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íîâèíè

Âåñíà òðèâîãè íàøî¿

ßê çàóâàæèâ ïðåäñòàâíèê³â äå-
ïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ Îá’ºäíàííÿ
«Ñàìîïîì³÷» íàðîäíèé äåïóòàò
ªãîð Ñîáîëºâ: «Âè âñå çíàºòå...».
Âî÷åâèäü, ìàþ÷è íà óâàç³ âåñíÿ-
íå çàãîñòðåííÿ ÿê ïîë³òè÷íèõ,òàê
³ åêîíîì³÷íèõ ïîä³é â Óêðà¿í³.
Áëîêàäó íà Äîíáàñ³, çà éîãî ñëî-
âàìè, ïî÷àëè ëþäè, çîêðåìà âå-
òåðàíè â³éíè çà íåçàëåæí³ñòü. ¯¿
ï³äòðèìàëè àêòèâ³ñòè ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Õî÷à äîñ³ º âå-
ëè÷åçíèé ñïðîòèâ öüîìó ð³øåí-
íþ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ñëàâà Áîãî-
â³, ùî íåùîäàâíî ÐÍÁÎ çðîáèëà
âåëèêèé êðîê íà çóñòð³÷ ôîðìó-
âàííÿ ïîë³òèêè âèçíàííÿ îêóïî-
âàíèõ òåðèòîð³é ³ îáìåæåííÿ òîð-
ã³âë³ ç íèìè.

«ßê êèÿíèí, ÿê ëþäèíà, ÿêà
ñëîâîì ³ ä³ëîì ï³äòðèìóº áëîêà-
äó ³ âèñòóïàº ïðîòè òîðã³âë³ ç îêó-
ïàíòîì, ÿê äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðà-

äè, ÿ çâåðòàþñÿ äî âñ³õ êîëåã ó Êè-
¿âðàä³, ùîá âîíè ï³äòðèìàëè öþ
³í³ö³àòèâó», — ñêàçàâ ïîë³òèê.

Çà ñëîâàìè ªãîðà Ñîáîëºâà,
îêóïîâàí³ òåðèòîð³¿ ìàþòü áóòè
âèçíàí³ îêóïîâàíèìè, à òîðã³âëÿ
÷åðåç ö³ òåðèòîð³¿ ïðèïèíåíà.
Ïðîïîíóºòüñÿ äîçâîëèòè ïðîäà-
âàòè íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿, äå
ïðîæèâàþòü ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè,
ëèøå ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, òî-
âàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà ñïðè-
ÿòè ïîñòà÷àííþ òóäè âàíòàæ³â
íåîáõ³äíî¿ äîïîìîãè ï³ä êîíòðî-
ëåì ì³æíàðîäíèõ ãóìàí³òàðíèõ
îðãàí³çàö³é.

Í³ — ñï³âïðàö³ ñòîëè÷íîãî 
á³çíåñó ç ðåçèäåíòàìè ÐÔ!

Òóò äîðå÷íî íàãàäàòè, ùî ùå
òîð³ê ó ëèïí³ Êè¿âðàäà óõâàëèëà
ð³øåííÿ ïðî çâåðíåííÿ äåïóòà-
ò³â äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè. Â íüîìó ãîâîðèëîñÿ
ïðî òå, ùîá çà æîäíèõ îáñòàâèí
íå ïðîâîäèòè âèáîðè íà îêóïîâà-
íèõ òåðèòîð³ÿõ, íå íàäàâàòè îñî-
áëèâèé ñòàòóñ îêðåìèì ðàéîíàì
Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñ-
òåé. Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ïðî-
ïîíóâàëîñÿ ïðèéíÿòè çàêîí, ÿêèì
âèçíàòè â³éíîþ àãðåñèâí³ ïîä³¿,
ùî ðîçãîð³ëèñÿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè
íà ïî÷àòêó 2014 ðîêó.À òåðèòîð³þ,
çàéíÿòó ïðîðîñ³éñüêèìè â³éñü-

êîâèìè ôîðìóâàííÿìè íà Äîí-
áàñ³, à íå ëèøå Êðèì, ââàæàòè
îêóïîâàíîþ ÷àñòèíîþ Óêðà¿íè.
Òàêîæ ïðèïèíèòè òîðã³âëþ ç îêó-
ïàíòàìè, òàê áè ìîâèòè, «òîðã³â-
ëþ íà êðîâ³», ³ âñòàíîâèòè íàä³é-
íèé êîíòðîëü íà ë³í³¿ ðîçìåæó-
âàííÿ ñòîð³í.

Íàðåøò³ êðèãà ñêðåñëà. Ïðåçè-
äåíò Óêðà¿íè íà îñòàííüîìó çàñ³-
äàíí³ ÐÍÁÎ îêóïàíò³â íàçâàâ îêó-
ïàíòàìè, à â³éíó íà Äîíáàñ³ — â³é-
íîþ ç ÐÔ. Òåïåð âàæëèâî, ùîá öå
ð³øåííÿ áóëî çàêð³ïëåíå íà ð³â-
í³ Çàêîíó Óêðà¿íè. ßê áóëî âèäíî,
â öüîìó ïèòàííÿ ïîçèö³¿ áàãàòüîõ
äåïóòàò³â íå ñï³âïàäàþòü. Çîêðå-
ìà, îñîáëèâó äóìêó âèñëîâèâ ãî-
ëîâóþ÷èé íà çàñ³äàíí³ Ñåêðåòàð
Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð Ïðîêîï³â.

«Ùîäî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â Êè-
¿âðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ÿêà ìàº
òåðì³íîâî ðîçãëÿíóòè â³äïîâ³ä-
íèé ïðîåêò òà óõâàëèòè çàêîí ïðî
îêóïîâàí³ òåðèòîð³¿... ß êàðäè-
íàëüíî ïðîòè. Â ìåíå ñàìîãî º áåç-
ë³÷ çàóâàæåíü äî öüîãî ïðîåêòó.
Ââàæàþ, ùî íå ìîæíà ïðèéìàòè
çàêîí, ÿêèé äå-ôàêòî â³ääàº ÷àñ-
òèíó óêðà¿íñüêèõ òåðèòîð³é, äå-
ôàêòî âèâîäèòü Óêðà¿íó ç ì³íñüêî-
ãî ïðîöåñó òà äå-ôàêòî çí³ìå ñàíê-
ö³¿ ç Ðîñ³¿ ³ çàëèøèòü Óêðà¿íó ñàì-
íà-ñàì ç âîðîãîì... Áàãàòîð³÷íà
ðîáîòà, âèòðà÷åíà íà òå, ùîá Óêðà-
¿íà ñï³ëüíî ç öèâ³ë³çîâàíèì ñâ³-

òîì ïðîòèñòîÿëà àãðåñîðîâ³ ìî-
æå áóòè òàêèì çàêîíîì çí³âåëüî-
âàíà. ß ââàæàþ, ùî öüîãî äîïóñ-
òèòè íå ìîæíà ³ ãîëîñóâàòèìó ïðî-
òè...», — çàÿâèâ ïàí Ïðîêîï³â.

Ùîá äîïîìàãàòè 
íå íà ñëîâàõ, à íà ä³ë³

Óæå ó äðóãîìó ÷èòàíí³ íà ïëå-
íàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âðàäè äå-
ïóòàòè ðîçãëÿíóëè òà ãîëîñàìè
96-òè äåïóòàò³â óõâàëèëè ð³øåí-
íÿ ïðî óòâîðåííÿ Öåíòðó äîïî-
ìîãè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ. Íà ïåðøå
÷èòàííÿ ïðîåêò âèíîñèâñÿ íà îá-
ãîâîðåííÿ òðè ì³ñÿö³ òîìó. Òîä³
äî íüîãî áóëà íèçêà çàóâàæåíü,
ÿê³ áóëè óñóíóò³.

Êè¿â — ì³ñòî, â ÿêîìó çà òðè
ðîêè â³éíè íå áóëî ñòâîðåíî òà-
êîãî çàêëàäó. Íîâîóòâîðåíà äåð-
æàâíà ñòðóêòóðà äîïîìàãàòèìå
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, ÿê³ æèâóòü ó ñòî-
ëèö³, â îòðèìàíí³ âèçíà÷åíèõ
ï³ëüã, çàáåçïå÷åíí³ ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é, ë³êóâàíí³, àäàïòàö³¿, ðå-
àá³ë³òàö³¿. Òàêîæ Öåíòð ïîêëèêà-
íèé àêòèâíî ñïðèÿòè ó÷àñíèêàì
áîéîâèõ ä³é ó ñïðàâ³ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ, ïðîôåñ³éí³é ï³äãîòîâ-
ö³, ïåðåï³äãîòîâö³, ï³äâèùåíí³
êâàë³ô³êàö³¿ �

(Ïðîäîâæåííÿ ñåñ³¿ Êè¿âðàäè

â³äáóäåòüñÿ 23 áåðåçíÿ îá 11.00)

Íàòèñê. Áëîêàäà. Êè¿âðàäà
� Ó÷îðàøíº ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ ÷³òêî â³ääçåðêàëèëî çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³

Ï³ä ÷àñ ó÷îðàøíüî¿ ñå-
ñ³¿ ì³ñüêðàäè ïðåäñòàâ-
íèêè äåïóòàòñüêî¿
ôðàêö³¿ Îá’ºäíàííÿ
«Ñàìîïîì³÷» ïîòóæíèì
ïåðåäîâèì äåñàíòîì, ³ç
çàëó÷åííÿì îäíîãî
çíàíîãî íàðîäíîãî äå-
ïóòàòà, àêöåíòóâàëè
óâàãó íà çâåðíåíí³ Êè-
¿âðàäè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè, Óðÿäó òà Ïðåçè-
äåíòà ùîäî çàáîðîíè
òîðã³âë³ ç òèì÷àñîâî
îêóïîâàíèìè òåðèòîð³-
ÿìè òà âèçíàííÿ Ðîñ³¿
îêóïàíòîì. ¯õí³ êîëåãè
ç ÂÎ «Ñâîáîäà» òàêîæ
ï³äãîòóâàëè ñþðïðèç —
ñâîºð³äíîãî «òðîÿí-
ñüêîãî êîíÿ» ó âèãëÿä³
÷èìàëî¿ ãðóïè âåòåðà-
í³â ÀÒÎ, ó÷àñíèê³â áëî-
êàäè, ÿê³ ïðèáóëè ç ë³í³¿
ç³òêíåííÿ. Öåé â³çèò, õî-
÷à ³ íå áóâ óçãîäæåíèé
íà ïîãîäæóâàëüí³é ðà-
ä³, âñå æ âèÿâèâñÿ äî-
ñèòü ä³ºâèì ³ ìàâ íå-
àáèÿêèé âïëèâ ÿê íà
ðåãëàìåíò çàñ³äàííÿ,
òàê ³ íà ïîðÿäîê äåí-
íèé.

Ìèõàéëî ÊÀÌ²ÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Íà â÷îðàøíº çàñ³äàííÿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ç ÂÎ «Ñâîáîäà» çàïðîñèëè ÷èìàëó ãðóïó âåòåðàí³â ÀÒÎ, ó÷àñíèê³â áëîêàäè,
ÿê³ ïðèáóëè ç ë³í³¿ ç³òêíåííÿ. ¯õí³é â³çèò âèÿâèâñÿ äîñèòü ä³ºâèì ³ ìàâ íåàáèÿêèé âïëèâ ÿê íà ðåãëàìåíò çàñ³äàííÿ,
òàê ³ íà ïîðÿäîê äåííèé

Ó ñåðåäó â³äáóäåòüñÿ 
ðîçøèðåíå çàñ³äàííÿ 
Áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ 
Êè¿âðàäè çà ó÷àñòþ
ÊÌÄÀ òà ãðîìàäñüêîñò³

22 áåðåçíÿ 2017 ðîêó â³äáóäåòüñÿ ðîç-
øèðåíå çàñ³äàííÿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çà
ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³,
çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèê³â
Äåïàðòàìåíò³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ãîë³â ðàéîí-
íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-
òðàö³é ùîäî ïèòàííÿ ïóáë³÷íîãî ïðåä-
ñòàâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ (çâ³ò³â) ïðî âè-
êîíàííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà òà áþäæå-
òó ì³ñòà Êèºâà çà 2016 ð³ê.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: âóë. Õðåùàòèê,
36, II ïîâåðõ (êîëîííà çàëà), ïî÷àòîê
îá 11.00. Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 
202-70-43, 202-70-36.

Ñòîëè÷í³ âóëèö³ 
îáëàäíàþòü ùå äâîìà
«êîëüîðîâèìè» 
ï³øîõ³äíèìè 
ïåðåõîäàìè

Äî 1 êâ³òíÿ ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòî-
ëèö³ íà âóë. Îëüãèíñüê³é ïëàíóºòüñÿ îá-
ëàøòóâàòè ùå îäèí ïåðåõ³ä ç êîëüîðî-
âî¿ áðóê³âêè ÷åðâîíî-á³ëîãî êîëüîðó.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» ó ÊÊ
«Êè¿âàâòîäîð», íà òàêó ³äåþ ïðàö³âíè-
ê³â íàøòîâõíóëè ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñ-
òèêè áðóê³âêè, îñê³ëüêè íà í³é ïîãàíî
òðèìàºòüñÿ ôàðáà òà ïëàñòèê, ³, ÿê íàñë³-
äîê, äîðîæíÿ ðîçì³òêà ï³øîõ³äíîãî ïå-
ðåõîäó øâèäêî çíîøóºòüñÿ é ïîòðåáóº
ïîíîâëåííÿ.

Íàðàç³ íà âóëèö³ ²íñòèòóòñüê³é á³ëÿ
ñòàíö³¿ ìåòðî «Õðåùàòèê» êîìóíàëü-
íèêè îáëàøòîâóþòü ï³øîõ³äíèé ïåðå-
õ³ä ç êîëüîðîâî¿ áðóê³âêè.

Äî óâàãè ïîäîðîæóþ÷èõ!
²ç 14 äî 24 òðàâíÿ 2017
ðîêó àåðîïîðò «Êè¿â»
(Æóëÿíè) áóäå çàêðèòî

Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 14 òðàâíÿ ³ äî âå÷î-
ðà 24 òðàâíÿ 2017 ðîêó àåðîïîðò «Êè-
¿â» (Æóëÿíè) áóäå çàêðèòî íà ïðèéîì/âè-
ïóñê ïîâ³òðÿíèõ ñóäåí ó çâ’ÿçêó ç ïðî-
âåäåííÿì êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó çë³ò-
íî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè.

Äëÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é ñòîñîâíî ï³ä-
ãîòîâêè äî êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, ðî-
áîòè ç àâ³àêîìïàí³ÿìè, ïàñàæèðàìè,
ï³äïðèºìñòâàìè-ñóì³æíèêàìè, à òàêîæ
ñóâîðîãî âèêîíàííÿ ïëàíó ïðîâåäåí-
íÿ ðåêîíñòðóêö³¿ îá’ºêòà â àåðîïîðòó
ñòâîðåíî îïåðàòèâíèé øòàá.

Íà ÷àñ çàêðèòòÿ àåðîâîêçàëó âñ³
àâ³àêîìïàí³¿, ÿê³ áàçóâàëèñÿ òóò, ïåðå-
íåñóòü â³äïðàâëåííÿ ³ ïðèéîì ñâî¿õ
ðåéñ³â äî àåðîïîðòó «Áîðèñï³ëü».

Çã³äíî ç âèìîãàìè àâ³àö³éíèõ ïðà-
âèë Óêðà¿íè áóäå âèäàíî â³äïîâ³äíèé
ÍÎÒÀÌ ïðî çàêðèòòÿ àåðîïîðòó «Êè¿â»
(Æóëÿíè).
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про оголошення повторного конкурсу 

на зайняття вакантної посади заступника 
директора Департаменту — начальника управління 

зв’язку та інформатизації Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)
Розпорядження № 136 від 10 березня 2017 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу», Порядку прове*
дення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра*
їни від 25 березня 2016 року № 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зай*
няття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства Укра*
їни з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Оголосити повторний конкурс на зайнят�
тя вакантної посади заступника директора Де�
партаменту — начальника управління зв’язку
та інформатизації Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) (категорія «Б»).

2. Визначити, що Литвиненко Наталія Петрів�
на — головний спеціаліст відділу з питань служ�
би в органах місцевого самоврядування, держав�
ної служби та підвищення кваліфікації управлін�
ня по роботі з персоналом апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) виконує функції ад�
міністратора під час проведення конкурсного
відбору на зайняття вакантної посади заступ�
ника директора Департаменту — начальника
управління зв’язку та інформатизації Департа�
менту транспортної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) (категорія «Б»).

3. Затвердити умови проведення повторно�
го конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту — началь�
ника управління зв’язку та інформатизації Де�
партаменту транспортної інфраструктури ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) (катего�
рія «Б»), що додаються.

