці Сафаровій Севіндж Сарибала Кизи:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.3. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від

18.08.2016 № 8342/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
21.09.2016 № 928/41�16.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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

3.6. Виконувати умови забудови земельної
ділянки згідно з містобудівними умовами і об�
меженнями щодо забудови та документами, що
дають право на виконання підготовчих та буді�
вельних робіт, одержаними в установленому
законодавством порядку.

3.7. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова В. Кличко

Про передачу громадянці Безрук Тетяні Володимирівні, члену
садового товариства «Містобудівник», у приватну власність 

земельної ділянки для ведення колективного садівництва на
вул. Малиновій, діл. 26 у Подільському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 863/1867 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про вне!

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянці Безрук
Тетяні Володимирівні, члену садового товари�
ства «Містобудівник», для ведення колективно�
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го садівництва на вул. Малиновій, діл. 26 у По�
дільському районі м. Києва (категорія земель —
землі сільськогосподарського призначення,
справа А�22271).

2. Передати громадянці Безрук Тетяні Воло�
димирівні, члену садового товариства «Місто�
будівник», за умови виконання пункту 3 цього
рішення, у приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,0574 га (кадастровий номер
8000000000:91:437:0011) для ведення колек�
тивного садівництва на вул. Малиновій, діл. 26
у Подільському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Безрук Тетяні Володимирівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
27.12.2013 № 22057/0/12/19�13 та Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
26.08.2015 № 19�26�7777.31�2401/20�15.

3.3. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�
них будинків, господарських споруд тощо пи�

тання пайової участі та укладання з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Чепурко Ганні Іванівні у приватну 

власність земельної ділянки 
для ведення індивідуального 

садівництва на вул. Луговій, 24!а 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 861/1865 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля!
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки громадянці Чепур�
ко Ганні Іванівні для ведення індивідуального
садівництва на вул. Луговій, 24�а у Дарницько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
сільськогосподарського призначення, справа
№ А�12555).

2. Передати громадянці Чепурко Ганні Іванів�
ні, за умови виконання пункту 3 цього 
рішення, в приватну власність земельну ділян�
ку площею 0,1100 га (кадастровий номер
8000000000:90:276:0032) для ведення індиві�
дуального садівництва на вул. Луговій, 24�а у
Дарницькому районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва.

3. Громадянці Чепурко Ганні Іванівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. Виконати вимоги, викладені в листах Го�
ловного управління містобудування, архітекту�
ри та дизайну міського середовища від 24.01.2008
№ 19�870, Головного управління Держземагент�
ства у м. Києві від 06.04.2015 № 19�26�0.3�
5401/2�15.

3.3. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�

них будинків, господарських споруд тощо пи�
тання пайової участі та укладення з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на землю може бути при�
пинено у випадках, передбачених статтями 140,
143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу громадянці 
Биховській Антоніні Нечипорівні, 

члену громадської організації садівницького 
товариства «Фронтовик» Солом’янського району 

м. Києва, земельної ділянки 
для ведення колективного садівництва 

на вул. Медовій, 181 у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 859/1863 від 10 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 35, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля!
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки громадянці Бихов�
ській Антоніні Нечипорівні, члену громадської
організації садівницького товариства «Фронто�
вик» Солом’янського району м. Києва, для ве�
дення колективного садівництва на вул. Медо�

вій, 181 у Солом’янському районі м. Києва (ка�
тегорія земель — землі сільськогосподарсько�
го призначення, справа А�22407).

2. Передати громадянці Биховській Антоніні
Нечипорівні, члену громадської організації са�
дівницького товариства «Фронтовик» Солом’ян�

ського району м. Києва, за умови виконання
пункту 3 цього рішення, у приватну власність
земельну ділянку площею 0,0400 га (кадастро�
вий номер 8000000000:72:488:0581) для веден�
ня колективного садівництва на вул. Медовій,
181 у Солом’янському районі м. Києва із земель
комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Громадянці Биховській Антоніні Нечипорів�
ні, члену громадської організації садівницько�
го товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до вимог статті 91 Зе�
мельного кодексу України.

3.2. У разі здійснення будівництва на земель�
ній ділянці садового будинку та інших необхід�
них будинків, господарських споруд тощо пи�
тання пайової участі та укладення з Департа�
ментом економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.4. Виконати вимоги, викладені у листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
04.12.2015 № 17226/0/01/19�15, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
19.02.2016 № 19�26�7777.31�258/3546.

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки 
громадянці Нефьодовій Ірині Степанівні 
для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 
у пров. Остерському, 7 у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 857/1861 від 10 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 прикінцевих та

перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля!
нувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в на!
турі (на місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Нефьодовій Ірині Степанівні для об�
слуговування житлового будинку, господар�
ських будівель і споруд у пров. Остерському, 7
у Дніпровському районі м. Києва (категорія зе�
мель — землі житлової та громадської забудо�
ви, справа П�9090).

2. Передати громадянці Нефьодовій Ірині Сте�
панівні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:66:051:0014) для обслуговування жит�
лового будинку, господарських будівель і спо�
руд у пров. Остерському, 7 у Дніпровському
районі м. Києва.

3. Громадянці Нефьодовій Ірині Степанівні:
3.1. Виконувати обов’язки власника земель�

ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�

кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Жерносекову Миколі Гавриловичу 

для обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 

на вул. Лисогірській, 21 у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 852/1856 від 10 лютого 2017 року

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину Жерносекову Миколі Гаврилови�
чу для обслуговування жилого будинку, госпо�
дарських будівель і споруд на вул. Лисогірській,
21 у Голосіївському районі м. Києва (категорія
земель — землі житлової та громадської забу�
дови, справа П�9217).

2. Передати громадянину Жерносекову Ми�
колі Гавриловичу у приватну власність зе�
мельну ділянку площею 0,0518 га (кадастро�
вий номер 8000000000:82:415:0326) із зе�
мель комунальної власності територіальної
громади міста Києва для обслуговування жи�
лого будинку, господарських будівель і спо�
руд на вул. Лисогірській, 21 у Голосіївському
районі м. Києва.
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3. Громадянину Жерносекову Миколі Гаври�
ловичу:

3.1. Виконувати обов’язки власника земель�
ної ділянки відповідно до статті 91 Земельного
кодексу України.

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

3.3. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

4. Попередити власника земельної ділянки,
що право власності на неї може бути припине�
но у випадках, передбачених статтями 140, 143
Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 23.06.2011 

№ 242/5629 «Про встановлення місцевих 
податків і зборів у м. Києві»

Рішення Київської міської ради № 1005/2009 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рі!

шення Київської міської ради від 18 квітня 2013 року № 194/9251 «Про ведення міського земельного кадастру»,
з метою приведення у відповідність до законодавства Положення про плату за землю в місті Києві, затвер!
дженого рішенням Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 (у редакції рішення Київської міської ра!
ди від 28.01.2015 № 58/923), та налагодження дій щодо справляння плати за землю в місті Києві Київська місь!
ка рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про плату за землю
в місті Києві, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 23.06.2011 № 242/5629 (у ре�
дакції рішення Київської міської ради від 28.01.2015
№ 58/923), такі зміни:

1.1. Пункти 5.4 та 5.5 виключити.
У зв’язку з цим пункт 5.6 вважати пунктом 5.4.
1.2. У пункті 5.4 слова та цифри «у розмірі,

визначеному пунктами 5.3�5.5 цього Положен�
ня» замінити словами та цифрами «у розмірі,
визначеному пунктом 5.3 цього Положення».

1.3. У пункті 5.1 слова та цифри «зазначених
у пунктах 5.3�5.6 цього Положення» замінити
словами та цифрами «зазначених у пунктах 5.3
та 5.4 цього Положення».

1.4. У пункті 5.2 слова та цифри «зазначених
у пунктах 5.3�5.6 цього Положення» замінити
словами та цифрами «зазначених у пунктах 5.3
та 5.4 цього Положення».

1.5. Пункт 11.2 доповнити абзацами другим
та третім такого змісту: «Довідки (витяги) про

розмір нормативної грошової оцінки земель�
них ділянок надаються на підставі даних Дер�
жавного земельного кадастру або міського зе�
мельного кадастру.

Дані про земельні ділянки вносяться до місь�
кого земельного кадастру Департаментом зе�
мельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) на підставі звітів про визначення меж
земельних ділянок, які фактично використовую�
ться, або документації із землеустрою».

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газе�
ті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017.
4. Контроль за виконанням цього рішення по�

класти на постійну комісію Київської міської ра�
ди з питань містобудування, архітектури та зем�
лекористування.

Київський міський голова
В. Кличко

Про поділ земельної ділянки, 
що перебуває в оренді публічного 

акціонерного товариства «Холдингова 
компанія «Київміськбуд» у 2!му мікрорайоні 

житлового масиву Позняки 
у Дарницькому районі м. Києва 

та внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від 22.10.2008 

№ 63!6!00515 (зі змінами, внесеними 
договором про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки 
від 25.12.2012 № 63!6!00682)

Рішення Київської міської ради № 1119/2123 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 791, 83, 93, 122, 186 Земельного кодексу України, статей 30, 31 Закону України «Про

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежу!
вання земель державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу зе!
мельної ділянки публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд» та врахову!
ючи звернення публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» від 15.11.2016 04476/0/2!
16, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити поділ земельної ділянки кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва площею 13,6702 га (кадастровий но�
мер 8000000000:90:146:0029), яка перебуває
в оренді публічного акціонерного товариства
«Холдингова компанія «Київміськбуд» на під�
ставі договору оренди земельної ділянки від
22.10.2008 № 63�6�00515 (зі змінами, внесе�
ними договором про внесення змін до догово�
ру оренди земельної ділянки від 25.12.2012
№ 63�6�00682) на сформовані земельні ділян�
ки в межах категорії земель житлової та гро�

мадської забудови для будівництва житлових
будинків та об’єктів соціально�побутового при�
значення, комплексного благоустрою терито�
рії для суспільних потреб, а саме:

земельну ділянку площею 3,5825 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0351, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�80003 70272016);

земельну ділянку площею 0,0169 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0352, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370282016);

земельну ділянку площею 0,0521 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0353, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370292016);

земельну ділянку площею 0,0081 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0354, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370302016);

земельну ділянку площею 3,8407 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0355, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370312016);

земельну ділянку площею 1,0066 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0356, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370322016);

земельну ділянку площею 0,6027 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0357, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370332016);

земельну ділянку площею 0,1287 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0358, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370342016);

земельну ділянку площею 0,0281 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0359, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370352016);

земельну ділянку площею 4,2702 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0360, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000370362016);

земельну ділянку площею 0,1336 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0361, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000373422016) (справа 
№ А�21695).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 22.10.2008 № 63�6�00515 (зі змі�
нами, внесеними договором про внесення змін
До договору оренди земельної ділянки від
25.12.2012 № 63�6�00682), залишивши в орен�
ді публічного акціонерного товариства «Хол�
дингова компанія «Київміськбуд» до 22.10.2018
в межах категорії земель житлової та громад�
ської забудови земельну ділянку площею 0,6027
га (кадастровий номер 8000000000:90:146:0357)
та земельну ділянку площею 0,1336 га (кадас�
тровий номер 8000000000:90:146:0361) для бу�
дівництва житлових будинків та об’єктів соці�
ально�побутового призначення, комплексного
благоустрою території для суспільних потреб у
2�му мікрорайоні житлового масиву Позняки у
Дарницькому районі м. Києва.

3. Припинити право користування земельни�
ми ділянками та зарахувати їх до земель запа�
су житлової та громадської забудови (лист пуб�
лічного акціонерного товариства «Холдингова
компанія «Київміськбуд» від 15.11.2016 04476/0/2�
164), а саме:

земельну ділянку площею 3,5825 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0351);

земельну ділянку площею 0,0169 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0352);

земельну ділянку площею 0,0521 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0353);

земельну ділянку площею 0,0081 га
(кадастровий омер 8000000000:90:146:0354);

земельну ділянку площею 3,8407 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0355);

земельну ділянку площею 1,0066 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0356);

земельну ділянку площею 0,1287 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0358);

земельну ділянку площею 0,0281 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0359);

земельну ділянку площею 4,2702 га
(кадастровий номер 8000000000:90:146:0360).

4. Публічному акціонерному товариству «Хол�
дингова компанія «Київміськбуд»:

4.1. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору про внесення змін до договору оренди зе�
мельної ділянки, від 22.10.2008 № 63�6�00515
(зі змінами, внесеними договором про внесен�
ня змін до договору оренди земельної ділянки
від 25.12.2012 № 63�6�00682).

4.2. Встановити, що розмір річної орендної
плати, визначеної в договорі оренди земельної
ділянки від 22.10.2008 № 63�6�00515 (зі зміна�
ми, внесеними договором про внесення змін
до договору оренди земельної ділянки від
25.12.2012 № 63�6�00682), підлягає приведен�
ню у відповідність до норм законодавства.

4.3. Сплатити Київській міській раді орендну
плату за рік з моменту прийняття цього рішен�
ня, якщо протягом зазначеного періоду не на�
дійшло пропозицій від інших осіб на укладання
договорів оренди земельних ділянок, зазначе�
них у пункті 3 цього рішення, на тих самих умо�
вах.

4.4. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

4.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельних ділянок.

4.6. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації, а також питання пайової участі у роз�
витку інфраструктури міста вирішувати в по�
рядку, визначеному законодавством України.

5. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«СВА!ВІКТОРІЯ» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування комплексу 
по наданню послуг власникам автотранспорту 

на вул. Академіка Заболотного, 124 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1111/2115 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно!
сті», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розгля!
нувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки товариству з обме�
женою відповідальністю «СВА�ВІКТОРІЯ» для
експлуатації та обслуговування комплексу по
наданню послуг власникам автотранспорту на
вул. Академіка Заболотного, 124 у Голосіївсько�
му районі м. Києва (категорія земель — землі
житлової та громадської забудови, заява ДЦ
№ 01025�000229651�014 від 20.12.2016, спра�
ва Д�7617).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «СВА�ВІКТОРІЯ», за умови вико�

нання пункту 3 цього рішення, в оренду на 5 ро�
ків земельну ділянку площею 0,0234 га (кадас�
тровий номер 8000000000:79:485:0160, витяг
з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000373532016) для експлу�
атації та обслуговування комплексу по наданню
послуг власникам автотранспорту на вул. Ака�
деміка Заболотного, 124 у Голосіївському райо�
ні м. Києва у зв’язку з набуттям права власно�
сті на нерухоме майно (свідоцтво про право
власності на нерухоме майно від 05.03.2013
№ 978007, витяг з Державного реєстру речо�
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вих прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності від 05.03.2013 № 978975).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «СВА�ВІКТОРІЯ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

3.2. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

3.3. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, необхідні для укладання
договору оренди земельної ділянки.

3.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.5. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
29.06.2016 № 6962/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у місті Києві від
13.09.2016 № 901/41�16.

3.6. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

3.7. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної та проектно�кошторисної до�
кументації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

3.8. Дотримуватись обмежень у використан�
ні земельної ділянки, зазначених у витягу з Дер�
жавного земельного кадастру.

3.9. Земельну ділянку в межах червоних ліній
використовувати з обмеженнями відповідно до
вимог містобудівного законодавства.

4. Попередити землекористувача, що викорис�
тання земельної ділянки не за цільовим призна�
ченням тягне за собою припинення права ко�
ристування нею відповідно до вимог статей
141,143 Земельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про поновлення товариству 
з обмеженою відповідальністю 

«ХАДСОН УКРАЇНА» договору оренди земельної ділянки 
від 02.12.2005 № 82!6!00331 

та внесення змін до нього
Рішення Київської міської ради № 1002/2006 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статей 30, 33 Закону України «Про оренду зем!
лі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве са!
моврядування в Україні» та враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДСОН
УКРАЇНА» від 28.07.2015 № КОП!0660, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити на 10 років договір оренди зе�
мельної ділянки від 02.12.2005 № 82�6�00331
площею 0,1000 га (кадастровий номер
8000000000:82:238:0010), укладений між Київ�
ською міською радою та товариством з обмеже�
ною відповідальністю «ХАДСОН УКРАЇНА» (іден�
тифікаційний № 30023053) для реконструкції з
розширенням торгового павільйону під торго�
вельний комплекс та обслуговування торго�
вельного комплексу на бульв. Дружби народів,
28 у Печерському районі м. Києва (справа 
А�21794).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 02.12.2005 № 82�6�00331, а саме:

— слова «для реконструкції з розширенням
торгового павільйону під торговельний ком�
плекс та обслуговування торговельного ком�
плексу» замінити на слова «для експлуатації та
обслуговування торговельного комплексу»;

— слова та цифри «Дружби народів, 28» за�
мінити словами та цифрами «Дружби народів,
28�в».

2.1. Встановити, що розмір річної орендної
плати, визначений в договорі оренди земель�
ної ділянки від 02.12.2005 № 82�6�00331, під�
лягає приведенню у відповідність до норм зако�
нодавства.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «ХАДСОН УКРАЇНА»:

3.1. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені чин�
ним законодавством, для укладання додатко�
вої угоди про поновлення та внесення змін до до�
говору оренди земельної ділянки від 02.12.2005
№ 82�6�00331.

3.2. Виконати вимоги, викладені у листі Депар�
таменту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 28.10.2015 
№ 057041�19038.

3.3. Питання пайової участі та укладення з
Департаментом економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) договору про па�
йову участь вирішувати в порядку та випадках,
встановлених законодавством.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 02.03.2006 

№ 120/3211 «Про передачу земельної ділянки 
комунальному підприємству виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «Київське інвестиційне агентство» 
для будівництва житлового будинку з об’єктами 

соціально!культурного призначення та підземним паркінгом 
на вул. Милославській (навпроти буд. № 35!39) 

у Деснянському районі м. Києва»
Рішення Київської міської ради № 1006/2010 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 92 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону Укра!
їни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та ко!
мунальної власності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи звернення
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації») «Київське інвестиційне агентство» від 18.03.2016 № 301!379, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Поновити термін дії рішення Київської
міської ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про

передачу земельної ділянки комунальному
підприємству виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) «Київське інвестиційне агентство»
для будівництва житлового будинку з об’єк�
тами соціально�культурного призначення та
підземним паркінгом на вул. Милославській
(навпроти буд. № 35�39) у Деснянському райо�
ні м. Києва.

2. Внести зміни до рішення Київської міської
ради від 02.03.2006 № 120/3211 «Про переда�
чу земельної ділянки комунальному підприєм�
ству виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
«Київське інвестиційне агентство» для будів�
ництва житлового будинку з об’єктами соціаль�
но�культурного призначення та підземним пар�
кінгом на вул. Милославській (навпроти буд.
№ 35�39) у Деснянському районі м. Києва», 
а саме:

— слово «передати» замінити словом «надати»;

— слова та цифру «короткострокову оренду
на 5 років» замінити словами «постійне корис�
тування» (справа А�22391).

3. Вжити заходів щодо державної реєстрації
права постійного користування земельною ді�
лянкою у порядку, встановленому Законом Укра�
їни «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Комунальному підприємству виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) «Київське інвестиційне
агентство» виконати умови пункту 4 рішення Ки�
ївської міської ради від 02.03.2006 № 120/3211.

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА!2» 
земельної ділянки 

для обслуговування 
та ремонту об’єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об’єктів зв’язку 

та дорожнього господарства 
та озеленення і благоустрою території 
загального користування на бульварі 

Дружби народів 
у Печерському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1113/2117 від 2 березня 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до «Програми розвитку зе�

леної зони міста Києва до 2010 року та концеп�
ції формування зелених насаджень в централь�
ній частині міста», затверджених рішенням Ки�
ївської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381
(із змінами та доповненнями), виключивши з
переліку озеленених територій, що резервую�
ться для розвитку мережі зелених насаджень
загального користування на період після 2010
року (пункт 31 таблиці № 17 «Перелік озелене�
них територій, що резервуються для розвитку ме�
режі зелених насаджень загального користу�
вання на період після 2010 року»), земельну ді�
лянку площею 0,0346 га на бульварі Дружби на�
родів у Печерському районі м. Києва.

2. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА�2»
для обслуговування та ремонту об’єктів інже�
нерної, транспортної, енергетичної інфраструк�
тури, об’єктів зв’язку та дорожнього господар�
ства та озеленення і благоустрою території за�
гального користування на бульварі Дружби на�
родів у Печерському районі м. Києва (катего�
рія земель — землі житлової та громадської за�
будови, заява ДЦ від 17.09.2016 № 01038�
000221319�014, справа Д�7707).

3. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА�2», за умови ви�
конання пункту 4 цього рішення, в оренду на 
5 років земельну ділянку площею 0,0346 га (ка�
дастровий номер 8000000000:82:064:0020, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000336682016) для обслуго�
вування та ремонту об’єктів інженерної, транспорт�
ної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’яз�
ку і дорожнього господарства та озеленення і
благоустрою території загального користуван�
ня на бульварі Дружби народів у Печерському
районі м. Києва із земель комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва.

4. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «АЛЬМА�2»:

4.1. Виконувати обов’язки землекористува�
ча відповідно до вимог статті 96 Земельного ко�
дексу України.

4.2. У місячний термін надати до Департа�

менту земельних ресурсів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) документи, визна�
чені чинним законодавством, необхідні для
укладання договору оренди земельної ділян�
ки.

4.3. Виконати вимоги, викладені у листах Го�
ловного управління Держгеокадастру у м. Києві
від 01.07.2016 № 553/41�16, Департаменту міс�
тобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 01.04.2016
№ 4448/0/01/19�16 та Департаменту культури
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від
08.07.2016 № 060�4994.

4.4. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.

4.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

4.6. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством України.

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

5. Попередити землекористувача, що викорис�
тання землі не за цільовим призначенням тяг�
не за собою припинення права користування
нею відповідно до вимог статей 141,143 Зе�
мельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко
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ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 11 лютого 2010 року — № 61 «Про деякі питання

створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб 
з обмеженими фізичними можливостями»

Розпорядження № 244 від 3 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», у зв’язку з кадро*

вими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи міського комітету доступності осіб з інвалідніс*
тю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно* транспортної інфраструк*
тури:

Âíåñòè çì³íè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ëþòîãî 2010

ðîêó ¹ 61 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ñïðè-

ÿòëèâèõ óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îñ³á ç îáìå-

æåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè», âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿:

Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ

óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îñ³á ç îáìåæåíèìè

ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè

Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåí-

íÿ çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðàòèô³êàö³þ

Êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà ³íâàë³ä³â ³ Ôàêóëüòàòèâíî-

ãî ïðîòîêîëó äî íå¿», Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà-

¿íè â³ä 01 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó ¹ 900/2005 «Ïðî

ïåðøî÷åðãîâ³ çàõîäè ùîäî ñòâîðåííÿ ñïðèÿò-

ëèâèõ óìîâ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ îñ³á ç îáìåæå-

íèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè», ïîñòàíîâè

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 ÷åðâíÿ 2009

ðîêó ¹ 599 «Ïèòàííÿ êîíñóëüòàòèâíèõ, äîðàä-

÷èõ òà ³íøèõ äîïîì³æíèõ îðãàí³â, óòâîðåíèõ Êà-

á³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè», ñï³ëüíîãî íàêàçó Ì³-

í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà, àðõ³òåêòóðè òà æèòëîâî-

êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ³ Ì³í³ñòåð-

ñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 08

âåðåñíÿ 2006 ðîêó ¹ 300/339 «Ïðî çàòâåðäæåí-

íÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî êîì³òåòè çàáåçïå-

÷åííÿ äîñòóïíîñò³ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìàëîìî-

á³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿

òà ³íæåíåðíî- òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè»,

âðàõîâóþ÷è ð³øåííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó äîñòóï-

íîñò³ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íà-

ñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (ïðîòîêîë â³ä 18

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 2):

1. Ñòâîðèòè ì³ñüêèé êîì³òåò äîñòóïíîñò³ îñ³á

ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íà-

ñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.

2. Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî ì³ñüêèé êîì³-

òåò äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìà-

ëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³-

àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ïîñàäîâèé ñêëàä ì³ñüêîãî êî-

ì³òåòó äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ

ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ ì³ñüêîãî êîì³òåòó äî-

ñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìî-

á³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿

òà ³íæåíåðíî- òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ìèêîëó Þð³éîâè÷à.

5. Ãîëîâ³ ì³ñüêîãî êîì³òåòó äîñòóïíîñò³ îñ³á

ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íà-

ñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè çàòâåðäèòè ïåð-

ñîíàëüíèé ñêëàä êîì³òåòó òà â ðàç³ ïîòðåáè âíî-

ñèòè â íüîãî çì³íè.

6. Ðåêîìåíäóâàòè ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ñòâîðèòè â³äïîâ³äí³

ðàéîíí³ êîì³òåòè äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñ-

òþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî

îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè, çàòâåðäèòè ¿õ ñêëàä òà ïîëî-

æåííÿ.

7. Êîì³òåòàì äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ

òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’-

ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ ùîðîêó äî 10 ÷åðâíÿ òà äî

10 ãðóäíÿ íàäàâàòè óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ

ïðî ðåçóëüòàòè ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

8. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ì³ñüêîãî êî-

ì³òåòó äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ

ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî îá’ºêò³â ñî-

ö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò ñîö³àëü-

íî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿).

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.02.2010 ð. ¹ 61

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 03.03.2017 ð. ¹ 244) 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міський комітет доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 
та інженерно*транспортної інфраструктури

1. Ì³ñüêèé êîì³òåò äîñòóïíîñò³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-

íÿ äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî- òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (äàë³ — ì³ñüêèé êîì³-

òåò) º ïîñò³éíî ä³þ÷èì êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èì îðãàíîì, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ïðè âèêîíàâ-

÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ çä³éñ-

íåííÿ ìîí³òîðèíãó òà êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòâîðåííÿì íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà

îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ, çîêðåìà îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ ïî çîðó òà ñëóõó, òà òèì, ÿê³ ïåðåñó-

âàþòüñÿ ó â³çêàõ, à òàêîæ ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèì ìàëîìîá³ëüíèì ãðóïàì íàñåëåííÿ

(äàë³ — ìàëîìîá³ëüí³ ãðóïè íàñåëåííÿ), áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè (æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áóäèíê³â, à òàêîæ ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä,

çîêðåìà ñïîðòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ òà ³íøèõ óñòà-

íîâ ³ çàêëàä³â) ³ êîðèñòóâàííÿ äîðîæíüî-òðîòóàðíîþ ìåðåæåþ, òðàíñïîðòîì, çàñîáàìè çâ’ÿç-

êó òà ³íôîðìàö³¿ (çîêðåìà çàñîáàìè, ùî çàáåçïå÷óþòü äóáëþâàííÿ çâóêîâèìè ñèãíàëàìè

ñâ³òëîâèõ ñèãíàë³â, ³ ïðèñòðîÿìè, ùî ðåãóëþþòü ðóõ ï³øîõîä³â ÷åðåç òðàíñïîðòí³ êîìóí³êà-

ö³¿).

2. Ì³ñüêèé êîì³òåò ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ì³ñüêîãî êîì³òåòó º:

çàáåçïå÷åííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè, çîêðåìà òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåí-

òðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ,

îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ ñòâîðåííÿ äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî

æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áóäèíê³â, à òàêîæ ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, çîêðåìà ñïîðòèâ-

íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ³ êîðèñòóâàííÿ

äîðîæíüî-òðîòóàðíîþ ìåðåæåþ, òðàíñïîðòîì, çàñîáàìè çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàö³¿;

ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðîáëåìíèõ ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ïîë³òèêè ñòâîðåííÿ áåç-

áàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ;

ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³é êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çìó òà ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïèòàíü,

ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ âèð³øåííÿ ïèòàíü ñòâîðåííÿ äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ áåçïåðå-

øêîäíîãî äîñòóïó äî æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áóäèíê³â, à òàêîæ ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïî-

ðóä, çîêðåìà ñïîðòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíî- âèäîâèùíèõ òà ³íøèõ óñòà-

íîâ ³ çàêëàä³â, ³ êîðèñòóâàííÿ äîðîæíüî-òðîòóàðíîþ ìåðåæåþ, òðàíñïîðòîì, çàñîáàìè çâÒÿçêó

òà ³íôîðìàö³¿;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè ó âèð³-

øåí³ ïèòàíü äîñòóïíîñò³;

âèêîíàííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

4. Ì³ñüêèé êîì³òåò â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü: ïðîâîäèòü àíàë³ç ñòàíó ñïðàâ

òà ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ïðîáëåì ó ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïíîñò³ äëÿ

ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ì. Êèºâà;

âèâ÷àº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;

ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã ñòàíó âèêîíàííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ö³ëüîâèõ ïðîãðàì òà îêðåìèõ ïðîïîçèö³é

ì³ñüêîãî êîì³òåòó, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Êîíâåíö³¿ ïðî ïðàâà îñ³á ç ³íâà-

ë³äí³ñòþ, ÷èííèõ â Óêðà¿í³ Äåðæàâíèõ áóä³âåëüíèõ íîðì (ÄÁÍ), Äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â Óêðà¿íè òà

ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â áåçáàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ãàëó-

çåâèõ ñòàíäàðò³â òà ³íøèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü íîðìè äîñòóïíîñò³;

áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (îïðàöþâàíí³) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèõ àêò³â ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;

ïîäàº êåð³âíèöòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿) ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ðîáîòè ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿, çîêðåìà ïðî-

ïîçèö³é ùîäî óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâ³â òà ñòàíäàðò³â, ä³þ÷èõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì, ñòîñîâíî áåç-

ïåðåøêîäíîãî äîñòóïó ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ äî æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áó-

äèíê³â, à òàêîæ ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, çîêðåìà ñïîðòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó,

êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ³ êîðèñòóâàííÿ äîðîæíüî-òðîòóàðíîþ ìåðåæåþ, òðàíñ-

ïîðòîì, çàñîáàìè çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàö³¿;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áóäèíê³â, à òàêîæ

³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, çîêðåìà ñïîðòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó, êóëüòóðíî-âèäî-

âèùíèõ òà ³íøèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, äîðîæíüî-òðîòóàðíî¿ ìåðåæ³, òðàíñïîðòó, çàñîá³â çâÒÿçêó òà

³íôîðìàö³¿, òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà âèìîãàì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà ä³þ÷èì áóä³âåëüíèì íîðìàì;

íàäàº àíàë³òè÷íó, ³íôîðìàö³éíó òà êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî

êîìïåòåíö³¿;

ñïðèÿº ðîçâèòêó êîìôîðòíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-

íÿ.

5. Ì³ñüêèé êîì³òåò ìàº ïðàâî:

îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, çîêðåìà òåðèòî-

ð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ

îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, ïîòð³áí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâ-

äàíü;

çàëó÷àòè äî ó÷àñò³ ó ñâî¿é ðîáîò³ ñïåö³àë³ñò³â òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, çîêðåìà òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâî-

ãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà çãîäîþ ¿õ êåð³âíèê³â), à

òàêîæ íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â òà ³íøèõ îñ³á (çà çãîäîþ) äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éî-

ãî êîìïåòåíö³¿;

óòâîðþâàòè ïîñò³éí³ òà òèì÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü;

ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì òà îêðåìèõ ïðîïîçèö³é ì³ñüêîãî êîì³òåòó,

ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà âïðîâàäæåííÿ â ì. Êèºâ³ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â áåçáàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà

äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ñïðèÿòè ¿õ âèêîíàííþ òà ïîäàâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî çàçíà÷åíèõ ïðîãðàì;

çàñëóõîâóâàòè íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ³íôîðìàö³þ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;

ðîçðîáëÿòè òà ïîäàâàòè âëàñí³ ïðîåêòè ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàì ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ äëÿ ìà-

ëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî æèòëà, ãðîìàäñüêèõ ³ âèðîáíè÷èõ áó-

äèíê³â, à òàêîæ ³íøèõ áóä³âåëü òà ñïîðóä, çîêðåìà ñïîðòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ì³ñöü â³äïî÷èíêó,

êóëüòóðíî-âèäîâèùíèõ òà ³íøèõ óñòàíîâ ³ çàêëàä³â, ³ êîðèñòóâàííÿ äîðîæíüî-òðîòóàðíîþ ìåðå-

æåþ, òðàíñïîðòîì, çàñîáàìè çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà âèêîíàí-

íÿì ïðîïîçèö³é ì³ñüêîãî êîì³òåòó äîñòóïíîñò³;

ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ùîäî ñòâî-

ðåííÿ áåçáàð’ºðíîãî ñåðåäîâèùà äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ³íøèõ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåí-
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íÿ ì³ñüêèé êîì³òåò ìàº ïðàâî ïîäàâàòè çâåðíåííÿ ñòîñîâíî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â äî ì³ñ-

öåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é;

îðãàí³çîâóâàòè àáî áðàòè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ íàðàä, ñåì³íàð³â, êîíôåðåíö³é, êðóãëèõ ñòîë³â

òà ³íøèõ çàõîäàõ;

³í³ö³þâàòè ïåðåä ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ ïðîâåäåííÿ íàðàä òà ñëóõàíü ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;

ïîäàâàòè öåíòðàëüíèì òà ì³ñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî

êîìïåòåíö³¿.