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

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

передачу міжрегіональному управлінню Націо�
нального агентства України з питань держав�
ної служби у місті Києві, Київській, Чернігівській
та Черкаській областях цього розпорядження
про оголошення повторного конкурсу та умов
його проведення в електронній формі не пізні�
ше наступного робочого дня з дня його видан�
ня;

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

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

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського

міського голови
від 10.03.2017 № 136

УМОВИ 
проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника директора Департаменту — начальника 
управління зв’язку та інформатизації Департаменту транспортної 

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

(категорія «Б»)

Загальні умови
Посадові обов’язки:
Заступник директора Департаменту — на�

чальник управління зв’язку та інформатизації
Департаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації):

1. Здійснює керівництво діяльністю у поряд�
ку делегованих йому повноважень директором
Департаменту.

2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання рі�
шень Київської міської ради, розпоряджень вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), перспективних
і поточних планів діяльності Департаменту у сфе�
рі зв’язку, інформатизації та захисту інформації.

3. Сприяє залученню інвестицій, новітніх тех�
нологій та використанню управлінського досві�
ду у сферах телекомунікацій, інформатизації та
захисту інформації.

4. Забезпечує системність та комплексне ви�
рішення питань роботи з керівниками комуналь�
них підприємств галузі зв’язку.

5. Здійснює формування, реалізацію та контроль
за виконанням Комплексних програм створен�
ня телекомунікаційної мережі міста Києва.

6. Здійснює в установленому порядку захо�
ди щодо реалізації єдиної державної та регіо�
нальної економічної, інвестиційної, науково�
технічної, кадрової та соціальної політики в
сфері зв’язку, інформатизації та захисту ін�
формації.

7. Координує та контролює в межах своєї ком�
петенції роботу суб’єктів господарювання в га�
лузі інформаційних технологій.

8. Координує та контролює в межах своєї ком�
петенції роботу суб’єктів господарювання в сфе�
рі надання телекомунікаційних послуг

9. Сприяє залученню інвестицій, новітніх тех�
нологій та використанню управлінського досві�
ду у сферах телекомунікацій та інформатизації.

10. Вживає необхідних заходів щодо вдоско�
налення організації роботи управління.

1 1. Забезпечує у межах своїх функцій охо�
рону державної таємниці та іншої інформації з
обмеженим доступом.

12. Виконує доручення директора Департамен�
ту, готує доповідні записки, проекти наказів та
розпоряджень з питань, що стосуються його
компетенції.

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 6800,00 гривень — від�

повідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів»;

2) надбавка до посадового окладу за ранг —
відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів»;

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

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

Інформація про строковість чи безстроко�
вість призначення на посаду:

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

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

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

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

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

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

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до
неї не застосовуються заборони, визначені
частиною третього або четвертою статті 1 За�
кону України «Про очищення влади», та надає
згоду на проходження перевірки та оприлюд�
нення відомостей стосовно неї відповідно до
зазначеного Закону або копію довідки вста�
новленої форми про результати такої пере�
вірки;

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

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

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

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

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

вул. Хрещатик, 36.
Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу — 10.03.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 13.03.2017 року;
3) приймання документів від осіб, які бажа�

ють взяти участь у конкурсі — 14.03.2017 —
28.03.2017 року (включно);

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам —
29.03.2017 — 30.03.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 31.03.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 03.04.2017 року;

7) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів — 05.04.2017 року;

8) проведення підрахунку результатів конкур�
су та визначення переможця конкурсу та дру�
гого за результатами конкурсу кандидата —
05.04.2017 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу — до
21.04.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії з проведен�
ня конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту — началь�
ника управління зв’язку та інформатизації Де�
партаменту транспортної інфраструктури ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) дата та
час п’ятого — восьмого етапів конкурсу можуть
бути змінені, про що конкурсантів буде пові�
домлено додатково.

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

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

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги

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

гістра (у разі коли особа, яка претендує на зай�
няття посади державної служби категорії «Б»,
здобула вищу освіту за освітньо�кваліфікацій�
ним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) від�
повідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV «При�
кінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про вищу освіту», така освіта прирівнюється
до вищої освіти ступеня магістра) — відповідно
до пункту 1 частини першої статті 19 Закону
України «Про державну службу».

2. Досвід роботи:
Досвід роботи на посадах державної служби

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

3. Володіння державною мовою:
Вільно.

Спеціальні вимоги
1. Освіта
Повна вища освіта в галузях інформаційних

технологій або автоматизації та приладобуду�
вання, або електроніки та телекомунікацій, або
права.

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

2. Знання законодавства
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Конституції України
міжнародних договорів, ратифікованих Укра�

їною у встановленому порядку:
Конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001

№ ETSN185;
Директиви Європейського Парламенту та Ра�

ди від 11.03.1996 № 96/9/ЄС «Про правовий за�
хист баз даних».

законів України:
«Про адміністративні послуги»;
«Про доступ до публічної інформації»;
«Про електронний цифровий підпис»;
«Про електронні документи та електронний

документообіг»;
«Про інформацію»;
«Про Концепцію Національної програми ін�

форматизації»;
«Про Національну програму інформатизації»;
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
«Про захист інформації в інформаційно�те�

лекомунікаційних системах»;
«Про захист персональних даних»;
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Нормативно�правові та інші акти у сфері ін�

форматизації, телекомунікаційних систем та
технологій, електронного урядування, захисту
інформації, формування і використання регіо�
нальних електронних інформаційних ресурсів,
розвитку інформаційного суспільства.

3. Професійні чи технічні знання
Професійні знання у сферах реалізації дер�

жавної політики у сфері інформаційно�кому�
нікаційних технологій на території міста Ки�
єва, управління підприємствами, установами
та організаціями галузі інформаційно�комуні�
каційних технологій, що належать до кому�
нальної власності територіальної громади міс�
та Києва, організації їх кадрового, матеріаль�
но�технічного та методичного забезпечення,
прогнозування розвитку мережі закладів ін�
формаційно�комунікаційних технологій на те�
риторії міста Києва, забезпечення виконання
актів законодавства у сфері інформаційно�ко�
мунікаційних технологій, державних стандар�
тів, нормативів професійної діяльності в галу�
зі інформаційно�комунікаційних технологій.
Вміння на практиці застосовувати норматив�
но�правові акти у вказаних сфері професійної
діяльності та набуті професійні і знання.

4. Спеціальний досвід роботи
Досвід роботи у сферах інформаційних техно�

логій або автоматизації та приладобудування,
або електроніки та телекомунікацій, або права.

5. Знання сучасних
інформаційних технологій:
1) глибокі знання в галузі інформатики й су�

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

методології розроблення та застосування ін�
формаційних комп’ютерних систем і техноло�
гій аналітичного та управлінського характеру,
орієнтованих на формування і прийняття рі�
шень, інструментальних засобів створення і під�
тримки таких систем;

узагальнених та спеціалізованих мов програ�
мування;

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

сучасних методів математичного моделю�
вання в науці, техніці, промисловості, моделю�
вання та дослідження технічних, економічних,
екологічних та соціальних систем;

проведення обчислювальних експериментів
із використанням комп’ютерної техніки, сучас�
них інформаційних технологій;

основ теорії оптимального керування та вмін�
ня застосовувати методи оптимізації для розв’язу�
вання задач математичного програмування, ме�
тодів прийняття рішень в організаційних систе�
мах;

про архітектуру сучасних обчислювальних
систем, інформаційних і комп’ютерних ме�
реж;

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

методів і засобів роботи з даними і знання�
ми, методи математичного, логіко�семантич�
ного, об’єктного та імітаційного моделювання,

технології системного, кластерного та факто�
рного аналізу;

проектування, реалізації, тестування, впро�
вадження, супроводу та експлуатації програм�
них засобів в комп’ютерних системах та мере�
жах.

2) здатність використовувати професійно�
профільовані знання й практичні навички з фун�
даментальних дисциплін в процесах аналізу та
створення комп’ютерних, комунікаційних, ін�
формаційних та інших технічних систем;

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

4) здатність розробляти та застосовувати
методи математики, інформатики та інформа�
ційних технологій і систем при розв’язанні за�
дач у теоретичних та прикладних наукових до�
слідженнях, а також в промисловості, техніці,
економіці, управлінні, організації інфраструк�
тури;

5) уміння створювати і застосовувати ін�
формаційні комп’ютерні системи з інтегро�
ваною інформацією, технології інформацій�
ного і системного аналізу, відповідно до су�
часних концепцій інженерії даних і знань, ін�
формаційного моделювання для забезпечен�
ня ефективного функціонування організацій�
них структур;

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

7) здатність використовувати методології
та технології проектування, застосування і су�
проводу програмних засобів аналізу та прий�
няття рішень, підтримка їхнього життєвого
циклу, включаючи експертні та мультиагентні
системи, системи керування базами даних і
знань, мови опрацювання даних і знань, он�
тологічні системи, комп’ютерні та інформа�
ційні мережі.

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

тирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.
7. Прийняття ефективних рішень:
1) вміння вирішувати комплексні завдання,

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

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

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

4) вміння працювати з великими масивами
інформації;

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

тирів.
8. Комунікації та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації та публічних

виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської

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

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

ти з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін.
10. Управління організацією роботи та пер�

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

командою;
5) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
6) вміння розв’язання конфліктів;
7) розуміння сучасних проблем менеджменту;
8) володіння технологією адміністративної

роботи.
11. Особистісні компетенції:

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

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

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

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

ність;
10) вміння працювати в стресових ситуаціях.

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

сфері публічних фінансів.
13. Робота з інформацією:
1) знання законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного

урядування.

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про оголошення конкурсів на зайняття 
вакантних посад державної служби 

категорії «Б»
Розпорядження № 137 від 10 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття по*
сад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року
№ 246, Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної
служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань держав*
ної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 ро*
ку за № 647/28777:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної по�
сади заступника директора Департаменту —
начальника Управління регулювання забудови
міста Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»).

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантної по�
сади заступника директора Департаменту фі�
нансів виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації)
(категорія «Б»).

3. Визначити, що Литвиненко Наталія Пет�
рівна — головний спеціаліст відділу з питань
служби в органах місцевого самоврядуван�
ня, державної служби та підвищення кваліфі�
кації управління по роботі з персоналом апа�
рату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністра�
ції) виконує функції адміністратора під час
проведення конкурсних відборів на зайняття
вакантних посад державної служби категорії
«Б», зазначених у пунктах 1 і 2 цього розпо�
рядження.

4. Затвердити умови проведення конкурсу на
зайняття вакантної посади заступника дирек�
тора Департаменту — начальника Управління
регулювання забудови міста Департаменту міс�
тобудування та архітектури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) (категорія «Б»), що додаю�
ться.

5. Затвердити умови проведення конкурсу на
зайняття вакантної посади заступника дирек�
тора Департаменту фінансів виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) (категорія «Б»), що додаю�
ться.

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

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

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

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

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

Голова 
В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського

міського голови
від 10.03.2017 № 137

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади заступника директора 
Департаменту — начальника 

Управління регулювання забудови 
міста Департаменту 

містобудування та архітектури 
виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

(категорія «Б»)
Загальні умови

Посадові обов’язки:
Заступник директора Департаменту — на�

чальника Управління регулювання забудови міс�
та Департаменту містобудування та архітекту�
ри виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

1. Очолює Управління регулювання забудови
міста Департаменту містобудування та архітек�
тури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

2. Здійснює керівництво діяльністю у поряд�
ку делегованих йому повноважень директором
Департаменту.

3. Забезпечує своєчасне і якісне виконання
рішень Київської міської ради, розпоряджень
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації), пер�
спективних і поточних планів діяльності Депар�
таменту у сфері регулювання забудови міста.

4. За посадою є заступником голови архітек�
турно�містобудівної ради при Департаменті та
організовує її діяльність.

5. Забезпечує розроблення містобудівної до�
кументації, зокрема:

організовує роботи по реалізації функцій за�
мовника по розробці Генерального плану роз�
витку міста та його приміської зони, а також ін�
шої містобудівної документації;

в межах своєї компетенції, розробляє про�
позиції та готує висновки щодо розміщення, бу�
дівництва житлово�цивільних, комунальних, про�
мислових та інших об’єктів, виробництва буді�
вельних матеріалів, виробів і конструкцій.
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координує роботи з оновлення і облаштуван�
ня промислових територій та реконструкції про�
мислових підприємств.

розглядає інвестиційні містобудівні програ�
ми, пропозиції та бізнес�плани розвитку окре�
мих підприємств і територій.

відповідає за організацію громадських слу�
хань щодо громадського обговорення проектів
містобудівної документації.

6. Забезпечує системність та комплексне ви�
рішення питань роботи з керівниками комуналь�
них підприємств у сфері регулювання забудо�
ви міста.

7. Вживає необхідних заходів щодо вдоско�
налення організації роботи управління.

8. Забезпечує у межах своїх функцій охорону
державної таємниці та іншої інформації з обме�
женим доступом.

9. Виконує доручення директора Департа�
менту, готує доповідні записки, проекти нака�
зів та розпоряджень з питань, що стосуються
його компетенції.

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 6800,00 гривень — від�

повідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів»;

2) надбавка до посадового окладу за ранг —
відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів»;

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

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

Інформація про строковість чи безстроко�
вість призначення на посаду:

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

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

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

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

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

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

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

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

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

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

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

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

вул. Хрещатик, 36.
Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу – 10.03.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 13.03.2017 року;

3) приймання документів від осіб, які бажа�
ють взяти участь у конкурсі, — 14.03.2017 —
28.03.2017 року (включно);

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам —
29.03.2017 — 30.03.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 31.03.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 03.04.2017 року;

7) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів —05.04.2017 року;

8) проведення підрахунку результатів конкур�
су та визначення переможця конкурсу та дру�
гого за результатами конкурсу кандидата —
05.04.2017 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу — до
21.04.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії з проведен�
ня конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту — началь�
ника Управління регулювання забудови міста
Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) дата та
час п’ятого — восьмого етапів конкурсу можуть
бути змінені, про що конкурсантів буде пові�
домлено додатково.

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

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

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги

1. Освіта:
Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче

магістра (у разі коли особа, яка претендує на
зайняття посади державної служби категорії
«Б», здобула вищу освіту за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем спеціаліста (повну вищу ос�
віту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розді�
лу XV «Прикінцеві та перехідні положення» За�
кону України «Про вищу освіту», така освіта
прирівнюється до вищої освіти ступеня магіс�
тра) — відповідно до пункту 1 частини першої
статті 19 Закону України «Про державну служ�
бу».

2. Досвід роботи:
Досвід роботи на посадах державної служби

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

3. Володіння державною мовою:
Вільно.

Спеціальні вимоги
1. Освіта
Повна вища освіта у галузі архітектура та бу�

дівництво.
Визначається відповідно до напрямів підго�

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

2. Знання законодавства
Знання:
Конституції України
законів України:
«Про архітектурну діяльність»;
«Про благоустрій населених пунктів»;
«Про будівельні норми»;

«Про відповідальність за правопорушення у
сфері містобудівної діляьності»;

«Про державну службу»;
«Про дозвільну систему у сфері господар�

ської діяльності»;
«Про забезпечення санітарного та епідеміч�

ного благополуччя населення»;
«Про запобігання впливу світової фінансової

кризи на розвиток будівельної галузі та житло�
вого будівництва»;

«Про запобігання корупції»;
«Про ліцензування видів господарської діяль�

ності»;
«Про місцеве самоврядування в Україні»;
«Про місцеві державні адміністрації»;
«Про основи містобудування»;
«Про основні засади державного нагляду (кон�

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

теру у сфері господарської діяльності»;
«Про регулювання містобудівної діяльності»;
«Про столицю України — місто�герой Київ».
Нормативио�правові та інші акти у сферах

містобудування, архітектури, містопланування,
суміжних сфер.

3. Професійні чи технічні
Професійні і технічні знання у сферах знання

архітектури, містобудування, містопланування,
суміжних сфер. Вміння на практиці застосову�
вати нормативно�правові акти у сфері профе�
сійної діяльності та набуті професійні і технічні
знання у сферах архітектури, містобудування, міс�
топланування, суміжних сфер.

4. Спеціальний досвід роботи
Досвід роботи у сферах містобудування та

архітектури.
5. Знання сучасних
інформаційних технологій:
1) базові знання в галузі інформатики й су�

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

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

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

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

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

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

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

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

5) здатність використовувати методології та
технології супроводу програмних засобів ана�
лізу та прийняття рішень, підтримка їхнього
життєвого циклу, включаючи експертні та муль�
тиагентні системи, системи керування база�

ми даних і знань, комп’ютерні та інформацій�
ні мережі.

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

тирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.
7. Прийняття ефективних рішень:
1) вміння вирішувати комплексні завдання,

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

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

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

4) вміння працювати з великими масивами
інформації;

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

тирів.
8. Комунікації та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації та публічних

виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської

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

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

ти з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін.
10. Управління організацією роботи та пер�

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

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

ту;
11. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під

час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, за�

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

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

ність;
10) вміння працювати в стресових ситуаціях.
12. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у

сфері публічних фінансів.
13. Робота з інформацією:
1) знання законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного

урядування.

Керівник апарату
В. Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київського

міського голови
від 10.03.2017 № 137

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади заступника директора 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
(категорія «Б»)

Загальні умови
Посадові обов’язки:
Заступник директора Департаменту фінан�

сів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації):
в межах компетенції Департаменту фінансів

виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забез�
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печує реалізацію державної політики у галузі
бюджету та фінансів міста Києва, з питань ефек�
тивного проведення реформ у галузі бюджету
та фінансів міста Києва, приймає участь у роз�
робці програми соціально�економічного та куль�
турного розвитку міста Києва, удосконалення
процесу управління фінансами та бюджетом
міста Києва, контроль за дотриманням бюджет�
ного законодавства.

в межах своєї компетенції забезпечує бю�
джетний процес на всіх його стадіях: скла�
дання проекту бюджету, подання його на роз�
гляд та затвердження, внесення змін до бю�
джету, виконання бюджету та здійснення кон�
тролю за дотриманням бюджетного законо�
давства.

забезпечує в межах своїх повноважень, ре�
алізацію державної політики у галузі бюджету
та фінансів у сферах охорони здоров’я та соці�
ального захисту, освіти і науки, культури, су�
спільних комунікацій, фізичної культури та спор�
ту, охорони державної таємниці. Організовує
здійснення заходів з мобілізаційної підготовки
і цивільного захисту населення та сприяє їх ви�
конанню.

відповідно до своїх повноважень організовує
підготовку проектів розпоряджень виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), матеріалів з окре�
мих питань для розгляду на колегіях виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), проектів рі�
шень Київської міської ради.

у межах своїх повноважень взаємодіє з мі�
ністерствами та іншими центральними та міс�
цевими органами виконавчої влади та місце�
вого самоврядування, підприємствами, уста�
новами та організаціями.

Забезпечує організацію роботи з виконання
інших функцій, віднесених до компетенції Де�
партаменту фінансів, та окремих доручень ди�
ректора Департаменту.

Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 6800,00 гривень — від�

повідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 18 січня 2017 року № 15 «Питання опла�
ти праці працівників державних органів»;

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

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

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

Інформація про строковість чи безстроко�
вість призначення на посаду:

Відповідно до частини першої статті 34
Закону України «Про державну службу» при�
значення на посаду здійснюється безстро�
ково.

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

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

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

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

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

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що
до неї не застосовуються заборони, визна�
чені частиною третьою або четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади», та
надає згоду на проходження перевірки та
оприлюднення відомостей стосовно неї від�

повідно до зазначеного Закону або копію до�
відки встановленої форми про результати та�
кої перевірки;

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

5) заповнену особову картку встановленого
зразка;

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

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

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

вул. Хрещатик, 36.
Конкурс проводиться поетапно:
1) прийняття рішення про оголошення кон�

курсу — 10.03.2017 року;
2) оприлюднення рішення про оголошення

конкурсу — 13.03.2017 року;
3) приймання документів від осіб, які бажа�

ють взяти участь у конкурсі — 14.03.2017 —
28.03.2017 року (включно);

4) попередній розгляд поданих документів на
відповідність встановленим законом вимогам —
29.03.2017 — 30.03.2017 року;

5) проведення тестування та визначення йо�
го результатів — 31.03.2017 року;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визна�
чення їх результатів — 03.04.2017 року;

7) проведення співбесіди та визначення її ре�
зультатів —05.04.2017 року;

8) проведення підрахунку результатів конкур�
су та визначення переможця конкурсу та дру�
гого за результатами конкурсу кандидата —
05.04.2017 року;

9) оприлюднення результатів конкурсу — до
21.04.2017 року (включно).

За рішенням конкурсної комісії з проведен�
ня конкурсу на зайняття вакантної посади за�
ступника директора Департаменту фінансів ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) дата та
час п’ятого — восьмого етапів конкурсу можуть
бути змінені, про що конкурсантів буде пові�
домлено додатково.

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

Литвиненко Наталія Петрівна, головний спе�
ціаліст відділу з питань служби в органах міс�
цевого самоврядування, державної служби та
підвищення кваліфікації управління по роботі
з персоналом апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), контактний телефон +38
(044) 202�74�07, адреса електронної пошти
kadry@kma. gov. ua

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги

1. Освіта:
Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче

магістра (у разі коли особа, яка претендує на
зайняття посади державної служби категорії
«Б», здобула вищу освіту за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем спеціаліста (повну вищу ос�
віту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розді�
лу XV «Прикінцеві та перехідні положення» За�
кону України «Про вищу освіту», така освіта
прирівнюється до вищої освіти ступеня ма�
гістра) — відповідно до пункту 1 частини пер�
шої статті 19 Закону України «Про державну
службу».

2. Досвід роботи:
Досвід роботи на посадах державної служби

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

3. Володіння державною мовою:
Вільно.

Спеціальні вимоги
1. Освіта
Повна вища освіта за спеціальностями

«Економіка» та/або «Облік і оподаткування»
та/або «Фінанси, банківська справа та стра�
хування».

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

2. Знання законодавства
Конституція України, 
Бюджетний кодекс України, 
Податковий кодекс України, 
Закони України: 
«Про державну службу», 
«Про запобігання корупції», 
«Про столицю України — місто�герой Київ»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого самовря�

дування»,
«Про місцеві державні адміністрації», 
«Про адміністративні послуги». 
Нормативно�правові та інші акти у сфері еко�

номіки та фінансів.
3. Професійні чи технічні знання
Знання процедури розроблення та затвер�

дження програм соціально�економічного роз�
витку території та бюджетного процесу; управ�
ління бюджетними коштами, їх цільове та ефек�
тивне використання, координація роботи що�
до контролю за повнотою надходжень, узяттям
бюджетних зобов’язань, витрачанням бюджет�
них коштів.

Знання основ організації роботи та техноло�
гії процесу управління; економічної основи управ�
ління публічними фінансами; практики засто�
сування бюджетного законодавства.

Вміння практично застосовувати норматив�
но�правові акти, що регулюють розвиток бю�
джетної галузі; з питань державного фінансо�
вого контролю.

Навички прийняття управлінських рішень.
Вміння організовувати роботу у структурно�

му підрозділі.
Навички аналітичної та комунікаційної робо�

ти, обробки інформації в значній кількості; вмін�
ня готувати аналітичні документи з питань бю�
джету території або реалізації політики у пев�
ній сфері.

4. Спеціальний досвід роботи
Досвід роботи у сфері публічних фінансів.
5. Знання сучасних
інформаційних технологій:
1) базові знання в галузі інформатики й

сучасних інформаційних технологій, уміння
працювати в мережі Інтернет, зокрема знан�
ня:

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

основних принципів та алгоритмів оброб�
ки інформації, сучасних інформаційних тех�
нологій, теорії алгоритмів та математичної
логіки;

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

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

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

3) уміння застосовувати інформаційні ком�
п’ютерні системи з інтегрованою інформа�
цією, технології інформаційного і системно�
го аналізу, відповідно до сучасних концеп�
цій інженерії даних і знань, інформаційного
моделювання для забезпечення ефектив�
ного функціонування організаційних струк�
тур;

4) навички комп’ютерної інформаційної під�
тримки усіх видів робіт з інтегрованою інфор�

мацією: інформаційний аналіз, нагромаджен�
ня, зображення та застосування знань, пошук
закономірностей та тенденцій, моделювання
інформаційних систем і процесів;

5) здатність використовувати методології та
технології супроводу програмних засобів ана�
лізу та прийняття рішень, підтримка їхнього
життєвого циклу, включаючи експертні та муль�
тиагентні системи, системи керування база�
ми даних і знань, комп’ютерні та інформацій�
ні мережі.

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

тирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.
7. Прийняття ефективних рішень:
1) вміння вирішувати комплексні завдання,

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

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

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

4) вміння працювати з великими масивами
інформації;

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

тирів.
8. Комунікації та взаємодія:
1) вміння ефективної комунікації та публічних

виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської

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

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

ти з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін.
10. Управління організацією роботи та пер�

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

командою;
5) мотивування, оцінка і розвиток підлег�

лих;
6) вміння розв’язання конфліктів;
7) розуміння сучасних проблем менеджмен�

ту;
11. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під

час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, за�

хист національних інтересів;
3) аналітичні здібності;
4) дисципліна і системність;
5) інноваційність та креативність;
6) самоорганізація та орієнтація на розви�

ток;
7) особиста ввічливість, тактовність та ви�

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

ність;
10) вміння працювати в стресових ситуаціях.
12. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодав�

ства;
2) знання системи державного контролю у

сфері публічних фінансів.
13. Робота з інформацією:
1) знання законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного

урядування.

Керівник апарату
В. Бондаренко
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Про передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ» 
земельної ділянки для експлуатації 

та обслуговування адміністративного 
будинку на вул. Попудренка, 16*а 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1109/2113 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 ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ»
для експлуатації та обслуговування адміністра�
тивного будинку на вул. Попудренка, 16�а у Дніп�
ровському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ від 03.12.2016 № 01014�000227950�014,
справа № Д�7873).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ», за умови
виконання пункту 3 цього рішення, в оренду на
25 років земельну ділянку площею 0,4656 га (ка�
дастровий номер 8000000000:66:196:0024, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку № НВ�8000395532016) для екс�
плуатації та обслуговування адміністративно�
го будинку на вул. Попудренка, 16�а у Дніпров�
ському районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва у звяз�
ку із набутям права власності на майно (договір
купівлі�продажу нерухомого майна від 30.06.2016).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «САЛЬСАБІЛЬ»:

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

05.11.2016 № 15278/0/12�4/19�15, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
13.10.2016 № 1137/41�16.

3.4. 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.

3.5. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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 місячний термін подати 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.

4. 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.

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

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ
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Про створення комунального 
дошкільного навчального закладу 
(ясла*садок) № 104 Подільського 

району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1063/2067 від 2 березня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядуван*
ня в Україні», статті 18 Закону України «Про столицю України — місто*герой Київ», статей 12, 16 Закону Укра*
їни «Про дошкільну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про деле*
гування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністра*
ції) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти», з метою забезпечення потреб меш*
канців Подільського району м. Києва в дошкільній освіті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний дошкільний навчаль�
ний заклад (ясла�садок) № 104 Подільського
району м. Києва, за адресою: 04078, місто Ки�
їв, вул. Полкова, буд. 58 та віднести його до
сфери управління Подільської районної в місті
Києві державної адміністрації.

2. Подільській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації:

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Забезпечити функціонування комуналь�
ного дошкільного навчального закладу (ясла�
садок) № 104 Подільського району м. Києва в
межах видатків по галузі «Освіта», передбаче�

них Подільській районній в місті Києві держав�
ній адміністрації на відповідний рік.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спор�
ту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) вклю�
чити до мережі навчальних закладів Подільсько�
го району міста Києва комунальний дошкільний
навчальний заклад (ясла�садок) № 104 Поділь�
ського району м. Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення по�
класти на постійну комісію Київської міської ради
з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту.

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» 
земельних ділянок для експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 

виробничої бази (майновий комплекс) 
на вул. Кирилівській, 53 

у Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 989/1993 від 23 лютого 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
заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ» від 20.12.2016 № 01014*
000229692*014, враховуючи те, що земельні ділянки зареєстровані в Державному земельному кадастрі (ви*
тяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки від 30.06.2015 № НВ*8000190382015 та № НВ*
8000190392015) та право комунальної власності територіальної громади міста Києва на які зареєстровано в
установленому порядку (інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від
09.03.2016 № 54707666 та № 54715518), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТО�
ВАРИСТВУ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ», за
умови виконання пункту 2 цього рішення, в орен�
ду на 15 років земельні ділянки площею 0,0522 га
(кадастровий номер 8000000000:85:095:0007, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку №  НВ�8000190382015) та 
площею 0,7360 га (кадастровий номер
8000000000:85:095:0002, витяг з Державного зе�
мельного кадастру про земельну ділянку № НВ�
8000190392015) для експлуатації та обслугову�
вання будівель і споруд виробничої бази (майно�
вий комплекс) на вул. Кирилівській, 53 у Поділь�
ському районі м. Києва із земель комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва (кате�

горія земель — землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призна�
чення; заява ДЦ від 20.12.2016 №01014�000229692�
014, справа А�22351).

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ�
СТВУ «ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ»:

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

2.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельних ділянок.

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельних ділянок.

2.4. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

2.6. 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.

2.7. Дотримуватись обмежень у використан�
ні земельних ділянок, зазначених у витягах з
Державного земельного кадастру.

3. Попередити землекористувача, що право
користування земельними ділянками може бу�
ти припинено відповідно до статей 141, 143 Зе�
мельного кодексу України.

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 передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «АТБ*ІНВЕСТ» земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
магазину продовольчих 

та непродовольчих товарів 
на просп. Мінському, 4 в Оболонському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 987/1991 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 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
відведення земельної ділянки товариству з
обмеженою відповідальністю «АТБ�ІНВЕСТ»
для експлуатації та обслуговування магази�
ну продовольчих та непродовольчих товарів
на просп. Мінському, 4 в Оболонському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі жит�
лової та громадської забудови, справа Д�
7773, заява ДЦ № 01109�000228365�014 від
07.12.2016).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «АТБ�ІНВЕСТ», за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, в оренду на 10 років
земельну ділянку площею 0,0839 га (кадастро�
вий номер 8000000000:78:011:0022, витяг з
Державного земельного кадастру № НВ�
8000395002016) для експлуатації та обслуго�
вування магазину продовольчих та непродо�
вольчих товарів на просп. Мінському, 4 в Обо�
лонському районі м. Києва із земель комуналь�
ної власності територіальної громади міста Ки�
єва.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «АТБ�ІНВЕСТ»:

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
02.11.2016 № 10484/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
18.11.2016 № 49/82�16.

3.5. Забезпечити вільний доступ для прокла�
дання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в
межах земельної ділянки.
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3.6. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.7. 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. 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 передачу товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«Юнігран» земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування 
виробничої бази на вул. Промисловій, 7 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 985/1989 від 23 лютого 2017 року

Відповідно до статей 9, 93, 120, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власно*
сті», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянув*
ши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в нату*
рі (на місцевості), враховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Юнігран» від 11.03.2016,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із зем�
леустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
товариству з обмеженою відповідальністю «Юні�
гран» для експлуатації та обслуговування ви�
робничої бази на вул. Промисловій, 7 у Голосі�
ївському районі м. Києва (категорія земель —
землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер�
гетики, оборони та іншого призначення, заява
ДЦ № 01057�000204274�014 від 11.03.2016,
справа А�21984).

2. Передати товариству з обмеженою відпові�
дальністю «Юнігран», за умови виконання пункту
3 цього рішення, в оренду на 10 років земельну ді�
лянку площею 0,9610 га (кадастровий номер
8000000000:90:116:0002, витяг з Державного зе�
мельного кадастру про земельну ділянку № НВ�
8000168642015 для експлуатації та обслугову�
вання виробничої бази на вул. Промисловій, 7 у
Голосіївському районі м. Києва із земель кому�
нальної власності територіальної громади міста
Києва у зв’язку з набуттям права власності на за�
лізничну естакаду (договір купівлі�продажу за�
лізничної естакади, на виробничій базі від 07.08.2014
№ 1608, витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 07.08.2014 № 25279345).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «Юнігран»:

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. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.4. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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

3.6. 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.

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 ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО*ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» 

договору оренди земельної ділянки 
для експлуатації та обслуговування 
виробничо*складських приміщень 

на вул. Павла Дибенка, 6 в Оболонському районі 
м. Києва та внесення змін до нього

Рішення Київської міської ради № 1000/2004 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 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО*
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» від 23.09.2016 № КОП*0916, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Поновити на 15 років договір оренди зе�

мельної ділянки від 14.08.2001 № 78�6�00028
площею 0,2838 га (кадастровий номер
8000000000:78:029:0004), укладений між Київ�
ською міською радою та акціонерним товари�
ством закритого виду «Українська паливно�
енергетична компанія» для експлуатації та об�
слуговування виробничо�складських приміщень
на вул. Павла Дибенка, 6 у Мінському районі 
м. Києва (справа № А�22820).

2. Внести зміни до договору оренди земель�
ної ділянки від 14.08.2001 № 78�6�00028, 
а саме:

– слова «акціонерне товариство закритого
виду «Українська паливно�енергетична компа�
нія» замінити словами «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМ�
СТВО «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО�ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» у відповідних відмінках;

– слова «у Мінському районі» замінити сло�
вами «в Оболонському районі».

3. Встановити, що розмір річної орендної пла�
ти, визначеної в договорі оренди земельної ді�
лянки від 14.08.2001 № 78�6�00028, підлягає при�
веденню у відповідність до норм законодавства.

4. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УКРАЇН�
СЬКА ПАЛИВНО�ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»:

4.1. Виконати вимоги, викладені у листі Де�
партаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 13.10.2016
№ 057041�19533.

4.2. 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
додаткової угоди про поновлення та внесення
змін до договору оренди земельної ділянки від
14.08.2001 № 78�6�00028.

4.3. 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.

4.4. У разі необхідності проведення рекон�
струкції чи нового будівництва питання оформ�
лення дозвільної, проектно�кошторисної доку�
ментації вирішувати в порядку, визначеному
чинним законодавством 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 ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ «ВЕСТА*І» земельної ділянки 
для будівництва, експлуатації та обслуговування 

житлового комплексу з вбудовано*прибудованими 
нежитловими приміщеннями на 

вул. Академіка Каблукова, 23 
у Солом’янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 975/1959 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про орен*

ду землі», 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 міс*
цеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо від�
ведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБ�
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
«ВЕСТА�І» для будівництва, експлуатації та об�
слуговування житлового комплексу з вбудова�
но�прибудованими нежитловими приміщення�
ми на вул. Академіка Каблукова, 23 у Солом’ян�
ському районі м. Києва (категорія земель —
землі житлової та громадської забудови, заява
ДЦ № 01062�000226861�014 від 22.11.2016,
справа Д�7814).