6. Ì³ñüêèé êîì³òåò ïðîâàäèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ ç ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè, ¿¿ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàä-

ñüêèìè îá’ºäíàííÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.

7. Ïîñàäîâèé ñêëàä ì³ñüêîãî êîì³òåòó çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ì³ñüêî-

ãî êîì³òåòó çàòâåðäæóºòüñÿ éîãî ãîëîâîþ.

8. Ì³ñüêèé êîì³òåò óòâîðþºòüñÿ ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèê³â ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ì³ñü-

êîãî êîì³òåòó, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Ïîñàäîâèé ñêëàä ì³ñüêîãî êîì³òåòó ôîðìóºòüñÿ ç ÷èñëà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè (ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íà ÿê³ ïîêëàäåíî âèð³øåííÿ ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè,

æèòëîâî- êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó, òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, êóëüòóðè, åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é, äåðæàâíîãî àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî-

ãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà, áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ), ïðåäñòàâíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ïðîô³ëüíèõ êîì³ñ³é îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ¿õ ³íòåðåñè òà ô³çè÷íèõ îñ³á

(çà çãîäîþ).

×èñåëüí³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ïîâèí-

íà ñòàíîâèòè íå ìåíøå ïîëîâèíè çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ÷ëåí³â ì³ñüêîãî êîì³òåòó.

Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ äåëåãóþòüñÿ çáîðàìè òàêèõ îá’ºä-

íàíü ãðîìàäÿí, ùî çàñâ³ä÷óºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ïðîòîêîëîì.

9. Ì³ñüêèé êîì³òåò î÷îëþº ãîëîâà, ÿêèé çà ïîñàäîþ º çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â ÿêîãî íàëåæàòü ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþ-

òüñÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

10. Ãîëîâà ì³ñüêîãî êîì³òåòó çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ ì³ñüêîãî êîì³òåòó, âè-

çíà÷àº ïîðÿäîê éîãî ðîáîòè, ãîëîâóº íà éîãî çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿº êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä-

÷èé îðãàí ó â³äíîñèíàõ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³ä-

ïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè.

Ãîëîâà ì³ñüêîãî êîì³òåòó ìàº äâîõ çàñòóïíèê³â, ÿê³ çà ïîñàäàìè º:

äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ïðåäñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ çà ðåêîìåíäàö³ºþ Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè

ïðè Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó éîãî ïîâíîâàæåííÿ âèêîíóº îäèí ³ç çàñòóïíèê³â çà

äîðó÷åííÿì ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó.

11. Ñåêðåòàð ì³ñüêîãî êîì³òåòó:

çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó ñêëèêàº çàñ³äàííÿ;

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ïðîòîêîë³â çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêîãî êîì³òåòó (çîêðåìà âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà), ï³äãîòîâ-

êó ïîðÿäêó äåííîãî òà ìàòåð³àë³â äî éîãî çàñ³äàíü ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é ÷ëåí³â ì³ñüêîãî êî-

ì³òåòó;

âèêîíóº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîðó÷åííÿ ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó.

12. Ôîðìîþ ðîáîòè ì³ñüêîãî êîì³òåòó º çàñ³äàííÿ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì ãîëîâè ì³ñü-

êîãî êîì³òåòó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — îäíîãî ç çàñòóïíèê³â ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó. Çàñ³äàí-

íÿ ïðîâîäÿòüñÿ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó â êâàðòàë, à â ðàç³ ïîòðåáè ïðîâîäÿòüñÿ ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³-

äàííÿ çà ð³øåííÿì ãîëîâè ì³ñüêîãî êîì³òåòó àáî éîãî çàñòóïíèê³â.

Ïëàí ðîáîòè ì³ñüêîãî êîì³òåòó ôîðìóºòüñÿ çà ïðîïîçèö³ÿìè éîãî ÷ëåí³â ³ çàòâåðäæóºòüñÿ ãî-

ëîâîþ ì³ñüêîãî êîì³òåòó.

Ïîðÿäîê äåííèé ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó ôîðìóºòüñÿ çà ïðîïîçèö³ÿìè éîãî ÷ëå-

í³â.

Çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó ââàæàºòüñÿ ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ á³ëüøå ïîëîâè-

íè éîãî ÷ëåí³â.

Çàñ³äàííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó ïðîâîäèòü ãîëîâà, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — îäèí ³ç çàñòóïíèê³â

ãîëîâè.

13. Íà ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ì³ñüêèé êîì³òåò ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íà-

ëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿.

Ð³øåííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó (çîêðåìà ïëàí ðîáîòè, ïîðÿäîê äåííèé) ââàæàºòüñÿ ïðèéíÿòèì, ÿê-

ùî çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëà á³ëüø³ñòü ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ì³ñüêîãî êîì³òåòó. Â ðàç³ ð³â-

íîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º ãîëîñ ãîëîâóþ÷îãî íà çàñ³äàíí³.

Ð³øåííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì, ùî ï³äïèñóº ãîëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³

òà ñåêðåòàð. Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ íàäñèëàºòüñÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ âñ³ì ÷ëåíàì ì³ñüêîãî êî-

ì³òåòó òà â³äïîâ³äíèì ì³ñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó ï’ÿòèäåííèé ñòðîê ï³ñëÿ ïðîâåäåí-

íÿ çàñ³äàííÿ äëÿ âðàõóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ àáî â ïîäàëüø³é ðîáîò³.

×ëåí ì³ñüêîãî êîì³òåòó, ÿêèé íå ï³äòðèìóº ïðîòîêîëüíå ð³øåííÿ, ìîæå âèêëàñòè â ïèñüìîâ³é ôîð-

ì³ ñâîþ îêðåìó äóìêó, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ.

Ð³øåííÿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó ìàþòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð.

14. ×ëåíè ì³ñüêîãî êîì³òåòó ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó íàðàäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ì³ñöåâèìè îðãà-

íàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïå-

òåíö³¿ êîì³òåòó.

15. Ïðîïîçèö³¿ òà ðåêîìåíäàö³¿ ì³ñüêîãî êîì³òåòó ìîæóòü ðåàë³çóâàòèñÿ øëÿõîì âèäàííÿ â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

16. Ì³ñüêèé êîì³òåò ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè â ðîáîò³ áëàíê ³ç ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

17. Îðãàí³çàö³éíå, ³íôîðìàö³éíå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêîãî êî-

ì³òåòó äîñòóïíîñò³ çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

18. Ì³ñüêèé êîì³òåò äîñòóïíîñò³ ³íôîðìóº ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ïðèéíÿò³ ïðîòî-

êîëüí³ ð³øåííÿ òà ñòàí ¿õ âèêîíàííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ ç âèêîðèñòàííÿì

âåá-ñòîð³íîê âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿).
Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

11.02.2010 ð. ¹ 61

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 03.03.2017 ð. ¹ 244) 

Склад 
міського комітету 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
до об’єктів соціальної та інженерно*транспортної 

інфраструктури

Ïîâîðîçíèê Ìèêîëà Þð³éîâè÷ çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,

ãîëîâà êîì³òåòó

Êðèêóíîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó

Ïóñòîâîéò Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ ïðåäñòàâíèê Íàö³îíàëüíîãî êîì³òåòó ñïîðòó ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè,

çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó (çà çãîäîþ)

Øàïîâàëîâ Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíî¿, ïðîôåñ³éíî¿

òà òðóäîâî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â, ñåêðåòàð êîì³òåòó

Àç³í Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ³íâàë³ä³â "Ãðóïà àêòèâíî¿

ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â" (çà çãîäîþ)

Áàãíþê Àíäð³é ßêîâè÷ íà÷àëüíèê ³íñïåêö³éíîãî â³ää³ëó ¹ 1 óïðàâë³ííÿ êîíòðîëþ

çà áóä³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü äåðæàâíîãî

àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ ì³ñòà Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Áåðåçí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áóä³âíèöòâà òà îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç

êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà

òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Âîðîíà Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ ïðåçèäåíò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ñï³ëêà ãðîìàäñüêèõ

îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ì. Êèºâà" (çà çãîäîþ)

Ãàëåíêî Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà äèðåêòîð êîìóíàëüíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòàíîâè

"Íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò ñîö³àëüíî- åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó ì³ñòà"

Ãåëåâåé Îëåã ²âàíîâè÷ ãîëîâà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (çà çãîäîþ)

Ãîðä³þê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ àñîö³àö³¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Êè¿âñüêà

ì³ñüêà àñîö³àö³ÿ ³íâàë³ä³â, âîä³¿â àâòîìîá³ë³â ç ðó÷íèì

óïðàâë³ííÿì "²âàð" (çà çãîäîþ)

Ãîðäîâåíêî Âîëîäèìèð Ïèëèïîâè÷ ïðåäñòàâíèê Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëåííÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿

ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Óêðà¿íñüêà ñï³ëêà ³íâàë³ä³â - ÓÑ²"

(çà çãîäîþ)

ªâäîêèìîâ Äìèòðî Àíäð³éîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì³ñò³

Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿

Óêðà¿íè

ªâñåâ'ºâ Ãåííàä³é Àíäð³éîâè÷ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Ìîëîäü ç ïîðóøåííÿì çîðó

"Ãåíåðàö³ÿ óñï³øíî¿ ä³¿" (çà çãîäîþ)

Ê³ê³í Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Âåòåðàí

ÀÒÎ ç ³íâàë³äí³ñòþ" (çà çãîäîþ)

Êîñîâà Â³êòîð³ÿ Â³êòîð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü êàï³òàëüíèõ

âêëàäåíü òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè - íà÷àëüíèê â³ää³ëó

ç ïèòàíü ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿  ³íôðàñòðóêòóðè

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Êðàâ÷åíêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ ïðåäñòàâíèê Êè¿âñüêî¿ àñîö³àö³¿ ³íâàë³ä³â ç öåðåáðàëüíèì

ïàðàë³÷åì "ÊÀÑ²ÖÅÏ" (çà çãîäîþ)

Ëåâèöüêèé Ìèõàéëî Ìóñ³éîâè÷ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî

ãëóõèõ" (çà çãîäîþ)

Ëèòâèíåíêî Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó óïðàâë³ííÿ àïòå÷íîþ ìåðåæåþ

Êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ôàðìàö³ÿ"

Ìàðóñåâè÷ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Àñîö³àö³ÿ

³íâàë³ä³â-ñïèíàëüíèê³â Óêðà¿íè" (çà çãîäîþ)

Ì³ùåíêî Àíäð³é Â'ÿ÷åñëàâîâè÷ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà "Ðåñóðñíèé öåíòð

"Áåçáàð'ºðíà Óêðà¿íà" (çà çãîäîþ)

Ì³ùåíêî Ñâ³òëàíà Äìèòð³âíà ãîëîâà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òîâàðèñòâà ³íâàë³ä³â "Àë³ñà" (çà

çãîäîþ)

Íàçàðåíêî Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ ãîëîâà Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ì³ñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

³íâàë³ä³â ì³ñòà Êèºâà (çà çãîäîþ)

Íîâîñåöüêèé Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ ãîëîâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ "Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî

ñë³ïèõ" (çà çãîäîþ)

Ïàáàò Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ)

Ï³í÷óê Ëàðèñà ²âàí³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç

ïèòàíü óòðèìàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-

êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

Ïîâøåäíèé Âëàäèñëàâ Âëàäèñëàâîâè÷ çàâ³äóþ÷èé ñåêòîðîì ç ðîçâèòêó áåçáàð'ºðíîãî ñåðåäîâèùà

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Ïîäðåçàí Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó ³íâàë³ä³â "²Ï-Ôîíä" (çà

çãîäîþ)

Ïîëîçþê Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ åêñïåðò ç ïèòàíü äîñòóïíîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ àñàìáëå¿ ³íâàë³ä³â

Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)
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Ïðóäêèé Àíàòîë³é Â³êòîðîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó åêñïëóàòàö³¿ ìîñòîâèõ ³

ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä Êîìóíàëüíî¿ êîðïîðàö³¿ "Êè¿âàâòîäîð"

Ðîãàëüñüêèé Ãåííàä³é Âàäèìîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êàï³òàëüíèõ âêëàäåíü òà îðåíäè

ïðèì³ùåíü Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

×åëîìá³òüêî Â³êòîð³ÿ Þð³¿âíà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè,

ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Øåâ÷åíêî Îëåíà Ïåòð³âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ç îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷íî¿

äîïîìîãè Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

Øåïåëåíêî Ëàðèñà Òèìîô³¿âíà çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó åêñïåðòèçè ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà "Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà

åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿

äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè" (çà çãîäîþ)

Øïèëüîâèé ²âàí Ôåäîðîâè÷ ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Керівник апарату В. Бондаренко

Про комісію 
з питань перевірки інформації, викладеної 

у зверненнях громадян, щодо діяльності 
комунального підприємства «Лісопаркове господарство 

«Конча*Заспа»
Розпорядження № 245 від 3 березня 2017 року

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про місцеві державні адміністрації» та з метою перевірки інформації, викладеної у зверненнях громадян,
щодо діяльності комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча*Заспа»:

1. Óòâîðèòè êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè ³í-

ôîðìàö³¿, âèêëàäåíî¿ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí,

ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

«Ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» òà

çàòâåðäèòè ¿¿ ñêëàä, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîì³ñ³¿, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ:

2.1. Ïðîâåñòè ïåðåâ³ðêó ³íôîðìàö³¿, âèêëà-

äåíî¿ ó çâåðíåííÿõ ãðîìàäÿí, ùîäî ä³ÿëüíîñò³

êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ë³ñîïàðêîâå ãîñ-

ïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» â òåðì³í äî 06 áåðåç-

íÿ 2017 ðîêó.

2.2. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ñêëàñòè â³ä-

ïîâ³äíèé àêò òà íàäàòè éîãî íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ äî 07 áåðåçíÿ 2017 ðîêó.

3. Äèðåêòîðó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ë³-

ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî «Êîí÷à-Çàñïà» Áîÿð-

÷óêó Â. Á. çàáåçïå÷èòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ðî-

áîòè òà íàäàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè êîì³ñ³¿, óò-

âîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

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

від 03 вересня 2014 року № 979 
«Про Тимчасовий розподіл обов’язків 

між Київським міським головою, першим заступником голови
Київської міської державної адміністрації, 

заступниками голови Київської міської державної адміністрації
та керівником апарату виконавчого органу 

Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)»

Розпорядження № 231 від 2 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України — місто*герой

Київ», Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08 жовтня 2013 року № 1810:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Òèì÷àñîâîãî ðîçïî-

ä³ëó îáîâ’ÿçê³â ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ,

ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êå-

ð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 03

âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 979, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî äîäàòêó 1 äî ðîçïîðÿäæåí-

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

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

03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 979 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 09 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 127), âèêëàâøè

éîãî ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî äîäàòêó 3 äî ðîçïîðÿäæåí-

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

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

03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 979 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 12 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 1104), âè-

êëàâøè éîão ó ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

02.03.2017 ¹ 231 

Зміни
до Тимчасового розподілу обов’язків 

між Київським міським головою, першим заступником голови 
Київської міської державної адміністрації, заступниками голови 
Київської міської державної адміністрації та керівником апарату 

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 03 вересня 2014 року № 979
1. Ðîçä³ë 1 Ðîçïîä³ëó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ÐÎÇÄ²Ë 1

ÊËÈ×ÊÎ Â. Â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Î÷îëþº âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ)

1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ

íà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ) ïîâíîâà-

æåíü òà ôóíêö³é çã³äíî ç Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñ-

òî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

³íøèìè çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,

Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ çà çä³éñíåííÿ ïîâíîâà-

æåíü âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ)

ùîäî ïèòàíü ô³íàíñóâàííÿ ç áþäæåòó, ðîçðîáêè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíî-

ãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà; ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ç ïèòàíü àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ

â ìåæàõ ³ ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Îðãàí³çîâóº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì:

ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà;

ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ç ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè ³ ìîá³ë³çàö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íà-

ñåëåííÿ òà ñïðèÿº ¿õ âèêîíàííþ. Âçàºìîä³º ó öèõ ïèòàííÿõ ç ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëü-

íèìè îðãàíàìè âëàäè.

Îðãàí³çîâóº òà çä³éñíþº êåð³âíèöòâî òåðèòîð³àëüíîþ îáîðîíîþ â ìåæàõ çîíè òåðèòîð³àëüíî¿

îáîðîíè.

2. Ïðåäñòàâëÿº âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêó ì³ñüêó äåðæàâíó àäì³í³ñ-

òðàö³þ) ó â³äíîñèíàõ ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîë³òè÷íèìè ïàðò³ÿìè, ãðî-

ìàäñüêèìè ³ ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, ãðîìàäÿ-

íàìè òà ³íøèìè îñîáàìè ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè. Âåäå ïåðåãîâîðè ³ ï³äïèñóº â³äïîâ³äí³

óãîäè.

3. Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç ì³í³ñòåðñòâàìè òà ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4. Âèçíà÷àº òà ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

5. Ñïðÿìîâóº òà êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêà àïàðàòó

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êåð³âíè-

ê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), à òàêîæ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü, ùî â³äíåñåí³ çàêîíîäàâñòâîì äî êîìïåòåíö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

03.03.2017 ¹ 245

Склад комісії 
з питань перевірки інформації, 

викладеної у зверненнях громадян, щодо діяльності комунального 
підприємства «Лісопаркове господарство «Конча*Заспа»

Ô²ÙÓÊ Àíäð³é Â³êòîðîâè÷ äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ

ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ãîëîâà êîì³ñ³¿

ÊÎÐÎËÜ Îëåêñ³é Âàëåíòèíîâè÷ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó

ðåãóëþâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà

ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ

òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

ËÀÁÓÍ Îëüãà Ìèêîëà¿âíà ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êåð³âíèõ êàäð³â òà ïåðñîíàëó

óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ËÈÑÅÍÊÎ Ñåðã³é ²âàíîâè÷ çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³ Äåïàðòàìåíòó

ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÌÀÐÖÅÍÞÊ Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷ ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç³ ñïåö³àëüíî

óïîâíîâàæåíèìè ñóá'ºêòàìè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

ÍÀÇÀÐÅÍÊÎ Îëåíà Àíäð³¿âíà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ àóäèòó Äåïàðòàìåíòó

âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî

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

àäì³í³ñòðàö³¿)

ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÉ Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî êîìóíàëüíîãî îá'ºäíàííÿ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü

ì³ñòà "Êè¿âçåëåíáóä"

Керівник апарату В. Бондаренко
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Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), âçàºìîä³º ç îáëàñíèìè äåð-

æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì.

6. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ:

â³ää³ë îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè (ïàòðîíàòíà ñëóæ-

áà) àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿);

óïðàâë³ííÿ àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

7. Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâ-

äàíü ³ âèçíà÷åíîãî êîëà ïèòàíü:

êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ô³íàíñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ñòàíó ðîçâèòêó ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà ³ çàáåç-

ïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîäàëüøîãî ¿õíüîãî ðîçâèòêó;

êîîðäèíóº ðîáîòó ç ðîçðîáêè ãàëóçåâèõ òà ì³ñöåâèõ ïðîãðàì, îðãàí³çîâóº ³ çàáåçïå÷óº ¿õ âè-

êîíàííÿ;

çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ äîðó÷åíü Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, Ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

êîîðäèíóº ðîáîòó ùîäî ðîçðîáêè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà, îðãàí³çîâóº ³ çàáåçïå÷óº ¿õ âèêîíàííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü;

îðãàí³çîâóº ñï³âïðàöþ ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³, çàáåçïå÷óº ñêëàäåí-

íÿ ãðàô³ê³â òà ïëàíó ä³é ç íèìè;

çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ùîäî áóä³âíèöòâà îñîáëèâî âàæëèâèõ îá’ºêò³â â³äïîâ³äíèõ ãà-

ëóçåé ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà.

8. Ñïðÿìîâóº, êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü:

Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

9. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Íàóêîâî-åêîíîì³÷íîþ ðàäîþ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿);

10. Çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ ç:

Ïðîêóðàòóðîþ ì. Êèºâà;

Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³;

Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³;

îáîðîííèìè ñòðóêòóðàìè òà ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.

11. Î÷îëþº êîëåã³þ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿)». 

2. Ðîçä³ë 2 Ðîçïîä³ëó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ÐÎÇÄ²Ë 2 ÏË²Ñ Ã. Â.

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

1. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —

ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

2. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ç ïèòàíü åëåêòðîí-

íîãî óðÿäóâàííÿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿; ç ïèòàíü âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, â ãàëóç³ êîìïëåêñíîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿, óäîñêîíàëåííÿ ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà ïðîäóêòèâíèõ ñèë, ðîçâèò-

êó ì³æðåã³îíàëüíèõ çâ’ÿçê³â, çä³éñíåííÿ ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè åêîíîì³êè ì³ñòà, åôåêòèâíîãî

ïðîâåäåííÿ åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì, ñïðÿìîâàíèõ íà ñòâîðåííÿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè; â ãàëóç³ áþ-

äæåòó òà ô³íàíñ³â, ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó, ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè, áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿

âèñòàâêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; â ãàëóç³ ïðîìèñëîâîñò³, íàóêîâî¿, íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, çàõèñòó ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, íàëàãîäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ òà âèðîáíè÷èõ âçàºìîâ³ä-

íîñèí ì³æ ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà ç ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ³ ãàëóçåâèõ íàóêî-

âî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó ì³ñòà; ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè, äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ï³äïðè-

ºìíèöòâà, ë³öåíçóâàííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; â ãàëóç³ ïîáóòîâîãî, òîðãîâåëüíîãî îáñëó-

ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ðèíê³â.

Îðãàí³çîâóº ä³ÿëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ñôåð³ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, áå-

ðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (óòî÷íåíí³) ìîá³ë³çàö³éíîãî ïëàíó ì³ñòà Êèºâà.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü

³ âèçíà÷åíîãî êîëà ïèòàíü:

çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ äîðó÷åíü Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, Ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

îðãàí³çîâóº ñï³âïðàöþ ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ, çàáåçïå÷óº ñêëà-

äåííÿ ãðàô³ê³â òà ïëàíó ä³é ç íèìè;

áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ îêðåìèõ ðîçä³ë³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåâèõ ïðîãðàì, ì³ñöåâèõ ïðîãðàì,

îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ñòàíó ðîçâèòêó ãàëóçåé ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà ³ çàáåç-

ïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîäàëüøîãî ¿õíüîãî ðîçâèòêó;

çàáåçïå÷óº ñêëàäàííÿ áàëàíñ³â òðóäîâèõ ðåñóðñ³â;

çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ ì³ñòà Êèºâà;

çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîìèñëîâî-³ííîâàö³éíî¿ ïî-

ë³òèêè.

Îðãàí³çîâóº âïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ òà êîíòðîëþº ¿¿ ñòàí.

Ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ñèñòåìè ô³íàíñîâî-êðåäèòíî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿ òà ³íôîðìàö³éíî¿ ï³ä-

òðèìêè ï³äïðèºìíèöòâà.

Ñïðèÿº çàëó÷åííþ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ì³ñòà Êèºâà.

Ñïðèÿº ðîçâèòêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â òà âèõîäó íà çîâí³øí³é ðèíîê ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

Ïîãîäæóº çîâí³øíüîåêîíîì³÷í³ äîãîâîðè, ùî óêëàäàþòüñÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ-

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

Êîîðäèíóº ðîáîòó ùîäî çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â ì³ñò³ Êèºâ³,

äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü çà ó÷àñòþ ³íâåñòîð³â, âèäà÷³ ë³öåíç³é íà åêñïîðò òà

³ìïîðò òîâàð³â, ðàçîâèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ ë³öåíç³é â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³÷íî-

ãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè.

Ñïðèÿº åôåêòèâíîìó âèêîðèñòàííþ ïðèðîäíèõ, òðóäîâèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ì. Êèºâà òà

çàëó÷åííþ ³íâåñòèö³é. Çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ óïðàâë³íü åêîíîì³êè òà ô³íàíñîâèõ óïðàâ-

ë³íü ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.

Çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó òà ïîäàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè ïðîïîçèö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó ïðî-

äóêòèâíèõ ñèë òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ òà ðîçðîáëåííÿ ïðîã-

íîç³â äèíàì³êè ñïîæèâàííÿ íàñåëåííÿì ì³ñòà òîâàð³â íàðîäíîãî ñïîæèâàííÿ òà ïîñëóã.

Çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñ-

òà Êèºâà, îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³ òà ïîäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿

âëàäè âèùîãî ð³âíÿ ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè, ïðîïîçèö³¿ ùîäî

îáñÿãó êîøò³â Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè äëÿ ¿õ ðîçïîä³ëó ì³æ ì³ñöåâèìè áþäæåòàìè, ðîç-

ì³ð³â äîòàö³é ³ ñóáñèä³é, äàí³ ïðî çì³íó ñêëàäó îá’ºêò³â, ùî ï³äëÿãàþòü áþäæåòíîìó ô³íàíñó-

âàííþ, áàëàíñ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â äëÿ âðàõóâàííÿ ¿õ ïðè âèçíà÷åíí³ ðîçì³ð³â ñóáâåíö³é, à

òàêîæ äëÿ áþäæåòíîãî âèð³âíþâàííÿ, âèõîäÿ÷è ³ç çàáåçïå÷åíîñò³ ì³í³ìàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïî-

òðåá.

Ïîãîäæóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà íîâèõ ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ îá’ºê-

ò³â íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

Çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî, êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü ðîçðîáëåííÿ ïðîãíîç³â åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà òà ðàéîí³â íà ñåðåäíüîñòðîêîâèé ïåð³îä, ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà íà êîðîòêîñòðîêîâèé ïåð³îä, çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ ç ðàéîí-

íèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ì³ñ-

öåâèõ, ãàëóçåâèõ ïðîãðàì, à òàêîæ ï³ä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ ³íøèõ ïðîáëåì êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó

ïðîäóêòèâíèõ ñèë òåðèòîð³¿. Çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âñ³õ ì³ñöåâèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç:

ðîçðîáëåííÿ äîâãîñòðîêîâèõ òà ñåðåäíüîñòðîêîâèõ ïðîãíîçíèõ ïîêàçíèê³â áàëàíñ³â ô³íàíñî-

âèõ ³ ãðîøîâèõ äîõîä³â òà âèòðàò íàñåëåííÿ;

ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíîãî àíàë³çó ðîçâèòêó åêîíîì³êè ì³ñòà, âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â ñòðóêòóðíî-

³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè òà ïð³îðèòåò³â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿;

ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåâèõ

ïðîãðàì, ó÷àñò³ ó ðîçðîáö³ îêðåìèõ ðîçä³ë³â ³íøèõ ïðîãðàì.

Çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ö³íîóòâîðåííÿ â ïîðÿäêó ³ ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çà-

êîíîäàâñòâîì.

Çä³éñíþº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ôóíêö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüî-

âèõ ïðîãðàì ç ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

Çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî îõîðîíè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, ãðîìàäñüêî-

ãî ïîðÿäêó, çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿.

Ñïðèÿº:

ðåàë³çàö³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì â ïðîìèñëîâîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè ì³ñòà, ðîáîò³ íàóêî-

âî-åêîíîì³÷íî¿ ðàäè ì³ñòà ç ïèòàíü êîîðäèíàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ

³ ïðîåêòíèõ ðîá³ò ì³ñòà, ðîáîò³ ì³ñüêèõ îðãàí³çàö³é ðîáîòîäàâö³â, Ðàäè äèðåêòîð³â ï³äïðèºìñòâ Êè-

ºâà ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿),

íàóêîâî-òåõí³÷íèõ òîâàðèñòâ, ñï³ëîê òà ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿

íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè ó ì³ñò³ Êèºâ³;

çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèì çâ’ÿçêàì ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ðîçòàøî-

âàíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà, íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà â³äîì÷î¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³, ðîçâèò-

êó ¿õíüî¿ åêñïîðòíî¿ áàçè ³ çá³ëüøåííþ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ íà åêñïîðò;

ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ Êîìïëåêñíî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ» íà

2015-2018 ðîêè;

ðîáîò³ â³äïîâ³äíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ òîâàðèñòâ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ðîçðîáëåííÿ òà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó íàóêè ³

òåõí³êè, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é òà ï³äâèùåííÿ òåõí³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ³ ÿêîñò³ ïðî-

äóêö³¿, ñòâîðåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ³ííîâàö³éíèõ öåíòð³â ³ òåõíîïàðê³â.

Çàáåçïå÷óº ä³ÿëüí³ñòü ñåêö³¿ ç ïèòàíü íàóêîâî-òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü Íàóêîâî-åêîíîì³÷íî¿ ðà-

äè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿).

Áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ì³æãàëóçåâèõ, ãàëóçåâèõ, ðåã³î-

íàëüíèõ ³ ì³æðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç Ì³í³ñòåðñòâîì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà-

¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, Äåðæàâíîþ ñëóæ-

áîþ åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì ïðîìèñëîâî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè òà ³íøèìè öåí-

òðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííè-

ìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

Êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ãîòóº

ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ðàéîíàìè â ì³ñò³ Êèºâ³.

Â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàí³çîâóº ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) ³ ìàòåð³àë³â ç îêðåìèõ ïèòàíü

äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿçêè ÿê êåð³âíèêà âèêîíàâ-

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

4. Êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ñòðóê-

òóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), ãîë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, à òàêîæ òåðèòîð³àëüíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü, ùî â³äíåñåí³ çàêîíî-

äàâñòâîì äî êîìïåòåíö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Äîðó÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ º îáîâ’ÿç-

êîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíè-

êàìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîëîâàìè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íåçàëåæíî

â³ä ¿õ ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ

îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü, ùî â³äíåñåí³ çàêîíîäàâñòâîì äî êîìïåòåíö³¿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

6. Çà äîðó÷åííÿìè ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áåç-

ïîñåðåäíüî ïðàöþº óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
15 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹29(4942)

11

7. Â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñïðÿìîâóº, êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³ä-

ðîçä³ë³â áåçïîñåðåäíüîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ:

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — êð³ì òóðèçìó;

Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿);

Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

8. Ñïðèÿº âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çã³äíî ç âèçíà÷åíèì êîëîì ïîâíîâàæåíü.

9. Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü:

äåðæàâíîãî âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà «Ñê³ô»;

äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó íàäïðîâ³äíèêîâî¿ ðàä³îåëåêòðîí³êè «Àéñáåðã»;

äåðæàâíîãî íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà «Òåðìîõîëîä»;

ìàëîãî äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êâàíò-îïòèêà»;

äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó «Êîìåòà»;

äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ íàóêîâî¿ òà ³íæåíåðíî¿ ïðàö³»;

äåðæàâíîãî íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî ï³äïðèºìñòâà «Çàõ³ä».

10. Âçàºìîä³º ç Êè¿âñüêîþ òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ».

3. Ó ïóíêò³ 3 Ðîçä³ëó 3 Ðîçïîä³ëó ñëîâà «â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî- äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ

çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-

ïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü æèòëî-

âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå-

÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

4. Ðîçä³ë 4 Ðîçïîä³ëó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ÐÎÇÄ²Ë 4

ÏÎÂÎÐÎÇÍÈÊ Ì. Þ.