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ВЕСТА�І», за
умови виконання пункту 3 цього рішення, в орен�
ду на 5 років земельну ділянку площею 1,2115 га
(кадастровий номер 8000000000:69:287:0009,
витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку № НВ�8000383842016) для
будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового комплексу з вбудовано�прибудова�
ними нежитловими приміщеннями на вул. Ака�
деміка Каблукова, 23 у Солом’янському райо�
ні м. Києва із земель комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва у зв’язку з
переходом права власності на майно (відомо�
сті з Державного реєстру речових прав на неру�
хоме майно від 22.06.2016 № 15077944).

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ�
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ВЕСТА�І»:

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

3.2. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
29.09.2016 № 9499/0/12�4/19�16, Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від
04.10.2016 № 1050/41�16.

3.7. 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. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки від 26.09.2000 № 69�6�00006, укладений між
Київською міською радою та колективним під�
приємством «Ремонтник» (лист�згода товари�
ства з обмеженою відповідальністю «КП�Ре�
монтник» від 22.06.2016 № 763), з моменту дер�
жавної реєстрації договору оренди земельної
ділянки ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД�
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ВЕСТА�І».

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

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

Київський міський голова
В. Кличко

Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю 
«А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» земельної ділянки 

для обслуговування об’єктів транспортної 
та інженерної інфраструктури (заїзди, виїзди, 

прокладання інженерних мереж) у пров. Полоцькому, 11*а 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 972/1976 від 23 лютого 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» та розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо від�

ведення товариству з обмеженою відповідаль�
ністю «А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» зе�
мельної ділянки для обслуговування об’єктів
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транспортної та інженерної інфраструктури (за�
їзди, виїзди, прокладання інженерних мереж)
у пров. Полоцькому, 11�а у Голосіївському райо�
ні м. Києва (категорія земель — землі промис�
ловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо�
рони та іншого призначення, заява ДЦ № 01015�
178209�014 від 11.06.2015, справа Д�7096).

2. Передати товариству з обмеженою відпові�
дальністю «А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ»,
за умови виконання пункту 3 «цього рішення, в
оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,2000 га
(кадастровий номер 8000000000:79:241:0286, ви�
тяг з Державного земельного кадастру про зе�
мельну ділянку НВ�8000184512015) для обслуго�
вування об’єктів транспортної та інженерної ін�
фраструктури (заїзди, виїзди, прокладання інже�
нерних мереж) у пров. Полоцькому, 11�а у Голосі�
ївському районі м. Києва із земель комунальної
власності територіальної громади міста Києва.

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «А ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача
відповідно до вимог статті 96 Земельного кодек�
су 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. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
21.10.2014 № 10189/0/12/19�14 та Головного
управління Держземагентства у м. Києві від
08.06.2015 № 19�26�0.3�8511/2�15.

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. У місячний термін надати до Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) документи, визначені за�
конодавством, необхідні для укладання дого�
вору оренди земельної ділянки.

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 надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Москаленку Олексію Михайловичу, 
члену садівницького 

товариства «Залізничник», 
на вул. Призалізничній, діл. 1 

у Дніпровському районі м. Києва 
для ведення колективного садівництва

Рішення Київської міської ради № 882/1886 від 10 лютого 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення зе*

мельної ділянки громадянину Москаленку Олексію Михайловичу, члену садівницького товариства «Заліз*
ничник», на вул. Призалізничній, діл.1 у Дніпровському районі м. Києва та додані документи, керуючись стат*
тями 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 стат*
ті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту зем�
леустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Москаленку Олексію Михайлови�
чу, члену садівницького товариства «Залізнич�
ник», на вул. Призалізничній, діл. 1 у Дніпров�
ському районі м. Києва орієнтовною площею
0,08 га (земельна ділянка комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва) у влас�
ність для ведення колективного садівництва
згідно з планом�схемою (додаток до рішення)
(К�25206).

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

Київський міський голова
В. Кличко

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

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

Про розірвання договору оренди 
земельної ділянки від 15.05.2007 № 63*6*00412 

(зі змінами, внесеними договором від 22.12.2011 № 63*6*00635),
укладеного між Київською міською радою 

та приватним акціонерним товариством 
«ПОЗНЯКИ*ЖИЛ*БУД» для будівництва 

житлового будинку з об’єктами громадського 
обслуговування, офісними приміщеннями 

та підземною автостоянкою на вул. Ревуцького, 9 
у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 1056/2060 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 32 Закону України «Про оренду землі»,

пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
звернення приватного акціонерного товариства «ПОЗНЯКИ*ЖИЛ*БУД» від 08.02.2016 № 160 про добровіль*
ну відмову від права користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки
від 15.05.2007 № 63�6�00412 (зі змінами, внесе�
ними договором від 22.12.2011 № 63�6�00635)
площею 0,5034 га (кадастровий номер
8000000000:63:243:0033), укладений між Київ�
ською міською радою та приватним акціонерним

товариством «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» для будів�
ництва житлового будинку з об’єктами громад�
ського обслуговування, офісними приміщення�
ми та підземною автостоянкою на підставі рішен�
ня Київської міської ради від 31.10.2006 № 230/287
«Про передачу закритому акціонерному товари�

ству «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з об’єктами
громадського обслуговування, офісними примі�
щеннями та підземною автостоянкою на вул. Ре�
вуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва» та
рішення Київської міської ради від 22.09.2011
№ 141/6357 «Про внесення змін до рішення Ки�
ївської міської ради від 31.10.2006 № 230/287
«Про передачу закритому акціонерному товари�
ству «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» земельної ділянки
для будівництва житлового будинку з об’єктами
громадського обслуговування, офісними примі�
щеннями та підземною автостоянкою на вул. Ре�
вуцького, 9 у Дарницькому районі м. Києва» та
до договору оренди земельної ділянки від 15.05.2007
№ 63�6�00412» (справа № А�22376).

2. Приватному акціонерному товариству «ПО�
ЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД»:

2.1. Повернути Київській міській раді земель�
ну ділянку на умовах, визначених договором
оренди земельної ділянки від 15.05.2007 
№ 63�6�00412 (зі змінами, внесеними догово�
ром від 22.12.2011 № 63�6�00635).

2.2. Розірвати договір оренди земельної ділян�
ки між Київською міською радою та приватним
акціонерним товариством «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�
БУД» за умови сплати єдиним платежем до бю�
джету м. Києва суми орендної плати за рік про�
тягом одного місяця з моменту набрання чин�
ності цим рішенням.

3. Земельну ділянку, зазначену у пункті 1 цьо�
го рішення, віднести до земель запасу житлової
та громадської забудови комунальної власно�
сті територіальної громади міста Києва.

4. Департаменту земельних ресурсів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

4.1. Проінформувати приватне акціонерне
товариство «ПОЗНЯКИ�ЖИЛ�БУД» про прий�
няття цього рішення.

4.2. Повідомити про прийняття цього рішен�
ня Головне управління Держгеокадастру у 
м. Києві та реєстраційну службу Головного управ�
ління юстиції у м. Києві.

4.3. Вжити заходів щодо державної реєстра�
ції права комунальної власності територіальної
громади міста Києва на земельну ділянку (ка�
дастровий номер 8000000000:63:243:0033) пло�
щею 0,5034 га на вул. Ревуцького, 9 у Дарниць�
кому районі м. Києва, за умови виконання під�
пункту 2.2 цього рішення.

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 

«РК «Барбарис» земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 
на бульв. Вацлава Гавела, 6 

у Солом’янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 1110/2114 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 «РК «Барбарис» для
розміщення та експлуатації основних, підсо�
бних і допоміжних будівель та споруд будівель�
них організацій та підприємств на бульв. Вацла�
ва Гавела, 6 у Солом’янському районі м. Києва
(категорія земель — землі промисловості, транс�
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого
призначення, код КВЦПЗ 11.03, заява ДЦ
№ 01038�000232976�014 від 25.01.2017, спра�
ва Д�7259).

2. Передати товариству з обмеженою відпо�
відальністю «РК «Барбарис», за умови виконан�
ня пункту 3 цього рішення, в оренду на 15 років
земельну ділянку площею 1,7691 га (кадастро�
вий номер 8000000000:69:052:0029, витяг з
Державного земельного кадастру про земель�
ну ділянку № НВ�8000361902016) для розмі�
щення та експлуатації основних, підсобних і до�
поміжних будівель та споруд будівельних орга�
нізацій та підприємств на бульв. Вацлава Гаве�
ла, 6 у Солом’янському районі м. Києва із зе�
мель комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва у зв’язку з переходом права
власності на майно (договори купівлі�продажу
від 09.12.2013 № 2393 та від 09.12.2013 № 2394).

3. Товариству з обмеженою відповідальніс�
тю «РК «Барбарис»:

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

3.2. 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.

3.3. Питання майнових відносин вирішувати
в установленому порядку.

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

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Де�
партаменту містобудування та архітектури від
27.05.2015 № 6494/0/01/19�15, Головного управ�
ління Держгеокадастру у м. Києві від 22.09.2015
№ 19�26�7777.31�3369/20�15.

3.7. 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.

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

3.9. Дотримуватись зобов’язань, викладених
у нотаріально посвідченій заяві товариства з
обмеженою відповідальністю «РК «Барбарис»
від 07.09.2015 № 1082.

4. Попередити землекористувача, що право
користування земельною ділянкою може бути
припинено відповідно до статей 141,143 Зе�
мельного кодексу України.

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

Київський міський голова
В. Кличко
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ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного

підприємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 2» Дарницького району м. Києва

Розпорядження № 242 від 3 березня 2017 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні», Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових
підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 845/7081 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико�санітар�
ної допомоги № 2» Дарницького району м. Києва», з метою приведення установчих документів комунально�
го некомерційного підприємства «Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2» Дарницького району
м. Києва у відповідність з вимогами чинного законодавства України:

1. Óíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî íå-

êîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿

ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 31 òðàâíÿ 2012 ðîêó ¹ 896, âèêëàâøè éîãî

â ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó íåêîìåðö³éíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè ¹ 2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà-

áåçïå÷èòè äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ Ñòàòóòó ï³ä-

ïðèºìñòâà â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.05.2012 ð. ¹ 896

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 03.03.2017 ð. ¹ 242) 

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2»

Дарницького району м. Києва
(Íîâà ðåäàêö³ÿ)

(²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 38266365)

ì. Êè¿â-2017

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2»

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

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íåïðèáóòêîâèì ï³äïðèºìñòâîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, â³äíåñåíèì äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ — óïîâíîâàæåíèé îðãàí óïðàâë³ííÿ), ï³äïîðÿäêîâàíèì Óïðàâ-

ë³ííþ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ï³äïðèºìñòâî âçàºìîä³º ç Äåïàðòàìåíòîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿.

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

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

1.2. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíî â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.12.2011

¹ 845/7081 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî íåêîìåðö³éíîãî ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìå-

äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà», º ïðàâîíàñòóïíèêîì óñ³õ ïðàâ òà

îáîâ’ÿçê³â Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ïîë³êë³í³êè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

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

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³í-

øèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ³ öèì Ñòàòóòîì.

1.4. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó íåêîìåðö³éíó (íåïðèáóòêîâó) ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìî-

âàíó íà äîñÿãíåííÿ, çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ðåçóëü-

òàò³â áåç ìåòè îäåðæàííÿ ïðèáóòêó. Ï³äïðèºìñòâî âíåñåíî êîíòðîëþþ÷èì îðãàíîì äî Ðåºñòðó

íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é.

2. ÍÀÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ Ì²ÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß

2.1. Íàéìåíóâàííÿ:

ïîâíå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäè-

êî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà;

ñêîðî÷åíå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ: ÊÍÏ «ÖÏÌÑÄ ¹ 2» Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

2.2. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: âóë. Àðõ³òåêòîðà Âåðáèöüêîãî, áóä. 5, ì. Êè¿â, 02091.

3. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

3.1. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíå ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà:

çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ äîñòóïíîþ, ñâîº÷àñíîþ, ÿê³ñíîþ òà åôåêòèâíîþ ïåðâèííîþ ìåäè-

êî-ñàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ;

çàáåçïå÷åííÿ êåðîâàíîñò³ òà áåçïåðåðâíîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

3.2. Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:

îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî òà êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðè-

ºìñòâà íà òåðèòîð³¿ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ç ïèòàíü íàäàííÿ íàñåëåííþ äîñòóïíî¿, ñâîº÷àñ-

íî¿, ÿê³ñíî¿ òà åôåêòèâíî¿ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè äëÿ ïðèêð³ïëåíîãî íàñåëåííÿ;

îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïðèêð³ïëåíîìó íàñåëåííþ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè (äà-

ë³ — ÏÌÑÄ), ó òîìó ÷èñë³ íåâ³äêëàäíî¿, ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà ç íàäàííÿ ÏÌÑÄ ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà çà

òàêèìè íàïðÿìêàìè:

çá³ð, óçàãàëüíåííÿ òà êîíòðîëü äîñòîâ³ðíîñò³ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿; 

çâ³òóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî ï³äïîðÿäêóâàííÿ òà íàäàííÿ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿;

àíàë³ç ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;

âèâ÷åííÿ é ïðîãíîçóâàííÿ ïîòðåáè íàñåëåííÿ ó ÏÌÑÄ; 

ïëàíóâàííÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá íàñåëåííÿ;

àíàë³ç äîñòóïíîñò³ ÏÌÑÄ äëÿ íàñåëåííÿ, ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³ òà ¿¿ êàäðîâîãî çàáåçïå-

÷åííÿ;

îðãàí³çàö³ÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â, ó òîìó ÷èñë³ áåçïåðåðâíå íàâ÷àííÿ êàäð³â áåç â³ä-

ðèâó â³ä âèðîáíèöòâà (ðàçîì ç âèùèìè ìåäè÷íèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè);

âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ,

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

âïðîâàäæåííÿ òà âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ íàäàííÿ ÏÌÑÄ;

àíàë³ç ñòàíó ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Ï³äïðèºìñòâà ³ éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ðîç-

ðîáëåííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â;

ïðîâåäåííÿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè çà íàïðÿìîì ÏÌÑÄ; 

çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâîãî, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÏÌÑÄ;

ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü;

ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêà íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü; 

ðàííº âèÿâëåííÿ òà ïðîô³ëàêòèêà ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü; 

çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà â³ëüíèé âèá³ð ë³êàðÿ, ùî íàäàº ïåðâèííó ìåäèêî-ñàí³òàðíó

äîïîìîãó (ë³êàðÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ä³ëüíè÷íîãî òåðàïåâòà, ä³ëüíè÷íîãî ïå-

ä³àòðà), ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ, ó÷àñòü òà êîíòðîëü çà ïðîâåäåííÿì ïðîô³ëàêòè÷íèõ îãëÿä³â òà äèñ-

ïàíñåðèçàö³¿ íàñåëåííÿ;

çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ íàñòóïíîñò³ òà ïîñë³äîâíîñò³ ó íàäàíí³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåí-

íþ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ³ç çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà óñòàíîâàìè, ùî íàäàþòü âòî-

ðèííó (ñïåö³àë³çîâàíó) (äàë³ — ÂÌÄ), òðåòèííó (âèñîêîñïåö³àë³çîâàíó) (äàë³ — ÒÌÄ) òà åêñòðå-

íó ìåäè÷íó äîïîìîãó (ìåäè÷íèé ìàðøðóò ïàö³ºíòà) (äàë³ — ÅÌÄ), çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ì³æ ï³ä-

ðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà â ³íòåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;

îðãàí³çàö³ÿ â³äáîðó òà ñïðÿìóâàííÿ õâîðèõ íà êîíñóëüòàö³þ òà ë³êóâàííÿ äî çàêëàä³â îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ òà óñòàíîâ, ùî íàäàþòü ÂÌÄ òà ÒÌÄ, à òàêîæ âñòàíîâëåííÿ íàÿâíîñò³ ïîêàçàíü òà çä³éñ-

íåííÿ â³äáîðó õâîðèõ äëÿ îòðèìàííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ó âèçíà÷å-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ç äèòÿ÷èìè äîøê³ëüíèìè çàêëàäàìè, íà-

â÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè â ³í-

òåðåñàõ çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;

çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ ñòàíäàðò³â òà âèìîã ëîêàëüíèõ ïðîòîêîë³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äî-

ïîìîãè;

âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ôîðì òà ìåòîä³â ïðîô³ëàêòèêè, ä³àãíîñòèêè, ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ çà-

õâîðþâàíü òà ñòàí³â;

îðãàí³çàö³ÿ ñòàö³îíàðîçàì³ííèõ ôîðì íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè;

çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ òà ð³âíî¿ äîñòóïíîñò³ ÏÌÑÄ äëÿ íàñåëåííÿ øëÿõîì ðîçâèòêó ìåðåæ³