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

1. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —

ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âè-

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

2. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç óïðàâë³ííÿ ìàéíîì, çàõèñòó ìàéíîâèõ ïðàâ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì. Êèºâà; ïðèâàòèçàö³¿; ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; çà-

áåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè òà ðîçâèòêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; îð-

ãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç ðîçðîáëåííÿ ïðîãíîç³â ðîçâèòêó ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ; ó ñôåð³

îõîðîíè ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñîö³àëüíîãî çà-

õèñòó ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðîìàäÿí — ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, îäèíîêèõ íåïðàöåçäàòíèõ, ä³-

òåé-ñèð³ò, îäèíîêèõ ìàòåð³â, áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ³íøèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ âíàñë³äîê íåäîñòàòíüî¿ ìà-

òåð³àëüíî¿ çàáåçïå÷åíîñò³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè òà ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó äåðæàâè; çàáåç-

ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ï³ëüãè, âñòàíîâëåí³ äëÿ âåòåðàí³â â³éíè, ïðèð³âíÿíèõ äî íèõ

îñ³á òà âåòåðàí³â ïðàö³, â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè â çàïàñ àáî

â³äñòàâêó, òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé, à òàêîæ ïðî ï³ëüãè ³ äîïîìîãó ñ³ì’ÿì â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ñòðî-

êîâî¿ ñëóæáè; çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ïðàö³ òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè; çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáî-

òè òà ðîçâèòêó ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìåðåæ³ çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, æ³íî-

÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç ðîçðîáëåííÿ ïðîãíîç³â ðîçâèòêó ìåðåæ³ çà-

êëàä³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ; ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â òà âïðîâàäæåí-

íÿ òåíäåðíî¿ ñêëàäîâî¿ ó ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ; ùîäî çàáåçïå-

÷åííÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äî-

ðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó ì³ñòà, ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òèêè â ïèòàííÿõ

ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³; ó ñôåðàõ òåëåêîìóí³êàö³é, ³íôîðìàòè-

çàö³¿, òåëå- òà ðàä³îìîâëåííÿ, ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà.

Îðãàí³çîâóº ä³ÿëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ñôåð³ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ (óòî÷íåíí³)

ìîá³ë³çàö³éíîãî ïëàíó ì. Êèºâà.

Çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ìåäè÷íèõ çàêëàä³â ç íàäàííÿ äîïîìîãè íàñåëåííþ.

Âæèâàº çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³íôåêö³éíèì çàõâîðþâàííÿì, åï³äåì³ÿì, åï³çîîò³ÿì òà ¿õ ë³ê-

â³äàö³¿.

Êîîðäèíóº ðîáîòó çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âæèâàº çàõîä³â äëÿ ¿õíüîãî ìàòåð³àëüíîãî òà ô³íàíñîâîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ.

Çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ³ç áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü

³ âèçíà÷åíîãî êîëà ïèòàíü:

çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ äîðó÷åíü Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, Ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

îðãàí³çîâóº ñï³âïðàöþ ç ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³, çàáåçïå÷óº ñêëàäåí-

íÿ ãðàô³ê³â òà ïëàíó ä³é ç íèìè;

êîîðäèíóº ðîáîòó ùîäî ðîçðîáêè òà îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ ïåðñïåêòèâíèõ òà ïîòî÷íèõ ïðî-

ãðàì çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ;

çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ³ îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ òà åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà ñèñòåìè àäì³í³ñòðà-

ö³¿ ïðàö³ òà âæèâàº â³äïîâ³äí³ çàõîäè íà âèêîíàííÿ íàö³îíàëüíîãî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà òà

ïîëîæåíü ðàòèô³êîâàíèõ Óêðà¿íîþ êîíâåíö³é Ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³;

îðãàí³çîâóº åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñó ì³ñ-

òà;

ïðîâåäåííÿ ºäèíî¿ òðàíñïîðòíî¿ ïîë³òèêè â ïèòàííÿõ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ òðàíñïîðòó ð³çíèõ

ôîðì âëàñíîñò³.

Âæèâàº çàõîä³â ùîäî ôóíêö³îíóâàííÿ ìåðåæ³ ìîëîä³æíèõ öåíòð³â, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà. Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³ ïðîãíîç³â ðîç-

âèòêó çàçíà÷åíî¿ ìåðåæ³, çàáåçïå÷óº ¿õíº âðàõóâàííÿ ïðè ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â ïðîãðàì ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà. Êîîðäèíóº ðîáîòó öèõ çàêëàä³â, ùî íàëåæàòü

äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà, âæèâàº çàõîä³â äëÿ ¿õíüîãî ìàòåð³-

àëüíî-ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ; îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç íàäàííÿ äîïîìîãè íàñåëåííþ òà íàäàí-

íÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âñòàíîâëåíèõ ï³ëüã ³ äîïîìîãè, ïîâ’ÿçàíèõ ç îõîðîíîþ ìàòåðèíñòâà ³

äèòèíñòâà, ïîë³ïøåííÿì óìîâ æèòòÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé.

Áåðå ó÷àñòü ó âåäåíí³ êîëåêòèâíèõ ïåðåãîâîð³â òà óêëàäàíí³ òåðèòîð³àëüíèõ òàðèôíèõ óãîä,

âèð³øåíí³ êîëåêòèâíèõ òðóäîâèõ ñïîð³â (êîíôë³êò³â).

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç íàäàííÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âñòàíîâëåíèõ ï³ëüã ³ äîïîìîãè, ïîâ’ÿçàíèõ

ç îõîðîíîþ ìàòåðèíñòâà ³ äèòèíñòâà.

Çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ ðîáîòè ³ç áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ìîëîä³æíèõ öåí-

òð³â.

Êîîðäèíóº ðîáîòó îá’ºäíàíü âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, çàáåçïå÷óº ðîçðîáêó ³ ðåàë³çàö³þ ì³ñöå-

âèõ ïðîãðàì ùîäî ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ, ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â â³éíè

òà ïðàö³, ³íøèõ ìàëîçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ.

Áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ì³æãàëóçåâèõ, ãàëóçåâèõ, ðåã³î-

íàëüíèõ ³ ì³æðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåð-

ñòâîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè òà ³íøèìè öåíòðàëü-

íèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííèìè â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

Â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàí³çîâóº ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ³ ìàòåð³àë³â ç îêðåìèõ ïèòàíü

äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çà äîðó÷åííÿìè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áåçïîñåðåä-

íüî ïðàöþº â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ óïðàâë³ííÿ êîíòðîëü-

íî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïà-

ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñïðÿìîâóº, êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü äåïàðòàìåíò³â áåç-

ïîñåðåäíüîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ:

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Ñïðèÿº âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çã³äíî ç âèçíà÷åíèì êîëîì ïîâíîâàæåíü.

6. Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü:

äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò»;

äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêå ñïåö³àë³çîâàíå ï³äïðèºìñòâî îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè òà

³íôîðìàö³¿;

äåðæàâíîãî òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ»;

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ð³÷êîâîãî, àâòîìîá³ëüíîãî òà âàíòàæíîãî òðàíñïîðòó íåçà-

ëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³;

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é çâ’ÿçêó, êàáåëüíîãî òåëåáà÷åííÿ òà ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó íå-

çàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³.

7. Ñïðèÿº ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³íøèõ ôîðì âëàñíîñò³, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðè-

òîð³¿ ì. Êèºâà.

8. Ñïðèÿº âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çã³äíî ç âèçíà÷åíèì êîëîì ïîâíîâàæåíü».

5. Ó ïóíêò³ 3 Ðîçä³ëó 5 Ðîçïîä³ëó ñëîâà «â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ì³ñòîáó-

äóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çà-

áåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çåìåëüíèõ â³ä-

íîñèí, ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóï-

íèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

6. Ó ïóíêò³ 3 Ðîçä³ëó 6 Ðîçïîä³ëó ñëîâà «â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ îð-

ãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)»

çàì³íèòè ñëîâàìè «â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çà-

áåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

7. Ðîçä³ë 7 Ðîçïîä³ëó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ÐÎÇÄ²Ë 7

ÑÀÃÀÉÄÀÊ ². Â.

çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ

ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü

1. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà-

¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», ³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîñòà-

íîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

2. Îðãàí³çîâóº ä³ÿëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ó ñôåð³ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü

³ âèçíà÷åíîãî êîëà ïèòàíü çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî ðå-

àë³çàö³¿ äîðó÷åíü Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
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Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîñò³é-

íèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³-

ÿìè.

Â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàí³çîâóº ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ³ ìàòåð³àë³â ç îêðåìèõ ïèòàíü

äëÿ ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çà äîðó÷åííÿìè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ áåçïîñåðåä-

íüî ïðàöþº â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ñàãàéäàêà ². Â. óïðàâ-

ë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿)».

8. Ó ïóíêò³ 3 Ðîçä³ëó 8 Ðîçïîä³ëó ñëîâà «â³ää³ë îðãàí³çàö³éíî-äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâ-

íîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ. óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñòóïíèê³â ãî-

ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè «â³ää³ë êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñ-

íåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå-

÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

9. Ó ïóíêò³ 4 Ðîçä³ëó 8 Ðîçïîä³ëó ñëîâà «Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ó ÷àñòèí³ ðåêëà-

ìè» çàì³íèòè ñëîâàìè «Óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ðåêëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

10. Ðîçä³ë 9 Ðîçïîä³ëó âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«ÐÎÇÄ²Ë 9

ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ Â. Â.

êåð³âíèê àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

1. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè —

ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

³íøèõ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîñòàíîâ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âè-

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

2. Çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ó ñôåð³ ðîçâèòêó

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ó ãàëóç³ âíóòð³øíüî¿ ïî-

ë³òèêè; ðîçâèòêó ì³æðåã³îíàëüíèõ çâ’ÿçê³â; ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè; ó ñôåð³

çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿; ó ãàëóç³ çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí;

äîòðèìàííÿ çàñàä äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè; óïðàâë³ííÿ àðõ³âíîþ ñïðàâîþ; âçàºìîä³¿ òà ðîç-

âèòêó çâ’ÿçê³â ç ñóäàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè; ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó

ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ðå-

ñóðñ³â, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà íà òåðèòîð³¿ ì. Êèºâà; ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òè-

êè ó ãàëóç³ äîçâ³ëüíî¿ ñèñòåìè ó ñôåð³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ó ñôåð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðà-

òèâíèõ ïîñëóã; ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåðàõ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ

íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü, þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á — ï³äïðèºìö³â, ðåºñòðàö³¿ ì³ñ-

öÿ ïðîæèâàííÿ/ïåðåáóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ ùîäî íàäàííÿ â³äî-

ìîñòåé ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

Î÷îëþº àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿). Îðãàí³çîâóº òà çàáåçïå÷óº éîãî åôåêòèâíó ðîáîòó.

Îðãàí³çîâóº ä³ÿëüí³ñòü ï³äïîðÿäêîâàíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ó ñôåð³ îõîðîíè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³

(óòî÷íåíí³) ìîá³ë³çàö³éíîãî ïëàíó ì. Êèºâà.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü

³ âèçíà÷åíîãî êîëà ïèòàíü:

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ïðàâîâîãî, îðãàí³çàö³éíîãî, äîêóìåíòàëüíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, êàäðî-

âîãî, ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî òà ³íøîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âè-

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

çàáåçïå÷óº ðîçðîáëåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ äîðó÷åíü Ïðåçè-

äåíòà Óêðà¿íè, Ïðîãðàìè ä³ÿëüíîñò³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè;

áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ îêðåìèõ ðîçä³ë³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåâèõ ïðîãðàì, ì³ñöåâèõ ïðîãðàì,

îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

ñïðèÿº âçàºìîä³¿ ³ç ñï³ëêàìè, òîâàðèñòâàìè, àñîö³àö³ÿìè, ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè, ÿê³ ä³-

þòü ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ;

çä³éñíþº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ôóíêö³¿ ùîäî âèêîíàííÿ (çä³éñíåííÿ) ì³ñöåâèõ ³íôîðìà-

ö³éíî-âèäàâíè÷èõ ïðîãðàì, ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ

ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ç ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿;

çàáåçïå÷óº íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

Áåðå ó÷àñòü ó âïðîâàäæåíí³ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç:

ðîçðîáëåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê ³ çàõèñò íàö³îíàëüíîãî ³íôîðìà-

ö³éíîãî ïðîñòîðó íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà;

ôóíêö³îíóâàííÿ ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðàâîâîãî ³íôîðìóâàííÿ òà âèõîâàííÿ íàñå-

ëåííÿ.

Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ÷ëåí³â ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

Çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàõîä³â ùîäî îõîðîíè ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, ãðîìàäñüêî-

ãî ïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ì³æãàëóçåâèõ, ãàëóçåâèõ, ðåã³î-

íàëüíèõ ³ ì³æðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì.

Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïîñò³éíè-

ìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè.

Â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü îðãàí³çîâóº ï³äãîòîâêó ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ).

Çä³éñíþº îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ çàñ³äàíü Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàðàä òà ³íøèõ çàõîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çà ó÷àñ-

òþ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Çà äîðó÷åííÿìè êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) áåçïîñåðåäíüî ïðàöþº êîìóíàëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îð-

ãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é».

3. Â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ñïðÿìîâóº, êîîðäèíóº òà êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü:

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — ó ÷àñòèí³ ðåôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ñèñòåìè ñóñï³ëüíèõ êî-

ìóí³êàö³é;

Äåïàðòàìåíòó (Öåíòðó) íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

Äåïàðòàìåíòó ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äåðæàâíîãî àðõ³âó ì. Êèºâà.

4. Ñïðèÿº âçàºìîä³¿ ç òåðèòîð³àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çã³äíî ç âèçíà÷åíèì êîëîì ïîâíîâàæåíü.

5. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ì³æâ³äîì÷îþ êîîðäèíàö³éíî-ìåòîäè÷íîþ ðàäîþ

ç ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ».
Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.09.2014 ¹ 979 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

02.03.2017 ¹ 231)

ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації,

заступників голови Київської міської державної адміністрації
Ïë³ñ Ã. Â. çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà îêðå-

ìèì ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ïàíòåëåºâ Ï. Î. Ñïàñèáêî Î. Â.

Ñïàñèáêî Î. Â. Ïàíòåëåºâ Ï. Î.

Ñòàðîñòåíêî Ã. Â. Ðåçí³êîâ Î. Þ.

Ïîâîðîçíèê Ì. Þ. çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà îêðå-

ìèì ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ñàãàéäàê ². Â. çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà îêðå-

ìèì ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

Ðåçí³êîâ Î. Þ. Ñòàðîñòåíêî Ã. Â.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

03.09.2014 ¹ 979

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

02.03.2017 ¹ 231 )

ПЕРЕЛІК
підприємств, установ, організацій, 

заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва,
що підпорядковані структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
діяльність яких координується першим заступником голови

Київської міської державної адміністрації, 
заступниками голови Київської міської державної адміністрації, 
керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

Кличко В. В. Департамент
внутрішнього
фінансового
контролю та аудиту

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київекспертиза"

Пліс Г. В. Департамент
економіки та
інвестицій

Комунальна науково%дослідна установа "Науково%дослідний інститут
соціально%економічного розвитку міста"

Комунальне підприємство "Київське інвестиційне агентство"

Департамент
промисловості та
розвитку
підприємництва

Комунальне підприємство "Київський міський бізнес%центр"

Київське комунальне науково%виробниче підприємство "Кавітрон"

Комунальне підприємство "Київський завод алюмінієвих будівельних
конструкцій"

Комунальне підприємство "Володимирський ринок"

Комунальне підприємство "Бессарабський ринок"

Комунальне підприємство "Житній ринок"

Комунальне підприємство "Київські ринки"

Комунальне підприємство "Домашній магазин"
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Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство "Київський іподром"

Комунальне підприємство "Поділ%Нерухомість"

Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва

Комунальне підприємство "Ріко" виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)

Департамент
інформаційно%
комунікаційних
технологій

Комунальне підприємство "Головний інформаційно%
обчислювальний центр"

Комунальне підприємство "Інформатика" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Спеціалізоване комунальне підприємство "Київтелесервіс"

Пантелеєв П.О. Департамент
житлово%
комунальної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київська спадщина"

Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"

Комунальне підприємство "Водно%інформаційний центр"

Комунальне підприємство "Київводфонд"

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції "Київбудреконструкція"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство
"Спеціалізований комбінат підприємств комунально%побутового
обслуговування"

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне підприємство
"Київський крематорій" виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації)

Комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних
матеріалів

Комунальне підприємство "Київське комунальне автотранспортне
підприємство № 2737"

Комунальне підприємство підрядне спеціалізоване ремонтно%
будівельне управління

Державний історико%меморіальний Лук'янівський заповідник

Комунальне підприємство "Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях 
м. Києва"

Державне комунальне підприємство "Київжитлотеплокомуненерго"

Комунальне підприємство " Київжитлоспецексплуатація" (з питань
утримання та обслуговування житлово%комунального господарства)

Департамент
міського
благоустрою та
збереження
природного
середовища

Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Комунальне підприємство "Плесо"

Комунальне підприємство "Київблагоустрій"

Комунальне підприємство "Загальноміський інформаційний центр
реагування на тривожні виклики та надзвичайні події в м. Києві %
"Київ%112"

Комунальна аварійно%рятувальна служба "Київська служба
порятунку"

Комунальне підприємство "Київський міський Будинок природи"

Комунальне об'єднання "Київзеленбуд"

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Голосіївського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Дарницького району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Деснянського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Оболонського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Печерського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Подільського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Солом'янського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Святошинського району м. Києва

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району м. Києва

Комунальне підприємство "Лісопаркове господарство "Конча%Заспа"

Комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство"

Комунальне підприємство "Лік" м. Києва

Комунальне підприємство "Притулок для тварин"

Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної
медицини"

Поворозник М. Ю. Департамент
охорони здоров'я

Комунальна організація "Київмедспецтранс" 

Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна
поліклініка"

Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в
стоматології"

Комунальне підприємство "Стоматологія Дніпровського району 
м. Києва"

Територіальне медичне об'єднання "Стоматологія" у місті Києві

Київська міська клінічна лікарня "Київський міський центр серця"

Київський міський центр екстреної медичної допомоги служби
медицини катастроф

Заклади охорони здоров'я, що підпорядковані Департаменту охорони
здоров'я

Департамент
соціальної політики

Заклади соціальної сфери, що підпорядковані Департаменту
соціальної політики

Департамент
комунальної
власності м. Києва

Комунальне підприємство Київської міської ради "Київське міське
бюро технічної інвентаризації"

Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" (з питань
використання нежитлового фонду)

Комунальне підприємство "Фармація"

Департамент
транспортної
інфраструктури

Комунальне підприємство "Київінформатика"

Комунальне підприємство "Київпастранс"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)

Комунальне підприємство "Київдорсервіс"

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"

Комунальна судноплавна компанія "Київ"

Комунальна служба перевезень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Комунальна корпорація "Київавтодор"

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Голосіївського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дарницького району"

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Дніпровського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне  управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Оболонського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Подільського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Святошинського району" м. Києва

Комунальне підприємство " Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району м. Києва"

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Шевченківського району" м. Києва

Комунальне підприємство "Шляхово%експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
"Магістраль"

Комунальне підприємство "Комунальне підрядне спеціалізоване
підприємство будівельно%електромонтажних робіт"

Комунальне автотранспортне підприємство № 273901

Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів 
м. Києва "Київавтошляхміст"

Комунальне підприємство "Учбово%курсовий комбінат"

Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно%будівельне управління"

Комунальне автотранспортне підприємство № 273904 КАТП% 273904

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення 
м. Києва "Київміськсвітло"

Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"

Комунальне підприємство "Автодорсервіс"

Спасибко О. В. Департамент
земельних ресурсів

Комунальне підприємство "Київський міський центр земельного
кадастру та приватизації землі"

Комунальне підприємство "Київський інститут земельних відносин"

Департамент
містобудування та
архітектури

Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального
плану м. Києва"

Департамент
будівництва та
житлового
забезпечення

Комунальне підприємство "Фінансова компанія "Житлоінвест"

Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду
"Житло%сервіс"

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"

Комунальне підприємство "Житлоінвестбуд%УКБ"

Комунальне підприємство "Житлоінвестпроект"

Комунальне підприємство "Дирекція реставраційно%
відновлювальних робіт"

Комунальне підприємство "Інженерний центр"

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово%
транспортних споруд м. Києва"

Старостенко Г. В. Департамент
культури

Комунальне підприємство "Агентство по обслуговуванню театральної
та концертної діяльності"

Комунальне підприємство "Дирекція театрально%концертних та
спортивно%видовищних кас"

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Київська дитяча академія мистецтв

Комунальний вищий навчальний заклад училище хореографічного
мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені
Сержа Лифаря" 
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Комунальне підприємство "Київкультурасервіс"

Комунальне підприємство "Київкінофільм"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Братислава"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Ленінград"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Лейпціг"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Росія"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Екран"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Т. Шевченка"

Комунальне підприємство "Кінотеатр ім. Гагаріна"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Київська Русь"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Загреб"

Комунальне підприємство "Кінотеатр "Флоренція"

Заклади культури, що підпорядковані Департаменту культури

Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту

Київський університет імені Бориса Грінченка

Комунальне підприємство "Центр науково%освітніх інновацій та
моніторингу"

Комунальне підприємство "Київський водний стадіон"

Комунальне підприємство "Спортивний комплекс"

Заклади освіти, фізичної культури та спорту, що підпорядковані
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

Служба у справах
дітей та сім'ї

Київський міський правобережний центр для ВІЛ%інфікованих дітей
та молоді

Комунальна установа "Київський міський лівобережний центр для
ВІЛ%інфікованих дітей та молоді"

Центр соціально%психологічної реабілітації дітей № 1 Служби у
справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Центр соціально%психологічної реабілітації дітей Служби у справах
дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Міський центр дитини

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Київський міський центр соціально%психологічної допомоги

Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

Резніков О. Ю. Департамент
економіки та
інвестицій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Київський міський
туристично% інформаційний центр"

Управління з питань
реклами

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) "Київреклама"

Департамент
суспільних
комунікацій

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) "Столиця"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Телекомпанія
"Київ"

Комунальне підприємство "Радіостанція Голос Києва"

Комунальне підприємство Київської міської ради "Редакція газети
"Українська столиця"

Комунальне підприємство "Редакція газети "Вечірній Київ"

Бондаренко В. В. Апарат Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)"

Комунальне підприємство "Дніпро"

Комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва"

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів
до реалізації інвестиційних проектів на території 

Труханового острова
Розпорядження № 250 від 7 березня 2017 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструк*
ції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже*
нерно*транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фі*
нансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення,
незавершеного будівництва, інженерно*транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпоряджен*
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня
2007 року № 1403 (протокол від 12 квітня 2016 року № 83/2016), з метою підвищення ефективності залучення
інвесторів до розвитку інфраструктури міста Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿â-

ñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà»

çàìîâíèêîì ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â

çà îá’ºêòàìè, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó îá’ºê-

ò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çà-

òâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ-

÷èõ (ïåðåä³íâåñòèö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ

³íâåñòèö³éíèõ êîíêóðñ³â.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

4.1. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ çà îá’ºêòàìè, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó îá’ºê-

ò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çà-

òâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.2. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора 
Київської муніципальної академії естрадного та циркового

мистецтв
Розпорядження № 219 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» та Методичних рекомендацій щодо особливос*
тей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постано*
вою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè

ðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñ-

òðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ.

2. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

2.1. Ïðèéíÿòòÿ äîêóìåíò³â ïðåòåíäåíò³â íà

ïîñàäó ðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäå-

ì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ.

2.2. Ïåðåâ³ðêó â³äïîâ³äíîñò³ ïðåòåíäåíò³â íà

ïîñàäó ðåêòîðà Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäå-

ì³¿ åñòðàäíîãî òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ âèìîãàì

äî êåð³âíèêà, âñòàíîâëåíèì ñòàòòåþ 42 Çàêî-

íó Óêðà¿íè «Ïðî âèùó îñâ³òó».

2.3. Âíåñåííÿ êàíäèäàòóð ïðåòåíäåíò³â äî

Êè¿âñüêî¿ ìóí³öèïàëüíî¿ àêàäåì³¿ åñòðàäíîãî

òà öèðêîâîãî ìèñòåöòâ äëÿ ãîëîñóâàííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòàìè ³íâåñ-

òóâàííÿ ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà

àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåïàðòàìåíòîì ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîìóíàëüíèì

ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêî-

ãî ñåðåäîâèùà», êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, Äí³ïðîâñüêîþ ðàéîííîþ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

4.3. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì, çàçíà-

÷åíèì ó ïóíêò³ 1 ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíê-

òîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ³ç ñóá’ºêòàìè, çà-

çíà÷åíèìè â ï³äïóíêò³ 4.2 ïóíêòó 4 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì

«Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàðñòâî».

4.4. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòàìè, çàçíà-

÷åíèìè â ïóíêòàõ 2, 3 òà 5 ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³

ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæå-

íîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ³ç ñóá’ºê-

òàìè, çàçíà÷åíèìè â ï³äïóíêò³ 4.2 ïóíêòó 4 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà Äåïàðòàìåíòîì îñâ³òè ³

íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

4.5. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòîì, çàçíà-

÷åíèì ó ïóíêò³ 5 ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíê-

òîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ³ç ñóá’ºêòàìè, çà-

çíà÷åíèìè â ï³äïóíêòàõ 4.2 òà 4.4 ïóíêòó 4 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºì-

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

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

ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü

âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî».

4.6. Íàäàòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïî-

êàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ òà

ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñ³â äî Äåïàðòàìåíòó

åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äëÿ

ï³äãîòîâêè óìîâ êîíêóðñ³â.

5. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåí-

íÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó çåìåëü-

íèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿), Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîð-

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

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

ìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîçâèò-

êó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà», êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ íàñàäæåíü

Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, Êè¿âñüêîìó êî-

ìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà

òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè-

¿âçåëåíáóä», êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõî-

ðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíî-

ãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî», êîìóíàëüíîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Äàðíèöüêå ë³ñîïàðêîâå ãîñïîäàð-

ñòâî», Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çà çàïèòàìè êîìóíàëüíî-

ãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî»

íàäàâàòè íåîáõ³äí³ âèñíîâêè, ïîãîäæåííÿ òà

ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâêè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ

ïîêàçíèê³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-

åêò³â.

6. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â æèò-

ëîâîãî òà íåæèòëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåð-

øåíîãî áóä³âíèöòâà, ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîâåñòè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñ-

òîð³â.

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

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 07.03.2017 ¹ 250

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій
1. Îáëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíîãî õàáó ç êàôå òà çîíîþ áàðáåêþ íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñ-

òðîâà.

2. Ñòâîðåííÿ âåéêáîðäèíãîâîãî öåíòðó (ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà) ó çàòîö³ íà òåðèòîð³¿ Òðó-

õàíîâîãî îñòðîâà.

3. Ñòâîðåííÿ çîíè ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ç âåëî- òà ³íôîðìàö³éíèì õàáîì íà òåðèòîð³¿ Òðó-

õàíîâîãî îñòðîâà.

4. Ñòâîðåííÿ âåëî-³íôîðìàö³éíîãî õàáó íà ðîçâ’ÿçö³ äî îçåðà Äîâáè÷êè òà á³ëÿ ïëÿæó íà òåðè-

òîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà.

5. Ñòâîðåííÿ ñïîðòèâíî-ðåêðåàö³éíî¿ çîíè ïëÿæíîãî â³äïî÷èíêó íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñ-

òðîâà.

6. Ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ðèáíî¿ ëîâë³ òà çîíè áàðáåêþ íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðî-

âà.

7. Ñòâîðåííÿ ìîòóçêîâîãî ïàðêó íà òåðèòîð³¿ Òðóõàíîâîãî îñòðîâà.
Керівник апарату В. Бондаренко 



ÐÅÊËÀÌÀ
15 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹29 (4942)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÒÎÂ «Àêâàæèòëîñåðâ³ñ»  äîâîäèòü äî Âàøîãî â³äîìà çàòâåðäæåíó ôîðìó äîãîâîðó çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â â ïàðê³íãàõ çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â, âóë. Þð³ÿ Øóìñüêîãî , 1 òà  1-â, êîòðèé  çã³äíî  ïîëîæåíü ñò. ñò. 633, 977 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè º ïóáë³÷íèì äîãîâîðîì.

ÏÓÁË²×ÍÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð
ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â

¹ __\__\__ «__ « ______ 20__ ð.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÀÊÂÀÆÈÒËÎÑÅÐÂ²Ñ», (íàäàë³
³ìåíóºòüñÿ «Çáåð³ãà÷») â îñîá³ äèðåêòîðà ___________, ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó,
ç îäíîãî áîêó, òà
______________________ (íàäàë³ ³ìåíóºòüñÿ «Àâòîâëàñíèê») ç äðóãîãî áîêó, óêëàëè
öåé Äîãîâ³ð çáåð³ãàííÿ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â (íàäàë³ ³ìåíóºòüñÿ «Äîãîâ³ð»)
ïðî íàñòóïíå:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
1.1.Çà äàíèì äîãîâîðîì «Çáåð³ãà÷» çîáîâ'ÿçóºòüñÿ íå äîïóñêàòè ïðîíèêíåííÿ íà

òåðèòîð³þ îá’ºêòà ñòîðîíí³õ îñ³á ³ âèäàòè òðàíñïîðòíèé çàñ³á ìàðêè ___________ (íàäàë³
-ìàéíî) çà ïåðøîþ âèìîãîþ «Àâòîâëàñíèêà» (ö³ëîäîáîâî ïðîòÿãîì ïåð³îäóä³¿ äîãîâîðó)
Ïðèéíÿòòÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó íà çáåð³ãàííÿ ïîñâ³ä÷óºòüñÿ êàðòêîþ-ïðîïóñêîì.

1.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ìàéíà ï³ä ÷àñ çáåð³ãàííÿ - ìàøèíîì³ñöå ¹__, ÿêå
çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ____ (äàë³ - Îá'ºêò), ÿêå º âëàñí³ñòþ àáî íà ÿêå º ïðàâî
êîðèñòóâàííÿ ó «Àâòîâëàñíèêà».

1.3.Çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõçàñîá³â çä³éñíþºòüñÿ Çáåð³ãà÷åì øëÿõîì ñïîñòåðåæåííÿ
çà òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ö³ëîäîáîâî çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ìàéíà.

1.4. Íà ìàøèíîì³ñö³ ¹_____ ìîæå çáåð³ãàòèñÿ ³íøèé, í³æ âèçíà÷åíî â ï. 1.1.
Äîãîâîðó òðàíñïîðòíèé çàñ³á, ïðî ùî «Àâòîâëàñíèê» ïîâ³äîìëÿº «Çáåð³ãà÷à»
ïèñüìîâî. «Çáåð³ãà÷» íà ï³äñòàâ³ çàÿâè «Àâòîâëàñíèêà» îôîðìëÿº éîìó ³íøó
êàðòêó-ïðîïóñê.

2. Ö²ÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ðîçì³ð îïëàòè çáåð³ãàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â âèçíà÷àºòüñÿ Çáåð³ãà÷åì

íà 1 (îäèí) êàëåíäàðíèé ð³ê òà ðîçì³ùóºòüñÿ íà äîøö³ îãîëîøåíü ó ôîðì³
Ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.2. Ö³íà çà ïîñëóãè ìîæå çì³íþâàòèñü Çáåð³ãà÷åì çàëåæíî â³ä çì³íè íîðì
âèòðàò íà çä³éñíåííÿ òàêèõ ïîñëóã: ö³í íà ðèíêó, çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ïîäàòê³â,
çáîð³â, ³íøèõ îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òîùî.

2.3. Îïëàòà çä³éñíþºòüñÿ «Àâòîâëàñíèêîì» çà 1 (îäèí êàëåíäàðíèé ð³ê) ó
âèïàäêó êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãîþ «Çáåð³ãà÷à».

2.4. Îïëàòà ïðîâîäèòüñÿ  â áåçãîò³âêîâ³é ôîðì³ íà ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê
«Çáåð³ãà÷à» ð³âíèìè ÷àñòèíàìè êîæíîãî ì³ñÿöÿ ( àëå íå ìåíøå, í³æ çà 1 (îäèí
êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü) íå ï³çí³øå 20-ãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ÿêèé º ðîçðàõóíêîâèì.

2.3.Ó âèïàäêó çì³íè âàðòîñò³ çáåð³ãàííÿ ìàéíà «Çáåð³ãà÷» äîâîäèòü äî â³äîìà
øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ íà äîøö³ îãîëîøåíü ïàðê³íãó íà Îá'ºêò³ âëàñíîãî Ðîçïîðÿäæåííÿ
çà 15 êàëåíäàðíèõ äí³â äî äàòè ââåäåííÿ â ä³þ.