â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ÏÌÑÄ, íàáëèæåíèõ äî ì³ñöü ïðîæèâàííÿ íàñåëåííÿ;

ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ òà êîíòðîëþ çà âèäà÷åþ ëèñòê³â íåïðà-

öåçäàòíîñò³;

íàïðàâëåííÿ îñ³á ç îçíàêàìè ñò³éêî¿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³ íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó åêñïåðòèçó,

ñïðÿìóâàííÿ ïàö³ºíò³â íà ìåäèêî-ñîö³àëüíó ðåàá³ë³òàö³þ;

ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ³íôîðìàö³éíî¿ òà îñâ³òíüî-ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ ùî-

äî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, îñíîâàì íàäàííÿ ñàìîäîïîìîãè òà âçàºìîäîïîìîãè;

îðãàí³çàö³ÿ ï³ëüãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ë³êàðñüêèìè çàñîáàìè íàñåëåííÿ ó âèçíà÷åíîìó çàêîíî-

äàâñòâîì ïîðÿäêó; 

âèïèñêà ðåöåïò³â äëÿ ï³ëüãîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåäèêàìåíòàìè îêðåìèõ ãðóï íàñåëåííÿ â³äïî-

â³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ³ç çàïîá³ãàííÿ é ñâîº÷àñíîãî âèÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü, çìåíøåííÿ ð³âíÿ

óñêëàäíåíü, ³íâàë³äíîñò³ òà ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ;

êîîðäèíàö³ÿ âïðîâàäæåííÿ òà êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ì³ñöåâèõ ïðîãðàì òà çàõîä³â ç ïèòàíü

óäîñêîíàëåííÿ íàäàííÿ ÏÌÑÄ;

âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü íàäàííÿ ÏÌÑÄ Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà òà øëÿõ³â ¿õ âè-

ð³øåííÿ;

ðîçðîáëåííÿ ïëàí³â ðîçâèòêó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà;

ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó Ï³äïðèºìñòâà;

ïðîâåäåííÿ ðàçîì ³ç ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íîþ ñëóæáîþ ïðîô³ëàêòè÷íèõ òà ïðîòèåï³äåì³÷-

íèõ çàõîä³â;

âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà òà íàñåëåííÿ ó ë³êàðñüêèõ çàñîáàõ,

âèðîáàõ ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîìó îáëàäíàíí³ òà òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ äëÿ çàáåçïå-

÷åííÿ íàñåëåííÿ äîñòóïíîþ, ñâîº÷àñíîþ òà ÿê³ñíîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ;

ìîí³òîðèíã çàáåçïå÷åííÿ òà ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â ìåäè÷íî-

ãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â;

ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ òà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ íîðìàòèâ³â ³ç çà-

áåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÏÌÑÄ;

âèâ÷åííÿ, àíàë³ç ³ ïðîãíîçóâàííÿ ïîêàçíèê³â ñòàíó çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ òà ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ çà-

õîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ ³ ïîë³ïøåííÿ çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ;

çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà;

ìåäè÷íà ïðàêòèêà çã³äíî ç ë³öåíç³ºþ;

ä³ÿëüí³ñòü ç ïðèäáàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, çáåð³ãàííÿ, â³äïóñêó, âèêîðèñòàííÿ òà çíèùåííÿ íàðêî-

òè÷íèõ çàñîá³â, ¿õ àíàëîã³â àáî ïðåêóðñîð³â, çàì³ñíèê³â ¿õ àíàëîã³â, ïðåêóðñîð³â, îòðóéíèõ ÷è ñèëü-

íîä³þ÷èõ ðå÷îâèí àáî îòðóéíèõ ÷è ñèëüíîä³þ÷èõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí çà íàÿâíîñò³ ë³-

öåíç³¿ íà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó Ï³äïðèºìñòâ³, àìáóëàòîð³ÿõ ÿê éîãî â³äîêðåì-

ëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

íàäàííÿ ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè ïàö³ºíòàì íà îñòàíí³õ ñòàä³ÿõ ïåðåá³ãó íåâèë³êîâíèõ çàõâîðþ-

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

äàíü ïàö³ºíò³â;

óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðè-

ºìñòâà;

çä³éñíåííÿ çàêóï³âë³ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ, ìåäè÷íîãî îáëàäíàí-

íÿ òà ³íâåíòàðþ, ³íøèõ çàñîá³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ï³äðîçä³ë³â;
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óòðèìàííÿ áóä³âåëü, ñïîðóä ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ï³äðîçä³ë³â ó íàëåæíîìó

ñòàí³;

òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ ó ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà;

êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â ó ï³äðîçä³ëàõ Ï³äïðèºìñòâà;

îáë³ê ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, çîêðåìà ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðþ;

ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îñíàùåííÿ ìåäè÷íèì îá-

ëàäíàííÿì òà ³íâåíòàðåì;

³íø³ ôóíêö³¿, ùî âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü.

3.3. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå áóòè êë³í³÷íîþ áàçîþ âèùèõ ìåäè÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â óñ³õ ð³âí³â

àêðåäèòàö³¿ òà çàêëàä³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè.

3.4. Ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ìåäè÷íî¿, êîíñóëüòàòèâíî¿, ë³êóâàëüíî¿ òà ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, çîêðåìà íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âèêîðèñòàííÿ îòðèìàíèõ â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ äîõîä³â çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ

âèäàòê³â òà óòðèìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé ³ çàâäàíü) òà íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³,

âèçíà÷åíèõ éîãî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) òà

ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó),

÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

4. ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ

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

áè Ï³äïðèºìñòâî íàáóâàº ç äíÿ éîãî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.

4.2. Ï³äïðèºìñòâî º íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ.

4.3. Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ çàêð³ïëåíèì çà íèì êîìóíàëüíèì ìàéíîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ.

4.4. Ï³äïðèºìñòâî íàäàº ìåäè÷í³ ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ ë³öåíç³¿ íà ìåäè÷íó ïðàêòèêó.

4.5. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº â ïîâíîìó îáñÿç³ ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ó ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ,

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

ïðàö³ òà ¿¿ îïëàòè, áåðå ó÷àñòü ó ì³ñöåâèõ òà äåðæàâíèõ çàõîäàõ, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â ðàéîí³, âèð³-

øóº ³íø³ ïèòàííÿ â ìåæàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.6. Ï³äïðèºìñòâî ïðîâàäèòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.

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

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

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

4.8. Äëÿ ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî çàëó÷àº ³ âèêîðèñòîâóº ìàòåð³-

àëüíî-òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, òðóäîâ³ òà ³íø³ âèäè ðåñóðñ³â, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ íå çàáîðîíåíî çàêî-

íîäàâñòâîì.

4.9. Ï³äïðèºìñòâî ìàº â³äîêðåìëåíî ìàéíî, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â Äåðæàâíîìó êàç-

íà÷åéñòâ³ Óêðà¿íè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì, â óñòàíîâàõ áàíê³â, çîêðåìà (â ³íîçåìí³é âàëþò³), êðóã-

ëó ïå÷àòêó ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì âñòàíîâëåíîãî çðàçêà, çðàçîê ÿêî¿ çàòâåðäæóºòüñÿ Óïðàâë³í-

íÿì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íø³ ïå÷àòêè, øòàì-

ïè, áëàíêè ç âëàñíèìè ðåêâ³çèòàìè. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº áóõãàëòåðñüêèé ³ ïåðâèííèé ìåäè÷-

íèé îáë³ê, ñêëàäàº ô³íàíñîâó òà ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿä-

êó.

4.10. Äåðæàâà òà óïîâíîâàæåíèé îðãàí óïðàâë³ííÿ íå â³äïîâ³äàþòü çà çîáîâ’ÿçàííÿìè Ï³äïðè-

ºìñòâà, à Ï³äïðèºìñòâî íå â³äïîâ³äàº çà çîáîâ’ÿçàííÿìè äåðæàâè òà óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó

óïðàâë³ííÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

4.11. Óïîâíîâàæåíèé îðãàí çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì òà çáåðåæåííÿì íàëåæíîãî

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

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

4.12. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè, íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà îñîáèñò³ íåìàéíîâ³ ïðà-

âà, íåñòè îáîâ’ÿçêè, áóòè îñîáîþ, ÿêà áåðå ó÷àñòü ó ñïðàâ³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ â ñóäàõ Óêðà¿íè,

ì³æíàðîäíèõ òà òðåòåéñüêèõ ñóäàõ.

5. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ

5.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

5.1.1. Çä³éñíþâàòè ëèøå ò³ âèäè ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè, ÿê³ äîçâîëåí³ îðãàíîì ë³öåíçóâàííÿ â³äïî-

â³äíî äî ë³öåíç³¿ íà ìåäè÷íó ïðàêòèêó.

5.1.2. Îðãàí³çîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ äîãîâîðó ïðî ìåäè÷íå

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

5.1.3. Çä³éñíþâàòè ðîçïîä³ë ô³íàíñîâèõ òà ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ì³æ ñâî¿ìè ï³äðîçä³ëàìè.

5.1.4. Óêëàäàòè äîãîâîðè ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ó ìåæàõ áþäæåòíî¿ ïðîãðà-

ìè òà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ç ë³êàðÿìè çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè — ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿ-

ìè, ÿê³ ïðîâàäÿòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ÿê ô³çè÷í³ îñîáè — ï³äïðèºìö³.

5.1.5. Óêëàäàòè äîãîâîðè ç ³íøèìè êîìóíàëüíèìè òà äåðæàâíèìè çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

ïðî ïðîâåäåííÿ ä³àãíîñòè÷íèõ äîñë³äæåíü, ùî âõîäÿòü äî êîìïåòåíö³¿ ÏÌÑÄ, àëå äëÿ ¿õ âèêî-

íàííÿ ó Ï³äïðèºìñòâ³ íåìàº óìîâ.

5.1.6. Ïðîâàäèòè ³íøó, êð³ì íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, íå çàáîðî-

íåíó çàêîíîäàâñòâîì.

5.1.7. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó óêëàäàòè óãîäè, ÿê³ íå ñóïåðå÷àòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà-

¿íè òà ïðåäìåòó ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ, áó-

òè ïîçèâà÷åì òà â³äïîâ³äà÷åì ó ñóä³.

5.1.8. Çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó çäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàò-

íå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó) íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð, ³íø³ ö³ííîñò³ òà ïåðåäàâàòè

éîãî â çàñòàâó; ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.1.9. Âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî.

5.1.10. Çâåðòàòèñÿ ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, äî öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ

îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é

íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ òà ìàòåð³àë³â, íå-

îáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü.

5.1.11. Óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ óãîäè ç ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè íåçàëåæíî

â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ, à òàêîæ ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà.

5.1.12. Çä³éñíþâàòè ñï³âðîá³òíèöòâî ç ³íîçåìíèìè îðãàí³çàö³ÿìè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

5.1.13. Çä³éñíþâàòè âëàñíå áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ, êàï³òàëüíèé òà ïîòî÷íèé ðåìîíò îñ-

íîâíèõ ôîíä³â ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.1.14. Çàëó÷àòè ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ñòàòóòíèõ çàâäàíü

ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.1.15. Çä³éñíþâàòè ³íø³ ïðàâà, ùî íå ñóïåðå÷àòü ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó.

5. 2. Ï³äïðèºìñòâî:

5.2.1. Ïðîâàäèòü îïåðàòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ùîäî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ñâîº¿ ðî-

áîòè.

5.2.2. Ïðèäáàâàº ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè ó ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ íåçàëåæíî â³ä

ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ ó ô³çè÷íèõ îñ³á.

5.2.3. Ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, çàáåçïå÷óº äîäåðæàííÿ çàêîíî-

äàâñòâà ïðî ïðàöþ, ïðàâèë òà íîðì îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè, ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ.

5.2.4. Çä³éñíþº áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, âåäå ô³íàíñîâó òà ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü çã³äíî ³ç çàêî-

íîäàâñòâîì.

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

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

ñòâà Óêðà¿íè.

5.4. Ïåðåâ³ðêà îêðåìèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ïîäàòêîâèìè òà ³í-

øèìè óïîâíîâàæåíèìè îðãàíàìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

5.5. Ðåâ³ç³ÿ òà ïåðåâ³ðêà ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþþòüñÿ Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì

íèì îðãàíîì ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà äâà ðîêè.

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

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

ìîãè.

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

ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â Ï³äïðèºìñòâ³ ïîêëàäàºòüñÿ íà ìåäè÷íó ðàäó Ï³äïðèºìñòâà, ÿêó î÷îëþº äè-

ðåêòîð.

5.8. Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ó Ï³äïðèºìñòâ³ çä³éñíþºòüñÿ øëÿ-

õîì åêñïåðòèçè â³äïîâ³äíîñò³ ÿêîñò³ íàäàíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè âèìîãàì äåðæàâíèõ ñòàíäàð-

ò³â, íîðìàòèâ³â, êë³í³÷íèõ ïðîòîêîë³â, ³íøèõ äîêóìåíò³â ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè.

5.9. Çä³éñíåííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîêëàäàºòüñÿ

íà çàâ³äóâà÷³â ë³êàðñüêèõ àìáóëàòîð³é.

5.10. Çä³éñíåííÿ âèá³ðêîâîãî âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºì-

ñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà.

6. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

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

íÿ ïðàâ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ ùîäî ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî

ìàéíà é ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

6.2. Ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº äèðåêòîð. Äèðåêòîð íåñå ïåðñîíàëüíó â³ä-

ïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà é çä³éñíåííÿ íèì ñâî¿õ ôóíêö³é.

6.3. Äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ãîëîâà Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ øëÿõîì óêëàäåííÿ ç íèì êîíòðàêòó çà ïîãîäæåííÿì ç äèðåêòîðîì Äå-

ïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

6.4. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

6.4.1. Áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó óïðàâë³ííÿ òà íåñå ïåðñî-

íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ï³äïðèºìñòâî çàâäàíü ³ çä³éñíåííÿ íèì ñâî-

¿õ ôóíêö³é.

6.4.2. Ä³º áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåð-

æàâíî¿ âëàäè ³ îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íè-

ìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè, ôîðìóº àäì³í³ñòðàö³þ Ï³äïðèºìñòâà é âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà ó ìåæàõ òà ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì òà öèì Ñòàòóòîì ïîðÿäêó.

6.4.3. Çä³éñíþº ïîòî÷íå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì. Ñïðÿìîâóº ³ êîîðäèíóº çàõîäè, ùî íàëå-

æàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ï³äïðèºìñòâà.

6.4.4. Çàòâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.

6.4.5. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ñòàòóòó.

6.4.6. Óêëàäàº äîãîâîðè (çîêðåìà ùîäî íàäàííÿ ÏÌÑÄ), âèäàº äîâ³ðåíîñò³, â³äêðèâàº ðàõóí-

êè â îðãàíàõ Äåðæêàçíà÷åéñòâà, â óñòàíîâàõ áàíê³â â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ìàº ïðàâî ïåðøî-

ãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ Ï³äïðèºìñòâà.

6.4.7. Ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäàº íàêàçè òà ³íø³ ðîçïîðÿä÷³ àêòè, äàº âêàç³âêè îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ

âñ³õ ï³äðîçä³ë³â òà ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.4.8. Ï³äïèñóº òà ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ äî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ Ñòàòóò, ïðî-

åêòè çì³í äî Ñòàòóòó.

6.4.9. Ïðèçíà÷àº ñâî¿õ çàñòóïíèê³â òà ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ íèìè.

6.4.10. Ñàìîñò³éíî âèçíà÷àº îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó Ï³äïðèºìñòâà, ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â ³

øòàòíèé ðîçïèñ (çà ïîãîäæåííÿì ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ).

6.4.11. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ï³äïðèºìñòâà çà ïîäàííÿì êåð³âíè-

ê³â öèõ ï³äðîçä³ë³â.

Îðãàí³çóº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïëàí³â òà äîòðèìàííÿì ãðàô³ê³â ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðè-

ºìñòâà.

6.4.12. Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ³íøèõ ïðàö³âíèê³â.

6.4.13. Çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.4.14. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà äëÿ íàéá³ëüø ïîâíîãî âèêîðèñòàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó ³

ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà:

ïðîâîäèòü àòåñòàö³þ òà ðàö³îíàë³çàö³þ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àº ¿õ íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü;

áåðå ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðåæèìó ðîáî÷îãî ÷àñó òà â³äïî÷èíêó, à òàêîæ òðèâàëîñò³ äîäàòêî-

âèõ â³äïóñòîê â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ, çàáåçïå÷óº óìîâè òåõ-

í³÷íî¿ áåçïåêè.

6.5. Óêëàäàº êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî êîëåêòèâí³

äîãîâîðè ³ óãîäè», çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ éîãî âèìîã.

6.6. Âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàêîíîäàâñòâîì.

6.7. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà, éîãî çàñòóïíèêè òà êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â º îô³ö³é-

íèìè ïðåäñòàâíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà, ä³þòü â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü òà ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðå-

ñè Ï³äïðèºìñòâà â îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâàõ òà

îðãàí³çàö³ÿõ, à òàêîæ ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç îðãàí³çàö³ÿìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, çîêðåìà ³íî-

çåìíèìè, â³äïîâ³äíî äî íàäàíèõ ¿ì ïîâíîâàæåíü.

Çàñòóïíèêè äèðåêòîðà, ãîëîâíèé áóõãàëòåð Ï³äïðèºìñòâà ïðèçíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëü-

íÿþòüñÿ ç ïîñàäè íàêàçîì äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà çà ïîãîäæåííÿì ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì

óïðàâë³ííÿ.

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

ïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.8. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà, éîãî çàñòóïíèêè òà êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâà-

æåíü çä³éñíþþòü îïåðàòèâíå êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâîì òà éîãî ï³äðîçä³ëàìè.

6.9. Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äî-

äåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü îáë³êó òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ó âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

6.10. Îáîâ’ÿçêè òà ïðàâà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ ïîñàäîâèìè ³íñòðóê-

ö³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè äèðåêòîðîì.

7. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

7.1. Ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ï³äïðèºìñòâà º:

7.1.1. Àäì³í³ñòðàòèâíî-óïðàâë³íñüêèé ï³äðîçä³ë.

7.1.2. Äîïîì³æí³ ï³äðîçä³ëè, ó òîìó ÷èñë³ ãîñïîäàðñüê³.
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7.1.3. Ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ ï³äðîçä³ëè (àìáóëàòîð³¿, äåííèé òåðàïåâòè÷íèé ñòàö³îíàð).

7.2. Ïîðÿäîê âíóòð³øíüî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Ï³äïðèºìñòâà çàòâåðäæóº êåð³â-

íèê Ï³äïðèºìñòâà.

7.3. Øòàòíèé ðîçïèñ Ï³äïðèºìñòâà âñòàíîâëþºòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó.

8. ÌÀÉÍÎ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

8.1. Ï³äïðèºìñòâî º îäåðæóâà÷åì áþäæåòíèõ êîøò³â ó ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ó â³äïî-

â³äíîìó áþäæåò³. Ï³äïðèºìñòâî ìîæå ìàòè ³íø³ äæåðåëà äîõîä³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè.

8.2. Óòðèìàííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, à òàêîæ êîøò³â, îò-

ðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.3. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü íåîáîðîòí³ òà îáîðîòí³ àêòèâè, îñíîâí³ çàñîáè òà ãðîøîâ³

êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

8.4. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ é çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ. Çä³éñíþþ÷è ïðàâî îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, Ï³äïðèºìñòâî êîðèñòóºòüñÿ òà

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Óñ³ ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³äìîâè â³ä ïðàâà íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³

Ï³äïðèºìñòâà, àáî ¿¿ â³ä÷óæåííÿ, âèð³øóþòüñÿ âèêëþ÷íî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ.

8.5. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

8.5.1. Êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

8.5.2. Âëàñí³ íàäõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ òà/àáî âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³;

çà îðåíäó ìàéíà;

â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíà;

8.5.3. ²íø³ âëàñí³ íàäõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà.

8.5.4. Áëàãîä³éí³ âíåñêè, ãðàíòè, äàðóíêè, âñ³ âèäè äîáðîâ³ëüíî¿ òà áåçîïëàòíî¿ äîïîìîãè, âíåñ-

êè â³ä ñïîíñîð³â òà ìåöåíàò³â.

8.5.5. Íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîç-

âèòêó ðåã³îí³â.

8.5.6. ²íø³ äæåðåëà, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì.

8.6. Ï³äïðèºìñòâî:

ìàº ïðàâî ïåðåäàâàòè ç áàëàíñó íà áàëàíñ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ì³æ ñâî¿ìè ñòðóêòóðíèìè ï³ä-

ðîçä³ëàìè, ó òîìó ÷èñë³ ô³ë³ÿìè òà â³ää³ëåííÿìè, à òàêîæ çäàâàòè â îðåíäó þðèäè÷íèì òà ô³çè÷-

íèì îñîáàì çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì òà çà ïîãîäæåííÿì ç óïîâíîâà-

æåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ;

çà ïîãîäæåííÿì ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ, ðåàë³çîâóâàòè çàñòàð³ëå îáëàäíàííÿ,

ïðèëàäè, àïàðàòóðó òà âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè â³ä ðåàë³çàö³¿ òàêîãî ìàéíà íà îíîâëåííÿ ìàòåð³-

àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Ï³äïðèºìñòâà ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

çîáîâ’ÿçàíå ïðèéìàòè òà âèêîíóâàòè äîâåäåí³ äî íüîãî â óñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó äåðæàâí³ çàìîâëåííÿ òà çàìîâëåííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó, âðàõîâóâà-

òè ¿õ ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâîãî ïëàíó, âèçíà÷åíí³ ïåðñïåêòèâ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî

ðîçâèòêó òà âèáîð³ êîíòðàãåíò³â, à òàêîæ ñêëàäàòè é âèêîíóâàòè ô³íàíñîâèé ïëàí (ð³÷íèé òà ç ïî-

êâàðòàëüíîþ ðîçáèâêîþ) íà êîæíèé íàñòóïíèé ð³ê;

çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ é íàäàº ô³íàíñî-

âó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü çà âñòàíîâëåíèìè ôîðìàìè ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

çä³éñíþº ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ñêëàäàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà

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

æàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â, ÿê³ çàòâåðäæóº Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿);

çâ³òóº ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó â ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àº

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íà âèêîíàííÿ

ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â, íå ïðèïóñêàþ÷èñü ïðè

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

8.7. Âàðò³ñòü ðîá³ò òà ïîñëóã, ùî çä³éñíþþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì, âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî

÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

8.8. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.9. Ñòðóêòóðà, øòàòíèé ðîçïèñ òà êîøòîðèñ Ï³äïðèºìñòâà çàòâåðäæóº óïîâíîâàæåíèé îðãàí

óïðàâë³ííÿ çà ïîäàííÿì äèðåêòîðà.

8.10. Ô³íàíñóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà:

ô³íàíñóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ðàõóíîê ì³ñ-

öåâîãî áþäæåòó, à òàêîæ ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

ïåðåâ³ðêà òà ðåâ³ç³ÿ ïîðÿäêó âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, ãîñïîäàðñüêî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³ä-

ïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíèì îðãàíîì òà óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ó âèçíà÷åíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

8.11. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, âåäå ñòàòèñòè÷-

íó, áóõãàëòåðñüêó òà ìåäè÷íó çâ³òí³ñòü ³ ïîäàº ¿¿ îðãàíàì, óïîâíîâàæåíèì çä³éñíþâàòè êîíòðîëü

çà â³äïîâ³äíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, ó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Êåð³âíèöòâî Ï³äïðèºìñòâà íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ

òà ïåðåä ³íøèìè îðãàíàìè çà äîñòîâ³ðí³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿, ñòàòèñòè÷íî¿ òà

³íøî¿ çâ³òíîñò³.

9. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÅÊÒÈÂÓ

9.1. Ïðàö³âíèêè Ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ Ï³äïðèºìñòâîì ÷åðåç çà-

ãàëüí³ çáîðè (êîíôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó êî-

ëåêòèâ³, ³íø³ îðãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïîçè-

ö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ðîáîòè Ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ ïîáóòîâî-

ãî îáñëóãîâóâàííÿ.

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

ö³âíèêàìè ïðåäñòàâíèêè, ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè ïðàö³âíèê³â â îðãàíàõ óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºì-

ñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíå ñòâîðþâàòè óìîâè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü ïðàö³âíèê³â â éîãî óïðàâ-

ë³íí³.

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

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

òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Ï³äïðèºìñòâîì.

9.3. Äî ñêëàäó îðãàí³â, ÷åðåç ÿê³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ðåàë³çóº ñâîº ïðàâî íà ó÷àñòü â óïðàâë³í-

í³ Ï³äïðèºìñòâîì, íå ìîæå îáèðàòèñÿ äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà. Ïîâíîâàæåííÿ öèõ îðãàí³â âè-

çíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì.

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

ñòâà ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

9.5. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó óïðàâë³ííÿ íà-

äàºòüñÿ äèðåêòîðîâ³ Ï³äïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — óïîâíîâàæåíîìó íèì îð-

ãàíó.

Ñòîðîíè êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó çâ³òóþòü íà çàãàëüíèõ çáîðàõ êîëåêòèâó íå ìåíø í³æ îäèí ðàç

íà ð³ê.

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

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

øóþòüñÿ òðóäîâèì êîëåêòèâîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, öüîãî Ñòàòóòó òà êîëåêòèâíîãî äî-

ãîâîðó.

9.7. Äæåðåëîì êîøò³â íà îïëàòó ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà º êîøòè ì³ñöåâîãî áþäæåòó.

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

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

íèõ, êîìïåíñàö³éíèõ ³ ãàðàíò³éíèõ âèïëàò âñòàíîâëþþòüñÿ ó êîëåêòèâíîìó äîãîâîð³ ç äîòðèìàí-

íÿì íîðì ³ ãàðàíò³é, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ãåíåðàëüíîþ òà ãàëóçåâîþ óãîäàìè.

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

ñòâîì ì³í³ìàëüíîãî ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³ òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ äèðåêòîðà Ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòüñÿ

êîíòðàêòîì, óêëàäåíèì ç óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ.

9.8. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó ïåðøî÷åðãîâîìó ïîðÿäêó. Óñ³ ³íø³

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

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

äîãîâîðó òà ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì.

10. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

10.1. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ,

ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-

÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè,— çà ð³øåííÿì ñóäó.

10.2. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà âñÿ ñóêóïí³ñòü éîãî ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â ïåðåõîäèòü äî

éîãî ïðàâîíàñòóïíèê³â.

10.3. Ë³êâ³äàö³ÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ë³êâ³äàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ óïîâíî-

âàæåíèì îðãàíîì óïðàâë³ííÿ àáî çà ð³øåííÿì ñóäó.

10.4. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ë³êâ³äàö³¿, à òàêîæ ñòðîê äëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ âèìîã êðåäèòî-

ðàìè, ùî íå ìîæå áóòè ìåíøèì í³æ äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ, âèçíà÷àþ-

òüñÿ îðãàíîì, ÿêèé ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ Ï³äïðèºìñòâà.

10.5. Ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ ðîçì³ùóº ó äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â ÿêèõ ïóáë³êóþòü-

ñÿ â³äîìîñò³ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ïðèïèíÿºòüñÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè-

ïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ïðî ïîðÿäîê ³ ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäèòîðàìè âèìîã äî íå¿, à íàÿâíèõ

(â³äîìèõ) êðåäèòîð³â ïîâ³äîìëÿº îñîáèñòî â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ó âèçíà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì ñòðîêè.

Âîäíî÷àñ ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ âæèâàº óñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç³ ñòÿãíåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîð-

ãîâàíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà òà âèÿâëåííÿ êðåäèòîð³â ç ïèñüìîâèì ïîâ³äîìëåííÿì êîæíîãî ç íèõ ïðî

ë³êâ³äàö³þ Ï³äïðèºìñòâà.

10.6. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâë³í-

íÿ Ï³äïðèºìñòâîì. Ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ îö³íþº íàÿâíå ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ³ ðîçðàõîâóºòüñÿ ç

êðåäèòîðàìè, ñêëàäàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ òà ïîäàº éîãî óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó óïðàâë³ííÿ

àáî îðãàíó, ÿêèé ïðèçíà÷èâ ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ. Äîñòîâ³ðí³ñòü òà ïîâíîòà ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàí-

ñó ìàþòü áóòè ïåðåâ³ðåí³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ âèñòóïàº â ñóä³ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ.

10.7. ×åðãîâ³ñòü òà ïîðÿäîê çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íîäàâñòâà.

10.8. Ïðàö³âíèêàì Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç éîãî ðåîðãàí³çàö³ºþ ÷è ë³êâ³äà-

ö³ºþ, ãàðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ.

10.9. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ Ï³äïðèºìñòâà éîãî àêòèâè, ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é àáî ê³ëüêîì íå-

ïðèáóòêîâèì îðãàí³çàö³ÿì â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàí³ äî äîõîäó áþäæåòó. Ïðåòåíç³¿ êðå-

äèòîð³â äî Ï³äïðèºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ, çàäîâîëüíÿþòüñÿ çà ðàõóíîê éîãî ìàéíà, ÿêùî ³íøå

íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.10. Ï³äïðèºìñòâî º òàêèì, ùî ïðèïèíèëîñÿ, ç äàòè âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðå-

ºñòðó çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про перерозподіл 
видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту

економіки та інвестицій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2017 рік
Розпорядження № 256 від 10 березня 2017 року

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011
року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і
надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бю�
джет міста Києва на 2017 рік», з метою ефективного використання бюджетних коштів:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåðîçïîä³ë âèäàòê³â áþ-

äæåòó â ñóì³ 907,96 òèñ. ãðí, ïåðåäáà÷åíèõ

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà 2017

ð³ê ó çàãàëüíîìó ôîíä³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

íà âèêîíàííÿ Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîç-

âèòêó òóðèçìó â ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðî-

êè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 91/91, â ìå-

æàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó áþäæåòíèõ ïðèçíà-

÷åíü øëÿõîì çìåíøåííÿ âèäàòê³â ñïîæèâàí-

íÿ òà çá³ëüøåííÿ âèäàòê³â ðîçâèòêó çà êîäîì

ïðîãðàìíî¿ êëàñèô³êàö³¿ âèäàòê³â òà êðåäèòó-

âàííÿ ì³ñöåâîãî áþäæåòó 7317500 «²íø³ çà-

õîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç åêîíîì³÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ»,

ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïîäàííÿ íà ïîãîäæåííÿ ïåðåðîçïîä³ëó âè-

äàòê³â áþäæåòó, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

3. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âíåñòè â³äïîâ³äí³ çì³íè äî

ðîçïèñó ì³ñöåâîãî áþäæåòó ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåðîçïîä³ëó âèäàò-

ê³â, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî ðîçâèòêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

10.03.2017 ð. ¹ 256

Перерозподіл видатків бюджету, 
передбачених Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва на виконання Міської

цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016�2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року

№ 91/91, в межах загального обсягу бюджетних призначень

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

№ Код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Назва коду програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів

Код економічної
класифікації видатків

Сума
зменшення

Сума
збільшення

1. 7317500 Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

2610 907,96

2. 7317500 Інші заходи, пов'язані з
економічною діяльністю

2282 907,96

Про скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами
Розпорядження № 251 від 7 березня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», Типових правил
розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 ро�
ку № 2067, підпункту 16.1.1 пункту 16.1 розділу II Порядку розміщення реклами в місті Києві, затвердженого рі�
шенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, в межах функцій органу місцевого са�
моврядування:

1. Ñêàñóâàòè 22 äîçâîëè íà ðîçì³ùåííÿ çîâ-

í³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Голова В. Кличко

Про відмову в продовженні строку дії дозволів на розміщення
зовнішньої реклами

Розпорядження № 252 від 7 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну

систему у сфері господарської діяльності», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, розділу II Порядку розміщення рек�
лами в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 вересня 2011 року № 37/6253, Кон�
цепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 26 січ�
ня 2012 року № 20/7357, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Â³äìîâèòè â ïðîäîâæåíí³ ñòðîêó ä³¿ äîçâî-

ë³â íà ðîçì³ùåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè çã³äíî ç

äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ó ê³ëüêîñò³

23 äîçâîëè.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07.03.2017 ¹ 251

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, що скасовуються

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07.03.2017 ¹ 252

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами, 
строк дії яких не продовжується

№ № дозволу Розповсюджувач реклами Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування
рекламного засобу

1 32432+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

19,04 Дарницький район, просп.
Миколи Бажана, 10

2 38508+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,0125 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання,
8/2,літ. А

3 33927+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,7 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
52/2

4 33928+13 ПУБЛІЧНЕ АКІЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

9,3 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
52/2

5 38689+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,8978 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
52

6 38718+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

5,405 Дніпровський район, вул.
Раїси Окіпної, 4+а

7 39664+14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,332 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 98/2

8 38687+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,8978 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
52

9 39665+14 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,98 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 98/2

10 38510+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

12,65 Шевченківський район,
вул. Бориса Грінченка,
1,літ. А

11 38509+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,0125 Шевченківський район,
просп. Перемоги, 7

12 38850+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,28 Дніпровський район, вул.
Раїси Окіпної, 4+а

13 38690+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"УКРГАЗБАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,8978 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
52

14 38851+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,28 Дніпровський район, вул.
Раїси Окіпної, 4+а

15 38485+13 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ' v
"ПЛАТИНУМ БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

7,15 Голосіївський район, вул.
Велика Васильківська
(вул. Червоноармійська),
114

16 54980+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

3 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

17 54994+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

0,72 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

18 54995+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

4,4 Печерський район, бульв.
Дружби Народів, 17/5

19 55138+16 ТОВ "ПАРІТЕТ+ПРО" Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

13,5 Солом'янський район,
просп. Повітрофлотський,
34

20 55170+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 8/2

21 55168+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Кронштейн на фасаді
будинку (будівлі), споруді

1,125 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 8/2

22 55169+16 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЛАТИНУМ
БАНК"