2.4. «Àâòîâëàñíèê» êîæíîãî ì³ñÿöÿ, àëå íå ï³çí³øå 5-ãî ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ
çîáîâ'ÿçàíèé îòðèìóâàòè ðàõóíîê íà îïëàòó ó «Çáåð³ãà÷à» çà éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿì
àáî çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì Îá'ºêòà.

2.5. Ó âàðò³ñòü çáåð³ãàííÿ ìàéíà âêëþ÷àºòüñÿ âàðò³ñòü óòðèìàííÿ ïàðê³íãó òà
ñòðàõóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ «Çáåð³ãà÷à».

3. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ'ßÇÊÈ ÇÁÅÐ²ÃÀ×À
3.1. «Çáåð³ãà÷» çîáîâ'ÿçàíèé:
3.1.1.Îòðèìóâàòè Ìàéíî çã³äíî ç êàðòêîþ-ïðîïóñêîì.Êàðòêà-ïðîïóñê âèäàºòüñÿ

«Àâòîâëàñíèêó» çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ íåãàéíî.
3.1.2. Âæèâàòè âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ íåäîïóùåííÿ ïðîíèêíåííÿ íà

òåðèòîð³þ îá'ºêòà ñòîðîíí³õ îñ³áâ ïåð³îä ä³¿ öüîãî Äîãîâîðó.
3.1.3. Íå ïåðåøêîäæàòè «Àâòîâëàñíèêó» â ïåð³îä ä³¿ äîãîâîðó ó äîñòóï³ äî

ñâîãî ìàéíà.
3.1.4. «Çáåð³ãà÷» íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü: 
- çà øêîäó, çàâäàíó çëîâìèñíèêàìè, ÿê³ ïðîíèêëè íà îá'ºêò â ïåð³îä çáåð³ãàííÿ

øëÿõîì çëàìóâàííÿ, â³êðèâàííÿ àáî ðóéíóâàííÿ çàáëîêîâàíèõ (çàêðèòèõ) â³êîí,
äâåðåé òà ³íøèõ êîíñòðóêö³é, òà â÷èëè êðàä³æêó ìàéíà, ùî çáåð³ãàëîñÿ íà
ìàøèíîì³ñö³ ¹___, ÿêùî áóäå âñòàíîâëåíà âèíà «Çáåð³ãà÷à» ó ¿¿ äîïóùåíí³, â
ìåæàõ çàâäàíî¿ øêîäè, àëå íå á³ëüøå ñóìè â ðîçì³ð³ 20000,00 ãðí. Ïðè öüîìó
âàðò³ñòü çáèòê³â íå â³äøêîäîâóºòüñÿ.Â³äøêîäóâàííÿ Çàìîâíèêó çàïîä³ÿíî¿ ìàéíîâî¿
øêîäè çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó

ç óðàõóâàííÿì ðîçì³ðó çíîñó. Ðîçì³ð øêîäè ïîâèíåí áóòè ï³äòâåðäæåíèé
â³äïîâ³äíèìè äîêóìåíòàìè òà ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ âèêðàäåíîãî, çíèùåíîãî àáî
ïîøêîäæåíîãî òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.Ôàêò ñêîºííÿ ïðîòèïðàâíèõ ä³é çëîâìèñíèêàìè,
ÿê³ ïðîíèêëè íà îá'ºêò, âñòàíîâëþºòüñÿ îðãàíàìè ä³çíàííÿ, ñë³äñòâà ÷è ñóäó.

- «Çáåð³ãà÷» íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ç äàòè ïåðåäà÷³ íà çáåð³ãàííÿ ³ äî äàòè
ïîâåðíåííÿ «Àâòîâëàñíèêó»,òîáòî äî ìîìåíòó ïî÷àòêó ðóõó òðàíñïîðòíîãî çàñîáó,
â'¿çä ³ âè¿çä ÿêîãî ô³êñóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó æóðíàë³ íà ï³äñòàâ³ êàðòêè-ïðîïóñêó.

3.1.5. «Çáåð³ãà÷» íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ ó ðàç³:
-ïîøêîäæåííÿ ìàéíà éîãî âëàñíèêîì àáî îñîáîþ,ùî ìàº ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì;
- ÿêùî øêîäà íàíåñåíà ïîæåæåþ, ñòèõ³éíèì ëèõîì, àâàð³ÿìè ïîáóòîâèõ

êîìóí³êàö³é,ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè òðåò³õ îñ³á ïðè ìàñîâîìó ïîðóøåíí³ ãðîìàäñüêîãî
ïîðÿäêó àáî ïðè óìèñíîìó çíèùåíí³ (ç³ïñóâàíí³ ìàéíà ñòîðîíí³ìè îñîáàìè áåç
ïðîíèêíåííÿ íà Îá'ºêò òà ³íøèõ îáñòàâèí, ùî íå çàëåæàòü â³ä âèíè «Çáåð³ãà÷à»).

- âíàñë³äîê ïðàâîì³ðíèõ ä³é Çáåð³ãà÷à;
- ÿêùî «Àâòîâëàñíèê» ðîçãîëîñèâ ñòîðîíí³ì îñîáàì â³äîìîñò³ ïðî ñâî¿ êîäè,

êëþ÷³, ñèñòåìó áëîêóâàííÿ, êîíòðîëþ òà ïîðÿäêîì â³äêðèòòÿ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó.
3.2. ßêùî ïðè ïðèéìàíí³ «Çáåð³ãà÷åì» ìàéíà, «Àâòîâëàñíèêîì» íå íàäàíî

éîãî äëÿ îãëÿäó, «Àâòîâëàñíèê» âòðà÷àº ïðàâî íà ïðåä'ÿâëåííÿ ïðåòåíç³é.
3.3. Ó âèïàäêó ñïðè÷èíåííÿ áóäü-êèì ïîøêîäæåíü ìàéíó «Àâòîâëàñíèêà»,

«Çáåð³ãà÷» çîáîâ'ÿçàíèé âæèòè çàõîä³â ùîäî îõîðîíè ïðàâ Àâòîâëàñíèêà, ç³áðàòè
íåîáõ³äí³ äîêàçè ³ ïîâ³äîìèòè «Àâòîâëàñíèêà» ïðî òàê³ ïîðóøåííÿ.3.4. «Çáåð³ãà÷»
íå ìàº ïðàâà êîðèñòóâàòèñü ìàéíîì.

3.5.Ç ìåòîþ íàëåæíîãî çàáåçïå÷åííÿ çáåð³ãàííÿ ìàéíà,ùî âèìàãàº ï³äòðèìàííÿ
ó òîìó ÷èñë³ ³ ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî ñòàíó, «Çáåð³ãà÷» çîáîâ'ÿçóºòüñÿ óêëàñòè
â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè òà âèðîáíèêàìè ïîñëóã (ïîñòà÷àëüíèêàìè
ïîñëóã åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ñèñòåì àâòîìàòèêè
òà ³í),à â ÷àñòèí³ ,ùî ìîæóòü íàäàâàòèñÿ âëàñíèìè ñèëàìè -íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè.

3.6.Ó âèïàäêó íåïðåä'ÿâëåííÿ êàðòêè-ïðîïóñêó çáåð³ãà÷ ìàº ïðàâî çàáîðîíèòè
äîñòóï «Àâòîâëàñíèêó».

4. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ'ßÇÊÈ ÀÂÒÎÂËÀÑÍÈÊÀ
4.1. «Àâòîâëàñíèê» çîáîâ'ÿçàíèé:
4.1.1. îòðèìàòè òà ïðåä'ÿâëÿòè êàðòêó-ïðîïóñê íà â’¿çä íà Îá'ºêò;
4.1.2. çä³éñíþâàòè îïëàòè ó ïîðÿäêó ³ ó ñòðîê,ùî ïåðåäáà÷åí³ äàíèì äîãîâîðîì;
4.1.3. çàáåçïå÷èòè áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ìàéíà;
4.2. «Àâòîâëàñíèê» ìàº ïðàâî ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîñòóïó äî ìàéíà òà íà â'¿çä ³

âè¿çä ç òåðèòîð³¿ Îá'ºêòà.
5. Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÑÒÎÐ²Í
5.1. Ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü çà öèì Äîãîâîðîì Ñòîðîíè íå-

ñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèçíà÷åíó öèì Äîãîâîðîì. Ïîðóøåííÿì çîáîâ'ÿçàííÿ º éî-
ãî íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ, òîáòî âèêîíàííÿ ç ïîðóøåííÿì óìîâ,
âèçíà÷åíèõ çì³ñòîì çîáîâ'ÿçàííÿ.

5.3.ßêùî «Çáåð³ãà÷» çàçíàº â ðåçóëüòàò³ çáåð³ãàííÿ ìàéíà çáèòê³â âíàñë³äîê âëàñ-
òèâîñòåé ìàéíà, ïðî ÿê³ â³í íå çíàâ ³ íå ïîâèíåí áóâ çíàòè, «Àâòîâëàñíèê» ïîâèíåí
â³äøêîäóâàòè «Çáåð³ãà÷ó» ö³ çáèòêè.

5.4. Ó âèïàäêó íåïîâåðíåííÿ ìàéíà «Àâòîâëàñíèêó» çà ïåðøîþ âèìîãîþ,
«Çáåð³ãà÷» ïîâèíåí âæèòè âñ³õ ìîæëèâèõ çàõîä³â äëÿ ïîâåðíåííÿ òàêîãî ìàéíà.

6. ÂÈÐ²ØÅÍÍß ÑÏÎÐ²Â
6.1. Óñ³ ñïîðè, ùî ïîâ'ÿçàí³ ³ç öèì Äîãîâîðîì, éîãî óêëàäàííÿì àáî òàê³, ùî

âèíèêàþòü â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ óìîâ öüîãî Äîãîâîðó, âèð³øóþòüñÿ øëÿõîì
ïåðåãîâîð³â ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè Ñòîð³í àáî ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

7. ÑÒÐÎÊ Ä²¯ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÒÀ ²ÍØ² ÓÌÎÂÈ
7.1. Öåé Äîãîâ³ð íàáóâàº ÷èííîñò³ ç ìîìåíòó éîãî îïðèëþäíåííÿ àáî ï³äïèñàííÿ

òà ä³º ïðîòÿãîì 1 (îäíîãî) ðîêó. Ó âèïàäêó, ÿêùî çà 30 äí³â äî äàòè çàê³í÷åííÿ
ä³¿ äîãîâîðó íå çàÿâëåíî ïðî ðîç³ðâàííÿ ³ íå ïîâåðíåíî ïðîïóñêíèé äîêóìåíò
íà òåðèòîð³þ ïàðê³íãó, äîãîâ³ð ïðîäîâæóº ñâîþ ä³þ íà 1 êàëåíäàðíèé ð³ê.

7.2. Öåé Äîãîâ³ð ñêëàäåíèé óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, êîæíèé
ç ÿêèõ ìàº îäíàêîâó þðèäè÷íó ñèëó.

Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß ² ÐÅÊÂ²ÇÈÒÈ ÑÒÎÐ²Í

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ²íñòèòóòó õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê ÍÀÍ Óêðà¿íè
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 02160, ì. Êè¿â, Õàðê³âñüêå øîñå,
48. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: 559-11-61, 559-48-95.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Çàÿâà
ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ñïîðóäæåííÿ îá'ºêòà

ÊÏ «ÑÏÅÖÆÈÒËÎÔÎÍÄ» ïðîâîäèòü áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âáóäîâàíî-
ïðèáóäîâàíèìè ïðèì³ùåííÿìè íà ïåðåòèí³ âóë. Ì³ëþòåíêà òà âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà ó
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ áóä³âíèöòâî 5-òè ñåêö³éíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó. Ïðîåêòí³
ð³øåííÿ ´ðóíòóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç Äåòàëüíèì ïëàíîì òåðèòîð³¿ (ÄÏÒ) â ìåæàõ âóëèöü
Ì³ëþòåíêà, Øîëîì-Àëåéõåìà, Áðàòèñëàâñüêî¿ òà Ë³ñîâîãî ïðîñïåêòó, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ¹ 910/910 â³ä 28.07.2016 ð.

Äëÿ çáåð³ãàííÿ àâòîòðàíñïîðòó ìåøêàíö³â æèòëîâîãî êîìïëåêñó,ïåðåäáà÷åíî îáëàøòóâàííÿ
òðüîõ â³äêðèòèõ àâòîñòîÿíîê çàãàëüíîþ ì³ñòê³ñòþ 39 ìàøèíîì³ñöü.

Äæåðåëàìè çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ ïðè åêñïëóàòàö³¿ ÿâëÿþòüñÿ â³äêðèò³
àâòîñòîÿíêè.

Ïðè åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà â³äáóâàòèìåòüñÿ âèä³ëåííÿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå
ïîâ³òðÿ ì³ñòà â³ä àâòîòðàíñïîðòó â çàãàëüí³é ê³ëüêîñò³: 0,22918116 ã/ñ òà 0,30114405 ò/ð³ê.

Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè ïîêàçàëè, ùî âïëèâ íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³ä ä³ÿëüíîñò³
îá'ºêòà áóäå íåçíà÷íèì ³ ïðèéíÿòíèì äëÿ çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ.

Ðÿä ïðîåêòíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â, ùî âïðîâàäæóþòüñÿ íà äàíîìó îá'ºêò³, çàáåçïå÷óþòü
â³äñóòí³ñòü âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïðè âèíèêíåíí³ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é.

Ç³ çâåðíåííÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â,
âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë. (044) 417-07-42, ç 9.00 äî 18.00.

ÇÀßÂÀ ïðî åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³ ïðè åêñïëóàòàö³¿
ïðîåêòîâàíîãî îá'ºêòà

Ïëàíîâàíà ä³ÿëüí³ñòü – Áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â ç
îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 27-29 ó
Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Â³äïîâ³äíî äî ³íâåñòèö³éíîãî Äîãîâîðó, ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî
«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ «Êè¿âì³ñüêáóä» âèêîíóº ôóíêö³¿ Çàìîâíèêà ïî ïðîåêòóâàííþ
òà áóä³âíèöòâó îá'ºêòà.

Ïðîåêòíà Äîêóìåíòàö³ÿ âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî ç äîòðèìàííÿì äåðæàâíèõ
áóä³âåëüíèõ íîðì òà ïðàâèë äî ïîæåæíî¿ áåçïåêè, åêîëîã³¿, ñàí³òàðíîãî òà
åï³äåì³îëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ òîùî.

Àíàë³ç ìîæëèâèõ âïëèâ³â íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå ïîêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî
æèòëîâîãî áóäèíêó íå áóäå ìàòè øê³äëèâîãî âïëèâó íà åêîëîã³÷íèé ñòàí ðàéîíó.

Ïî çàê³í÷åííþ áóä³âíèöòâà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ
òåðèòîð³¿.

Îá'ºêò íå âõîäèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â,ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó
åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹808.
Â³äïîâ³äíî äî ãåíïëàíó, ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò ðîçòàøîâàíèé ç äîòðèìàííÿì ÏÇÑ
â³ä ³ñíóþ÷èõ âîäîéì. Ïðîåêòîâàíèé îá'ºêò íå ï³äïàäàº ï³ä ñàí³òàðíó êëàñèô³êàö³þ
äîä. 4 ÄÑÏ-176-96 ³ íîðìàòèâíî¿ ÑÇÇ íå ïîòðåáóº.

Çàìîâíèê ÏÀÒ «ÕÊ «Êè¿âì³ñüêáóä»
òåë. +38 (044) 280-15-18

Ãåíïðîåêòóâàëüíèê
TOB «Ïðîåêò³íäóñòð³ÿ» òåë. +38 (044) 206-91-02

ÄÓ «Íàö³îíàëüíèé ³íñòèòóò ñåðöåâî-ñóäèííî¿ õ³ðóðã³¿ ³ì. Ì. Ì. Àìîñîâà ÍÀÌÍ
Óêðà¿íè» âèâ÷àº ïîïèòíà îðåíäó÷àñòèíè ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 143,57êâ.ì.,
çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ì.Àìîñîâà,6, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,
ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç
ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè – õ³ðóðã³ÿ ñåðöÿ ³ ìàã³ñòðàëüíèõ ñóäèí ³ ìàº â³äïîâ³äíó ë³öåíç³þ
òà íå ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü çà ³íøèì ïðèçíà÷åííÿì, íà òåðì³í 2 ðîêè 11
ì³ñÿö³â.