Рекламна вивіска на
будинку (будівлі), споруді

0,4875 Дніпровський район,
просп. Возз'єднання, 8/2

№ № дозволу Розповсюджувач
реклами

Тип рекламного засобу Площа,
кв. м

Місце розташування рекламного
засобу

1. 04191+04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Голосіївський район, просп.
Голосіївський (просп. 40+річчя
Жовтня) навпроти буд. № 36
(школа), (на розподільчій смузі)

2. 01953+03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Дніпровський район, вул. Андрія
Малишка, на перехресті з вул.
Будівельників, за парканом
автостоянки

3. 13577+06+П+1 ТОВ "ЕКОСВІТ" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Дніпровський район, вул.
Миколи Кибальчича, 8

4. 04444+04 ТОВ "Українська
реклама"

Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

13,6476 Печерський район, вул.
Московська, 31/33

5. 02551+03 ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО+
АМЕРИКАНСЬКЕ
РЕКЛАМНО+
ІНФОРМАЦІЙНЕ
АГЕНТСТВО "ALTER+
V" У ФОРМІ ТОВ

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Подільський район, вул. Верхній
Вал, 14 (біля ринку "Житній", на
тротуарі)

6. 03140+04 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, пл.
Львівська, 8, навпроти Будинку
Торгівлі (парк)

7. 08027+05 ТОВ "Місто слави" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 12 (№1)

8. 08030+05 ТОВ "Місто слави" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 14

9. 08032+05 ТОВ "Місто слави" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 18

10. 08028+05 ТОВ "Місто слави" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Велика Васильківська (вул.
Червоноармійська), 12 (№ 2)

11. 09457+05+
ЗМ+1+ П+1

ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Глибочицька / Глибочицький
проїзд (біля автостоянки
бізнесцентру)

12. 25643+10+П+1 ТОВ "Прайм + груп" Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Г'либочицька, 27, між
електроопорами № 45+43

13. 05713+04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Олександра Довженка, 7

14. 26077+10 ТОВ "РТМ + УКРАЇНА" Щит, що стоїть окремо
(скролінг)

6,8238 Шевченківський район, вул.
Жилянська, 126/23+а

15. 03503+04 ТОВ "БігБорд" * Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Мельникова, 2/10

16. 22404+08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, вул.
Сімона Петлюри
(вул.Комінтерну), 25

17. 05721+04+П+1 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

2,16 Шевченківський район, вул.
Пушкінська, 20 (біля ресторану
"Пільзнер",№ 2)

18. 03506+04 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

36 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул. Артема),
біля кінотеатру "Київська Русь"

19. 02628+03 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(призматрон)

18 Шевченківський район, вул.
Січових Стрільців (вул. Артема),
перехрестя з вул. Глибочицькою

20. 01701+03 ТОВ "Українська
реклама"

Лайтпостер, що стоїть
окремо (беклайт)

4,32 Шевченківський район, вул.
Хрещатик, 21
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Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 57/1649

Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 
теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги 

з централізованого опалення і централізованого постачання 
гарячої води та вартість витрат на проведення періодичної 
повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку 

теплової енергії Дочірньому підприємству Дарниця�1»
Розпорядження № 225 від 27 лютого 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово�комунальні послуги», постанов Кабінету Мі�
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово�комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно� правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою встановлен�
ня економічно обґрунтованих тарифів:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ Äî-

÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíèöÿ-1», ùî äîäàþ-

òüñÿ.

2. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà âèðîáíèöòâî òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàð-

íèöÿ-1», ùî äîäàþòüñÿ.

3. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñòà÷àííÿ òåïëî-

âî¿ åíåðã³¿ Äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «Äàðíè-

öÿ-1», ùî äîäàþòüñÿ.

4. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïîñëóãè ç öåíòðà-

ë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà-

÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº Äî÷³ðíº ï³äïðè-

ºìñòâî «Äàðíèöÿ-1» ÿê âèêîíàâåöü öèõ ïîñëóã,

ùî äîäàþòüñÿ.

5. Âñòàíîâèòè âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåí-

íÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðå-

ìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ

òà ìîíòàæ ï³ñëÿ ïîâ³ðêè, ùî íàðàõîâóº Äî÷³ðíº

ï³äïðèºìñòâî «Äàðíèöÿ-1» ÿê âèêîíàâåöü ïî-

ñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 22 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 603 «Ïðî âñòà-

íîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, âèðîá-

íèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿

åíåðã³¿, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³

öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà

âàðò³ñòü âèòðàò ç ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïî-

â³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó êâàðòèðíèõ çà-

ñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Äî÷³ðíüîìó ï³ä-

ïðèºìñòâó «Äàðíèöÿ- 1»», çàðåºñòðîâàíå â Ãî-

ëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó

ì³ñò³ Êèºâ³ 08 ëèïíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 90/1201.

7. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

21. 03769+04 ТОВ "БігБорд" Лайтпостер, що стоїть
окремо на опорі (беклайт)

2,16 Шевченківський район,вул.
Ярославів Вал, перехрестя з
Львівською площею (паркан)

22. 09514+05+П+1 ТОВ "БігБорд" Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

36 Шевченківський район, просп.
Перемоги, перехрестя з вул.
Дмитрівською

23. 22523+08 Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Мультіборд"

Щит, що стоїть окремо
(суцільний щит)

18 Шевченківський район, просп.
Перемоги, 6

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 57/1649

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225

Тарифи
на теплову енергію Дочірньому підприємству «Дарниця�1»

Ïðèì³òêà. Âàðò³ñòü âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàð-

òèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ìîíòàæ ï³ñ-

ëÿ ïîâ³ðêè, íàðàõîâóþòüñÿ ó ñêëàä³ ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì

îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñïîæèâà÷àì, êâàðòèðè ÿêèõ îáëàäíàí³ êâàðòèðíèìè çàñîáàìè îáë³êó òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿, çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ òàêèõ çàñîá³â îáë³êó øëÿõîì äîäàâàííÿ ïëàòè çà ïðîâåäåííÿ

ïåð³îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíò êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó òåïëîâî¿ åíåðã³¿ äî çà-

ãàëüíî¿ âàðòîñò³ ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Місяць опалювального періоду Вартість витрат на 1 квартирний прилад обліку 
теплової енергії, грн з ПДВ

Жовтень 34,38

Листопад 68,75

Грудень 68,75

Січень 68,75

Лютий 68,75

Березень 68,75

Квітень 34,38

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тарифи, грн. з ПДВ

1.

Централізоване опалення при наявності
квартирного (на приміщення) та/або будинкового
засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

+ населення 1 Гкал 1278,83

2.
Централізоване постачання гарячої води за умови
підключення рушникосушильників до системи
гарячого водопостачання:

+ населення 1 куб. м 70,92

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 1065,69 1278,83

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 58/1650

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Дочірньому підприємству «Дарниця�1»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 983,92 1180,70

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 59/1651

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225

Тарифи 
на постачання теплової енергії Дочірньому підприємству «Дарниця�1»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 81,77 98,13

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 60/1652

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення 

і централізованого постачання гарячої води, 
що надає Дочірнє підприємство «Дарниця�1» 

як виконавець цих послуг

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

14 áåðåçíÿ 2017 ð. çà ¹ 61/1653

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 225

Вартість витрат 
на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт 

квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж,
транспортування та монтаж після повірки, 

що нараховує Дочірнє підприємство «Дарниця�1» 
як виконавець послуг з централізованого опалення
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Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 лютого 2017 року
Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.02.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ ìàé-

æå 74,4 ìëí ãðí, ùî íà 2,7% àáî íà 2,1 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó ìàéæå 67,3% àáî 50,0 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðè-

ºìñòâà; 14,3% àáî 10,6 ìëí ãðí — íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàí-

êðóòñòâà, ðåøòà 18,4% (13,7 ìëí ãðí) — íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³ä-

ïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íå-

ãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.02.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³ä-

ïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 45,4 ìëí ãðí àáî ìàéæå 61,1% â³ä çàãàëüíî¿

ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä  äåðæàâíèõ íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëà-

äó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» — 21,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» — 7,2 ìëí ãðí; ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â —

6,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà àâ³àö³éíà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» — 3,8 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñ-

íèê» — 2,5 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» — 2,0 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâ-

ë³ííÿ Ì³íðåã³îíáóäó — 10,1 ìëí ãðí (ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» — 4,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Êè¿âä³ï-

ðîòðàíñ» — 4,0 ìëí ãðí; Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò «ÓêðÍÄ²-

ïðîåêòðåñòàâðàö³ÿ» — 0,6 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà-

¿íè — ìàéæå 5,0 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» — ìàéæå 2,4 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà

áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» — ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Ãîëîâíèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêò-

íèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ» — ìàéæå 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêò-

íèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» — 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó

³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè — 2,3 ìëí ãðí (Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò

àâòîìàòèêè»- 1,2 ìëí ãðí, Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõ-

íîëîã³é» — 0,5 ìëí ãðí; ÄÏ «²íñòèòóò ï³äãîòîâêè êàäð³â ïðîìèñëîâîñò³» — 0,5 ìëí ãðí; òîùî); Ì³-

í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè — 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»- 2,2 ìëí ãðí);

Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè — 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» —

1,2 ìëí ãðí. òîùî).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà — öå áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â

çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çà-

áîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö- Óêðà¿íà» — 4,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²í-

òåðíåøíë Þêðåéí» — 4,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé çàâîä áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â «Ðîñèíêà» — 3,7

ìëí ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» — 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» — 2,7 ìëí ãðí;

ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» — 2,4 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó — áðàê îá³ãîâèõ êîø-

ò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³ç-

êå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðà-

âîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³ä-

ïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èí-

íîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ

âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-

íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà

ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà

çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çà-

ñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³ò-

íî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿ-

õ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãî-

âàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëþòîãî 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 23 çàñ³äàííÿ òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. ÷. ó ëþòîìó —

13 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 112 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ çà ñ³÷åíü 2017 ðîêó ïðî-

âåäåíî 1 ïåðåâ³ðêó ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà çàãàëüíîîáî-

â’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíî¿ ïåðåâ³ðêè íà ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» çà íå óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïî-

ðóøåíü âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îïëàòó ïðàö³ ñêëàäåíî ïðîòîêîë òà âèíåñåíî ïîñòàíîâó çã³äíî

ñòàòò³ 188-6 ÊÓïÀÏ ç íàêëàäåííÿì øòðàôó ó ðîçì³ð³ 850 ãðèâåíü.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ëþòîãî 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îð-

ãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.02.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 1,3

ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà ãðóäåíü 2016 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ — ëþòîãî 2017 ðîêó ï³äïðèºì-

ñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî 3,3 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³-

øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

№
п/п Найменування підприємства, установи, організації та підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної
плати (млн грн) станом на:

01.01.2017 01.02.2017

1 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО+ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ "КВАНТ" ДК «Укроборонпром" 7,8 7,2

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО+ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛАДІВ" ДК"Укроборонпром" 5,6 6,1

3 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ" Мінрегіонбуд 4,7 4,7

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ+УКРАЇНА" 4,4 4,5

5 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО+ ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПОТРАНС" 3,3 4,0

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН" 3,9 4,0

7 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" ДК"Укроборонпром" 3,6 3,8

8 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА" 3,2 3,7

9 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ "МАРС РК" 3,4 3,4

10 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ" 2,3 2,7

Ïåðåäïëàòí³ ö³íè
íà ì³ñÿöü ......................................40 ãðí. 90 êîï.

íà 3 ì³ñÿö³ ................................122 ãðí. 70 êîï.

íà 6 ì³ñÿö³â................................245 ãðí. 40 êîï.

íà 12 ì³ñÿö³â ............................490 ãðí. 80 êîï.

²ÍÄÅÊÑ ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ (ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

Îôîðìëåííÿ  ïðîâîäèòüñÿ  â  ðåäàêö ³ ¿

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств�боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.02.2017



Îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêå â³äíåñåíî äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 

Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

*- êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿

ÐÅÊËÀÌÀ
17 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹30 (4943)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Îá'ºêò îðåíäè (àäðåñà,ïëîùà
òåõí³÷íà õàðàêòåðèñòèêà)

Âèêîðèñòàííÿ çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí (áåç ÏÄÂ)*

Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà
ïðàâî îðåíäè, ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðåêâ³çèòè (áàëàíñîóòðèìóâà÷à)
äëÿ ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ –Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà

âóë.Ðèçüêà,1 9,0 êâ.ì 3-é
ïîâåðõ

Ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî
çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
(çàá³ð á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó)

1460,90 (162,32 ãðí çà 1 êâ.ì) 2921,80 ï/ð 26009216272 â 
ÏÀÒÀÁ «Óêðãàçáàíê» 
êîä áàíêó 320478 
êîä ªÄÐÏÎÓ 38945945 
²ÏÍ 389459426599

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³    
(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå ðåêîìåíäîâàíîãî ïåðåìîæåöü êîíêóðñó
äîäàòêîâî ïîâèíåí ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî
ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç ïåðåë³êîì âèçíà÷åíèì çàêîíîì).
Óìîâè  êîíêóðñó:  
- îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ;

– äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ  ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü
ó ðîçì³ðàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

– âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
– äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî åêñïëóàòàö³¿ îá'ºêòà;
– ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà;
– â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ

ìàéíà, à ñàìå:
– ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ  íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé

îá'ºêò îðåíäè;
– àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ íà îá'ºêò îðåíäè;
– åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
– âàðò³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, âèòðàòè íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿;
– âàðò³ñòü ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî

îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî-áóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.:
ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè çà ïîñëóãè íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

–óòðèìàííÿ îá'ºêò³â â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ
íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;

– ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà
îðåíäè;

– ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè âñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³
îðåíäè;

– âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ ï³äïðèºìñòâà ìîá³ëüíèõ çàâäàíü;
- êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè. Ðîçì³ð êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿
îö³íêè íå ìîæå áóòè á³ëüøèì í³æ ïîêàçíèêè çâè÷àéíî¿ ö³íè ïîñëóã íà
âèêîíàííÿ ïîñëóã ç îö³íêè ìàéíà, âèçíà÷åí³ Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà
Óêðà¿íè;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ
ïðî âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà ïðàâî îðåíäè íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ çà
âèñòàâëåíèìè  ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;

– êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñ çà âèñòàâëåíèìè ðàõóíêàìè â³äïîâ³äíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿;

Äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº (çà àäðåñîþ: 01030, ì. Êè¿â,
âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208, ÷àñ ðîáîòè Øåâ÷åíê³âñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿: ïí.– ÷ò. ç 09.00 äî 16.45,
ïò. ç 09.00 äî 16.45): íà ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³
ç íàïèñîì «Íà êîíêóðñ» ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ äîêóìåíòè ðàçîì
ç îïèñîì (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó, õàðàêòåðèñòèêè îá'ºêòà
îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷), ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ
äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 03.04.2017: 

1. Çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè:
– äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿

îñîáè;
– êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì;
–áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ

îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³
äîêóìåíò³â.

á)  äëÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè:
– êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó òà íàëåæíèì ÷èíîì îôîðìëåíó

äîâ³ðåí³ñòü íà ïðåäñòàâíèêà;
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî ñòàòóñó– áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî

ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå
á³ëüøå ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;

–çàâ³ðåíó íàëåæíèì ÷èíîì êîï³þ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè àáî çâ³òó ñóá'ºêòà
ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà – ô³çè÷íî¿ îñîáè – ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó.

3. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè.
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó, êð³ì ðîçì³ðó

îðåíäíî¿ ïëàòè, ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî ÿêî¿ âíîñèòüñÿ ó÷àñíèêîì êîíêóðñó
â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

5. ²íôîðìàö³þ ïðî çàñîáè çâ'ÿçêó ç ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
òà ðåêâ³çèòè ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ äëÿ ïîâåðíåííÿ àâàíñîâî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 07.04.2017 î 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë.
Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 406. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-00-77.
Êðèòåð³é âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó:

Íàéá³ëüøèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè òà, çà óìîâ âçÿòòÿ çîáîâ'ÿçàíü,
âèêîíàííÿ ³íøèõ óìîâ êîíêóðñó.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ àáî á³ëüøå ïðîïîçèö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü óìîâàì
êîíêóðñó, ïåðåìîæåöü âèçíà÷àºòüñÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ çà êðèòåð³ºì
íàéá³ëüøî¿ çàïðîïîíîâàíî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé/áàçîâèé ì³ñÿöü
îðåíäè ³ç çàñòîñóâàííÿì ïðèíöèïó àóêö³îíó.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-65-57).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 ãîä. ó ãðí Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè, ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ (ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìèðó, 6-à, 292-03-98)

1 2 ïîâåðõ
âóë. ². Ìèêîëàé÷óêà, 9-à

ã³ìíàç³ÿ ¹ 191
244,32

Ðîçì³ùåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàêëàä³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ
ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ð³çíèìè
âèäàìè ñïîðòó (ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç áàëüíèõ òà ñó÷àñíèõ

òàíö³â)

2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 30.09.2016

3% 21,20
Òèæíåâà îðåíäíà ïëàòà, ó ãðí

254,40
(Ïí, Âò, ×ò, Ïò: 18.00-21.00)

²íôîðìàö³ÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî ï³äñóìêè êîíêóðñ³â ç â³äáîðó ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿

ä³ÿëüíîñò³, ùî â³äáóëèñÿ 13 áåðåçíÿ 2017 ðîêó

Äî óâàãè ïîòåðï³ëèõ íà âèðîáíèöòâ³!
Ç1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó íàáóâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í

äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè» â³ä 06.12.2016 ¹ 1774-VIII (äà-
ë³ Çàêîí). Ïóíêòîì 7 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó ç 
1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó âñòàíîâèòè íîâèé ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íî¿ ñòðàõîâî¿ âèï-
ëàòè ïîòåðï³ëèì â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ó ÿêèõ öåé ðîçì³ð ìåíøèé çà ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè ó ïåðåðàõóíêó íà 100 â³äñîòê³â âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, íà ð³â-
í³ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ãðóä-
íÿ 2016 ðîêó (1600 ãðí), ç óðàõóâàííÿì ñòóïåíÿ âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³.
Ä³ÿ öüîãî ïóíêòó çàñòîñîâóºòüñÿ äî ïîòåðï³ëèõ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî íà ùî-
ì³ñÿ÷í³ ñòðàõîâ³ âèïëàòè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó.