Âàðò³ñòü ìàéíà â³äïîâ³äíî äî îö³íêè ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ñòàíîì íà 31.12.2016 ð.
ñòàíîâèòü: äëÿ 143,57 êâ.ì. 1 787 940,00 ãðí (Îäèí ì³ëüéîí ñ³ìñîò â³ñ³ìäåñÿò ñ³ì
òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò ñîðîê ãðí   00 êîï.) áåç ÏÄÂ.

Îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé áàçîâèé ì³ñÿöü îðåíäè áåðåçåíü 2017 ðîêó, äëÿ
143,57 êâ.ì. - 29 799,00 ãðí (Äâàäöÿòü äåâ'ÿòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò äåâ'ÿíîñòî äåâ'ÿòü
ãðí 00 êîï.).

Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ âèõîäó äàíîãî
îãîëîøåííÿ çà òåë. (044) 275-66-88.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè
³íâåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Îáëàøòóâàííÿ
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ì³æ âóëèöÿìè Êîñòüîëüíîþ, Ìèõàéë³âñüêîþ, Ñîô³¿âñüêîþ
òà Ìàéäàíîì Íåçàëåæíîñò³ â Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³» ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî
òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÐ ÃËÎÁÓÑ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä
- 35234901), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 10 áåðåçíÿ 2017 ðîêó ¹ 269.

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî (êâàðòèðó) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,4 êâ.ì.,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Óëüÿíîâèõ, áóä. 14, êâ. 19, ¹23426 â³ä 10.01.2000,
âèäàíå Äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ Ìîñêîâñüêîãî ðàéîíó íà ³ì'ÿ Ñòàíêåâè÷óñ Ñåðã³é
Àíàòîë³éîâè÷, òåë. +380977865306

Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî (êâàðòèðó) çàãàëüíîþ ïëîùåþ 56,4 êâ.ì.,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Óëüÿíîâèõ, áóä. 14, êâ. 19, ¹23426 â³ä 10.01.2000,
âèäàíå Äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ Ìîñêîâñüêîãî ðàéîíó íà ³ì'ÿ Ñòàíêåâè÷óñ Àíàñòàñ³ÿ
Ñåðã³¿âíà òåë. +380975331216

Ó çâ'ÿçêó ³ç âñòàíîâëåííÿì ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ:
ì. Êè¿â , Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í, âóë.Ñòàâðîï³ëüñüêà, 21, áóòè ïðèñóòí³ì 24.03.2017
î 10.00 âëàñíèê³â/êîðèñòóâà÷³â ñóì³æíèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, äëÿ ïîãîäæåííÿ
ìåæ çàçíà÷åíî¿ ä³ëÿíêè. Êîíòàêòíèé òåë. 0676933315 Â³êòîð

¹
ï/ï

Íàçâà îðãàíó
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà,þðèäè÷íà
àäðåñà,òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò,ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

Íàéìåíóâàííÿ òà
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ

îá'ºêòà îðåíäè

Ðåºñòðîâèé
íîìåð ìàéíà

Çàãàëüíà
ïëîùà,êâ.ì.

Âàðò³ñòü ìàéíà çà
íåçàëåæíîþ
îö³íêîþ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî
ìîæëèâèé ñòðîê

îðåíäè

Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

1. Íàö³îíàëüíà
àêàäåì³ÿ íàóê

Óêðà¿íè

²íñòèòóò õ³ì³¿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ
ñïîëóê ÍÀÍÓ,02160,ì.Êè¿â,Õàðê³âñüêå

øîñå,48,559-13-94,559-11-61

Ãîëîâíèé êîðïóñ,
ïðèì³ùåííÿ

äâ³ðíèêà.

05417041.1.
ÀÀÀÄÆÆ353

5,94 80185,09 Äî 31.12.18 ð., çà
äîìîâëåí³ñòþ

Êàôåòåð³é (Ðîçì³ùåííÿ
ìàøèíè äëÿ

ïðèãîòóâàííÿ êàâè)
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 53169

15 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹29(4942)

16

íîâèíè ì³ñòà

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ

ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ ïðîåêòó ïåðåäáà-
÷åíî ïðîâåäåííÿ íèçêè ïàòð³î-
òè÷íèõ àêö³é ³ êóëüòóðîëîã³÷íèõ
çàõîä³â. Çîêðåìà, ì³ñüêèé â³äêðè-
òèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î-þíàöüêèõ
õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â «Ìè — ðà-
çîì!» (òâîð÷³ ìàéñòåð-êëàñè, êîí-
öåðòí³ âèñòóïè ó÷àñíèê³â ôåñòè-
âàëþ ç ð³çíèõ âèä³â ìèñòåöòâ: âî-
êàë, õîðåîãðàô³ÿ, ôîëüêëîð, ìó-
çèêà, öèðê; ãàëà-êîíöåðò).

31 áåðåçíÿ â³äáóäåòüñÿ ì³ñü-
êèé â³äêðèòèé ôåñòèâàëü þíèõ ³ã-
ðîòåõí³ê³â òà ³ãðîâèõ ïðîãðàì «Ãðà
ñêëèêàº äðóç³â. Ìè — ðàçîì!» (íà-
ðîäí³ ³ãðè ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà-
¿íè, ìàéñòåð-êëàñè ç îðãàí³çàö³¿
òà ïðîâåäåííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãðî-
âèõ ïðîãðàì).

1 êâ³òíÿ — Ì³ñüêèé â³äêðèòèé
àðò-ôåñòèâàëü «Âåðåì³ÿ» (àâòîðñüêà
ëÿëüêà, âèòèíàíêà, äåêîðàòèâíèé
ðîçïèñ; âèñòàâêè-êîíêóðñè «Ïèñàí-
êîâà âåñåëêà» ³ «Á³ñåðíå ñÿéâî»;
âèñòàâêè «Äèâî-ãëèíà» òà «Ñìà-
êîòà»,àðò-ìàéäàí÷èê «Ìîäà-ïëþñ»;
ìàéñòåð-êëàñè ç äåêîðàòèâíî-ïðè-
êëàäíèõ âèä³â ìèñòåöòâà).

Ó çàõîäàõ ïðîåêòó «Ìè — ðà-
çîì!» â³çüìóòü ó÷àñòü òâîð÷³ äè-
òÿ÷î-þíàöüê³ êîëåêòèâè ñõ³äíî-
ãî ðåã³îíó Óêðà¿íè (Äîíåöüêà òà

Ëóãàíñüêà îáëàñò³, ì. Ìàð³óïîëü),
ì. Êèºâà òà ³íøèõ îáëàñòåé êðà-
¿íè — øêîëÿð³ òà ñòóäåíòè, ä³òè
âî¿í³â-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òîùî.

Ôåºð³ÿ ñâ³òëà ³ òàíöþ ó ñòîëèö³

À ñòàðòóâàâ ïðîåêò Ãàñòðîëü-
íèì òóðîì Óêðà¿íîþ òàíöþâàëü-
íî¿ òðóïè LIGHT DANCE COMPANY.
Íàïåðåäîäí³ Ì³æíàðîäíîãî æ³íî-
÷îãî äíÿ äî Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³-
òåé òà þíàöòâà çàâ³òàëè êîëåãè ³ç
Ð³âíîãî é ïðèâåçëè íåïîâòîðíå
ä³éñòâî — êîíöåðò LIGHT DANCE
COMPANY. Öåé äèòÿ÷î-þíàöüêèé
òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ ðîçâèâàº
ð³çí³ íàïðÿìè ñó÷àñíîãî ìèñòåö-
òâà. Çîêðåìà, jazz-modern, afro-
jazz, blues-jazz, modern dance, street
jazz, acrobatic dance òà ³íø³. Ó ðå-
ïåðòóàð³ íàïðî÷óä òàëàíîâèòî¿
òðóïè ïîíàä 50 àâòîðñüêèõ áàëåò-
ìåéñòåðñüêèõ ïîñòàíîâîê òà øåäåâ-
ð³â â³ä ìàéñòð³â ñâ³òîâîãî ñó÷àñíî-
ãî õîðåîãðàô³÷íîãî ìèñòåöòâà. Êî-
ëåêòèâ, õóäîæí³ì êåð³âíèêîì ÿêî-
ãî â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó º Â³äì³ííèê
îñâ³òè Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ñòîðîæóê,
â³äîìèé íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ïî-
çà ¿¿ ìåæàìè. Â³í áàãàòîðàçîâèé
ëàóðåàò òà âîëîäàð Ãðàí-ïð³ Âñå-

óêðà¿íñüêèõ òà Ì³æíàðîäíèõ õî-
ðåîãðàô³÷íèõ êîíêóðñ³â ³ ôåñòè-
âàë³â. Êîíöåðòíî-ãàñòðîëüí³ âè-
ñòóïè êîëåêòèâó â³äáóâàëèñÿ â áà-
ãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè, à òàêîæ ó
Ëèòâ³, Ïîëüø³, Ñëîâà÷÷èí³, Óãîð-
ùèí³, Òóðå÷÷èí³. Òîìó ä³òè ³ äî-
ðîñë³ Êèºâà òà Ð³âíîãî íà äâ³ ãî-
äèíè ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì ïî-
ðèíóëè ó ñâ³ò ìóçèêè, ñâ³òëà é òàí-
öþ.

«Òàêå ïðèâ³òàííÿ — ñïðàâæíº
äèâî, ìàã³÷íå ä³éñòâî. Íå ìîæå íå
âðàæàòè âèñîêèé ð³âåíü ïðîôå-
ñ³îíàë³çìó ÿê âèõîâàíö³â, òàê ³ ïå-
äàãîã³â Ð³âíåíñüêîãî ì³ñüêîãî Ïà-
ëàöó ä³òåé òà ìîëîä³», — çàçíà÷è-
ëà äèðåêòîð ÊÌÄÞ Îêñàíà Äîá-
ðîâîëüñüêà.

Ï’ÿòèé ïîòÿã ºäíàííÿ Óêðà¿íè
«Òðóõàí³âñüêà Ñ³÷» ó Ïàëàö³

10 áåðåçíÿ ÊÏÄÞ ñòàâ îäí³ºþ
³ç çóïèíîê Ï’ÿòîãî ïîòÿãó ºäíàí-
íÿ Óêðà¿íè «Òðóõàí³âñüêà Ñ³÷»,
ÿêèé îá’ºäíàâ ïîíàä 60 øêîëÿð³â
³ç Õìåëüíèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿,
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿ òà
Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé ó çàõîïëþ-
þ÷³é ïîäîðîæ³ íàøîþ äåðæàâîþ.
Ïðîåêò, ³í³ö³éîâàíèé ÃÎ «Êîëî.
ìåä³à», ðåàë³çîâóºòüñÿ çà ï³äòðèì-
êè ÌÎ Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà îñ-
â³òè ³ íàóêè òà Ì³í³ñòåðñòâà ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó. Çà ñïðèÿííÿ Äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëî-
ä³ òà ñïîðòó ÊÌÄÀ ó÷àñíèêè Ïî-
òÿãó çàâ³òàëè äî Ïàëàöó, äå íà íèõ
÷åêàëà íàñè÷åíà ïðîãðàìà: âèãî-
òîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèìâîë³-
êè, òðåí³íã ç ïðîôîð³ºíòàö³¿, ïñè-
õîëîã³÷íèé òðåí³íã, çàíóðåííÿ ó
÷àð³âíèé ñâ³ò ì³êðîá³îëîã³¿ é æè-
âî¿ ïðèðîäè òà çàçèðàííÿ çà çàâ³-
ñó òåëåìèñòåöòâà òà LEGO-êîíñ-
òðóþâàííÿ òîùî �

ß ³ òè — öå ³ º Óêðà¿íà
� Ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà ñòàðòóâàâ 

íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íèé ïðîåêò «Ìè — ðàçîì!»

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ ÊÌÄÀ îãîëîñèâ ïðî
ñòâîðåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿,
ÿêà îáèðàòèìå íîâîãî êåð³âíè-
êà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áþðî òåõ-
í³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿.

Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ óâ³éäóòü 2
ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é (ÃÎ), ïîãîäæåí³ Àíòè-
êîðóïö³éíîþ ðàäîþ. Äëÿ ó÷àñò³
ó â³äáîð³ ïðåäñòàâíèêè ÃÎ ïî-
âèíí³ äî 18.00 20 áåðåçíÿ íàä³-
ñëàòè íåîáõ³äíèé ïåðåë³ê äîêó-
ìåíò³â:

1. Ëèñò â³ä îðãàí³çàö³¿, ÿêà äå-
ëåãóº ïðåäñòàâíèêà/ïðåäñòàâíè-
ê³â äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Ëèñò
ìàº áóòè îôîðìëåíèé íà îô³ö³é-
íîìó áëàíêó îðãàí³çàö³¿, çà ï³ä-
ïèñîì êåð³âíèêà ³ â³äïîâ³äíîþ
ïå÷àòêîþ.

2. Êîðîòêå ðåçþìå â³ä ÃÎ ïðî
¿¿ ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êî-
ðóïö³¿, àáî ïðî äîñâ³ä ïðåäñòàâ-
íèêà/ïðåäñòàâíèê³â â ñôåð³ ïðî-
òèä³¿ êîðóïö³¿. Îáñÿãîì äî 1 ñòî-
ð³íêè ôîðìàòó À4.

3. Çàÿâà â³ä äåëåãîâàíîãî îð-
ãàí³çàö³ºþ ïðåäñòàâíèêà/ïðåä-
ñòàâíèê³â ³ç çàçíà÷åííÿì ñâîº¿
çãîäè íà ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿. Ï³äïèñóºòüñÿ äåëå-
ãîâàíèì ïðåäñòàâíèêîì.

4. Ðåçþìå àáî á³îãðàô³ÿ äåëå-
ãîâàíîãî îðãàí³çàö³ºþ ïðåäñòàâ-
íèêà/ïðåäñòàâíèê³â äî êîíêóðñ-
íî¿ êîì³ñ³¿. Ï³äïèñóºòüñÿ äåëå-
ãîâàíèì ïðåäñòàâíèêîì.

Äîêóìåíòè (ñêàíîâàí³ ç îðè-
ã³íàë³â) ïðîõàííÿ íàäñèëàòè íà
ðîçãëÿä Àíòèêîðóïö³éíî¿ ðàäè
ïðè Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³
íà åëåêòðîíó ïîøòó: radaanti-
cor@gmail. com

Âèìîãè äî êàíäèäàòà â³ä ÃÎ:
áåçäîãàííà ä³ëîâà ðåïóòàö³ÿ, âè-
ñîê³ ïðîôåñ³éí³ òà ìîðàëüí³ ÿêîñ-
ò³, ñóñï³ëüíèé àâòîðèòåò, äîñâ³ä
â àíòèêîðóïö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ÷è
ðîáîòà â îðãàí³çàö³¿, ùî çàéìà-
ºòüñÿ àíòèêîðóïö³éíîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ.

Ïðîõàííÿ äî ïðåäñòàâíèê³â
ÃÎ ïåðåä ñï³âáåñ³äîþ îçíàéîìè-
òèñü ³ç òåêñòîì Ïîëîæåííÿ ïðî
êîíêóðñíèé â³äá³ð — http://www.
kreschatic. kiev.ua/ua/4848/doc/
1471019764. html

Íàãàäàºìî, ùî ÊÏ «Êè¿âñüêå
ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòà-
ðèçàö³¿» (ÁÒ²) íàäàº ãðîìàäÿíàì
ïîñëóãè ç òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðè-
çàö³¿ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³, âèãî-
òîâëåííÿ òåõí³÷íèõ ïàñïîðò³â,
ïîïîâåðõîâèõ ïëàí³â, åêñïë³êà-
öié ïðèì³ùåíü òîùî �

Ãðîìàäñüê³ñòü ìîæå îáðàòè êåð³âíèêà
ñòîëè÷íîãî ÁÒ²

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïàòð³îòèçì — öå, ç îäíîãî áîêó, â³ääàí³ñòü

ñâî¿é Áàòüê³âùèí³, à ç ³íøîãî — çáåðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñàìî-

áóòíîñò³ íàøîãî íàðîäó, ùî íàáóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ â

óìîâàõ ÀÒÎ íà ñõîä³ êðà¿íè.Ç ìåòîþ âèõîâàííÿ ìîðàëüíî-ïàò-

ð³îòè÷íèõ ÿêîñòåé ä³òåé òà þíàöòâà, îá’ºäíàííÿ ä³òåé Óêðà¿íè

ó Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà (ÊÏÄÞ) ç 31 áåðåçíÿ ïî
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