Êåðóþ÷èñü âèùåçàçíà÷åíîþ íîðìîþ Çàêîíó,Óïðàâë³ííÿì âèêîíàâ÷î¿
äèðåêö³¿ Ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âè-
ðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ çàõâîðþâàíü Óêðà¿íè ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïðîâåäå-
íèé ïåðåðàõóíîê ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò ó ñ³÷í³ 2017 ðîêó òà íà-
ðàõîâàí³ íîâ³ ñóìè ùîì³ñÿ÷íèõ ñòðàõîâèõ âèïëàò ïîòåðï³ëèì, ùî ï³äïà-
äàþòü ï³ä ä³þ íîðìè öüîãî Çàêîíó.

Óïðàâë³ííÿ ÂÄ ÔÑÑÍÂ ó ì. Êèºâ³
http://fsnv.kiev.ua/

Äî óâàãè ðîáîòîäàâö³â ì. Êèºâà!
Ñòðàõóâàëüíèêè, ÿê³ ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ

âíåñê³â çà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâèì äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì ñòðàõó-
âàííÿì â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ïîäàþòü äî ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿
Ôîíäó ùîêâàðòàëó (äî 20 êâ³òíÿ, 20 ëèïíÿ, 20 æîâòíÿ òà 25 ñ³÷-
íÿ) çâ³ò ùîäî ñïëàòè çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ êîøò³â
äî Ôîíäó äî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ôîðìîþ, çã³ä-
íî ç äîäàòêîì äî ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ Ôîíäó â³ä 30.11.2010 ¹31,
çàðåºñòðîâàíî¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 17.12.2010 çà
¹1286/18581.

Óïðàâë³ííÿ ÂÄ ÔÑÑÍÂ ó ì. Êèºâ³
http://fsnv.kiev.ua/

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå
ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà,
ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á:

1) ïðîñï. Â. Ìàÿêîâñüêîãî, 32-á, çàãàëüíà ïëîùà – 17,8 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ
³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç
ÏÄÂ) – 371000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 10%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) –
3091,67 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü
ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ:
02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ,
êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,7 êâ.ì,
ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ìèõàéëà Áîé÷óêà (Ê³êâ³äçå), á. 4. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà
31.01.2017 – 548300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7, 280-44-53).

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïðîåêòíî¿ ãðóïè ÏÀÒ
«Êè¿âãàç» íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 10 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ
³íôëÿö³¿») – 4619,43 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó
âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ
îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à – Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210.Äîâ³äêè
çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ: âóë. Ëóê'ÿí³âñüêà, áóä.
7 êâ. 199, âèäàíèé Øåâ÷åíê³âñüêîþ ðàéîííîþ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ â³ä
08.11.2004 ð. ¹ 3695, çàðåºñòðîâàíîãî â Áþðî 07.12.2004 ð. çà ðåºñòðîâèì ¹2851 â
ðåºñòðîâ³é êíèç³ ä.1198-278 íà ³ì'ÿ Ìàãîìåäîâî¿ Ãàëèíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åí³ îðèã³íàëè ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ òà âèòÿãó ç äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ
ïðàâ ïðî ðåºñòðàö³þ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ãðóïà ïðèì³ùåíü 1561, òà
íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ãðóïà ïðèì³ùåíü 1633,ðîçòàøîâàíèõ â ì.Êèºâ³ íà ïðîâ.Êîëîìèéñüêèé,
17/31-à, âèäàíèõ íà TOB «Ñåðâ³ñ-Æèòëî-Êîìôîðò», ââàæàòè íåä³éñíèìè.

ïîâ³äîìëÿº ïðî ñêëèêàííÿ ÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîð³â ÷ëåí³â êðåäèòíî¿
ñï³ëêè, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 22 êâ³òíÿ 2017 ðîêó îá 11.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â,
âóë. Íàðîäíà, 29

Ïîðÿäîê äåííèé:
1. Çâ³ò Ñïîñòåðåæíî¿ ðàäè.
2. Çâ³ò Ïðàâë³ííÿ.
3. Çâ³ò Êðåäèòíîãî êîì³òåòó.
4. Çâ³ò Ðåâ³ç³éíî¿ êîì³ñ³¿.

5. Çàòâåðäæåííÿ ð³÷íèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè.
6. Çàòâåðäæåííÿ ïåðåë³êó àóäèòîðñüêèõ êîìïàí³é íà ïðîâåäåííÿ àóäèòó.
7. Ïðî âèêëþ÷åííÿ ÷ëåí³â Êðåäèòíî¿ ñï³ëêè «Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ» ³ç êðåäèòíî¿
ñï³ëêè.
8. Ð³çíå.

Äëÿ ó÷àñò³ ó ÷åðãîâèõ Çàãàëüíèõ çáîðàõ íåîáõ³äíî ìàòè äîêóìåíò, ùî
ïîñâ³ä÷óº îñîáó, äîâ³ðåí³ñòü íà ïðàâî ó÷àñò³ ó çáîðàõ.

Êðåäèòíà ñï³ëêà «Ìîÿ Ñêàðáíèöÿ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 25943180) 

¹
ç/ï Íàçâà îá'ºêòà îö³íêè Ìåòà ïðîâåäåííÿ îö³íêè

Âàðò³ñòü ðîá³ò,
ãðí/ñòðîê

âèêîíàííÿ,
êàëåíäàðíèõ äí³â

Ïåðåìîæåöü êîíêóðñó

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
322,3 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ìóðàøêà
Ìèêîëè,4/2,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

2500/4 TOB «Òîðãîâèé ä³ì
«Ð³åëòåð-Óêðà¿íà»

2.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
43,5 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Âîðîâñüêîãî,
14,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

1500/3 TOB «Ñàìñîí»

3.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
144,3 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,áóëüâ.Âåðõîâíî¿
Ðàäè,22,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

2000/3 TOB «Ñàìñîí»

4.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
23,8 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Áàñåéíà,3,
ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

1500/3 TOB «Ñàìñîí»

5.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
137,4 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Áàðáþñà
Àíð³,58/1,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

2000/3 TOB «Ñàìñîí»

6.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
138,3 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Áëþõåðà
Âàñèëÿ,12,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

2000/3 TOB «Ñàìñîí»

7.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
62,6 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Õìåëüíèöüêîãî
Áîãäàíà,68,ë³ò.«Á»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

1800/15 TOB «ÎÖ²ÍÎ×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ì²ÑÒÎ»

8.

Íåæèòëîâèé áóäèíîê ïëîùåþ
212,1 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàíèé çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Áîðè÷³â Ò³ê,
20/4,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì ïðîäàæó íà
àóêö³îí³

3200/12 TOB «ÎÖ²ÍÎ×ÍÀ
ÊÎÌÏÀÍ²ß «Ì²ÑÒÎ»

9.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ
99,8 êâ.ì,ùî ðîçòàøîâàí³ çà
àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â,55,ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ ðèíêîâî¿
âàðòîñò³ äëÿ ïðèâàòèçàö³¿

øëÿõîì âèêóïó îðåíäàðåì
2000/3 TOB «Ñàìñîí»

Кольороподіл	А2	(формат�660х560�мм)
01034, Київ, вл.�Володимирсь�а, 51-а,

репроцентр��азети�«Хрещати�».
repro.kreschatic.kiev.ua
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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 53170

17 áåðåçíÿ 2017 ð.

¹30(4943)

16

Ì²ÑÒÎ

Â²ÄÍÅÄÀÂÍÀ ó ñêâåð³ ì³æ âóëè-
öÿìè Âåðõí³é Âàë, 24 ³ Íèæí³é Âàë,
23 çàïðàöþâàâ ïóíêò áåçêîøòîâ-
íîãî ãàðÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ äëÿ ñòî-
ëè÷íèõ ïåíñ³îíåð³â. Ïðî öå ó face-
book ïîâ³äîìèâ á³çíåñìåí Ãàðèê Êî-
ðîãîäñüêèé. Â³í â³äçíà÷èâ, ùî â³ä-
êðèëè éîãî çà ñïðèÿííÿ íåáàéäó-
æèõ æèòåë³â Ïîäîëó ³ ï³äïðèºì-
ö³â.

«Ùîäíÿ ìè áóäåìî ðîçäàâàòè
ñóï ³ ïèð³æîê — êîæíîìó ïåíñ³î-
íåðó, íåçàëåæíî â³ä éîãî ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ», — íàïèñàâ ïàí Êî-
ðîãîäñüêèé. Â³í äîäàâ, ùî ãàñòðî-
íîì³÷íó ï³äòðèìêó êè¿âñüêèì ïåí-
ñ³îíåðàì íàäàëè òðè ñòîëè÷í³ ðåñ-
òîðàíè.

«Ìè ç ðàä³ñòþ ïðèéìåìî äî-
ïîìîãó é ³íøèõ ñóñ³äí³õ çàêëàä³â
õàð÷óâàííÿ (çàêð³ïèìî çà íèìè

îäèí äåíü íà òèæäåíü) ³ âîëîíòå-
ð³â. Íàì äóæå ïîòð³áí³ ïîì³÷íè-
êè äëÿ ðîçêëåþâàííÿ îãîëîøåíü»,
— çàçíà÷èâ ìåöåíàò.

Íàãàäóºìî, ùî îòðèìàòè ãàðÿ-

÷ó ¿æó ïåíñ³îíåðè ìîæóòü íåïî-
äàë³ê â³ä ìåòðî «Êîíòðàêòîâà ïëî-
ùà». Ïóíêò õàð÷óâàííÿ ïðàöþâà-
òèìå ùîäíÿ, êð³ì ïîíåä³ëê³â, ç
13.00 äî 15.00 �

ÌÅÐ Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî â³ä-
êðèâ ñòåíä óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³
òà ïðåäñòàâèâ ³íâåñòèö³éí³ ïðî-
åêòè íà ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íå-
ðóõîìîñò³ MIPIM, ùî òðèâàëà 14
³ 15 áåðåçíÿ â Êàííàõ. Çà éîãî
ñëîâàìè, ì³ñüêà âëàäà ñïðÿìî-
âóº çóñèëëÿ íà ìîäåðí³çàö³þ åêî-
íîì³êè òà ³íôðàñòðóêòóðè, çàëó-

÷àþ÷è äî öüîãî ³íâåñòîð³â òà á³ç-
íåñ. Ïð³îðèòåòíèìè ñôåðàìè, êó-
äè Êè¿â âêëàäàº êîøòè, º ðîçâè-
òîê òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòó-
ðè, æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿, îõî-
ðîíà çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà. Ó ïëàíàõ
òàêîæ ðîçâèòîê òóðèñòè÷íîãî ïî-
òåíö³àëó òà ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ
òóðèçìó.

Ñåðåä ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â,
ÿê³ Êè¿â ïðåçåíòóâàâ íà öüîãîð³÷-
í³é âèñòàâö³ MIPIM, — áóä³âíèö-
òâî cì³òòºïåðåðîáíîãî çàâîäó,
òðàíñïîðòí³ ïðîåêòè, ïðîåêòè ó
ñôåð³ ïàðêóâàííÿ, ìîäåðí³çàö³ÿ
âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, ñòâîðåííÿ
³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó «Êè¿âñüêà
á³çíåñ-ãàâàíü».

Íàãàäàéìî, ùî MIPIM º îäí³ºþ
ç íàéá³ëüøèõ ì³æíàðîäíèõ âèñòà-
âîê íåðóõîìîñò³. Öüîãî ðîêó ó í³é
âçÿëè ó÷àñòü 23000 ó÷àñíèê³â, ñå-
ðåä ÿêèõ ³íâåñòîðè òà ô³íàíñîâ³
³íñòèòóö³¿, äåâåëîïåðè, àðõ³òåêòî-
ðè, ïðåäñòàâíèêè âëàäè. Íà MIPIM
áóëî ïðåäñòàâëåíî ïîíàä 1000 ïðî-
åêò³â ó æèòëîâîìó áóä³âíèöòâ³,
ñïîðòèâí³é, êîìåðö³éí³é, ïðîìèñ-
ëîâ³é òà ëîã³ñòè÷í³é íåðóõîìîñò³.

Ï³ä ÷àñ âèñòàâêè â Êàííàõ Â³-
òàë³é Êëè÷êî çóñòð³âñÿ ç ìåðàìè
Ëåéïöèãà, Äþññåëüäîðôà, Âàðøà-
âè, Ïîçíàí³ òà Ïðàãè, ç Äåðæñåê-
ðåòàðåì ì³í³ñòåðñòâà áóä³âíèöòâà
òà çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà Í³ìå÷÷èíè Ãþíòåðîì
Àäëåðîì �

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ßÊ ÏÎÂ²ÄÎÌÈËÈ «Õðåùàòèêó» â Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³, ï³äâèùåííÿ ì³í³ìàëüíî¿
çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà ðèíîê ïðà-
ö³ Óêðà¿íè òà ñòîëèö³ â ö³ëîìó. Ï³äòâåðäæåííÿì
öüîìó º çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ. Òàê, ð³-
âåíü çàéíÿòîñò³ ì³ñòÿí ó â³ö³ 15-70 ðîê³â çð³ñ äî
62,5% ³ öå íàéâèùèé ïîêàçíèê ñåðåä ðåã³îí³â (ïî
Óêðà¿í³ — 56,5%).

Ê³ëüê³ñòü ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ ñï³âïðàöþþòü ç³ ñòî-
ëè÷íèì öåíòðîì çàéíÿòîñò³, çðîñëà íà 0,3 òèñ. òà
ñòàíîâèòü 2,2 òèñÿ÷³. Ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ó áàç³ äàíèõ
çá³ëüøèëàñü íà 40% — äî 10,7 òèñ. îäèíèöü. Ó ñ³÷í³
ïîñëóãè ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ îòðèìàëè 13,4 òèñ. çà-
ðåºñòðîâàíèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà. Ïðè öüîìó ðîáîòó
çíàéøëè ìàéæå 1,4 òèñ. êèÿí. Çîêðåìà, ïðàöåâëàø-
òîâàíî 22 áåçðîá³òíèõ íà íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ ç íàäàí-
íÿì êîìïåíñàö³¿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó ðîáî-

òîäàâöÿì. Îäíîðàçîâó âèïëàòó äîïîìîãè ïî áåçðî-
á³òòþ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
îòðèìàëè 8 ãðîìàäÿí.

Ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2017 ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
âàêàíñ³é â ÊÌÖÇ ñòàíîâèëà ïîíàä 7,4 òèñ. îäèíèöü,
ùî íà 66,3% á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Ñåðåäí³é ðîçì³ð çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè íà çàïðîïîíîâàíèõ âàêàíñ³ÿõ —
4,8 òèñ. ãðí (ó 2016 — ìó — 3,3 òèñ. ãðí). Çà âèäàìè åêî-
íîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, á³ëüø³ñòü âàêàíñ³é ïðèïàäàº
íà ï³äïðèºìñòâà òîðã³âë³ òà ðåìîíòó (15,5%), òðàíñ-
ïîðòó (12,2%), àäì³íîáñëóãîâóâàííÿ (11,6%), íà ï³ä-
ïðèºìñòâà òà óñòàíîâè ïðîìèñëîâîñò³ òà äåðæóïðàâ-
ë³ííÿ é îáîðîíè ïî 9,3%.

Ê³ëüê³ñòü áåçðîá³òíèõ ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2017 ðî-
êó, ó ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì ðîêîì çìåíøèëàñÿ íà ïî-
íàä 30% òà ñòàíîâèëà 11,6 òèñ. îñ³á, ç íèõ: 34% ìàþòü
ïðàâî íà äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó (3,9
òèñ. îñ³á), ìàéæå 9% ñòàíîâèëè ó÷àñíèêè ÀÒÎ (1 òèñ.
îñ³á),3%—âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåí³ îñîáè (0,4 òèñ.îñ³á).

Ñòàíîì íà 1 ëþòîãî 2017 ðîêó äîïîìîãó ïî áåç-
ðîá³òòþ îòðèìàëè 9,9 òèñ. îñ³á, ùî ìàéæå íà òðåòè-
íó ìåíøå, í³æ òîð³ê �

Ó ñòîëèö³ íàéâèùèé ð³âåíü
çàéíÿòîñò³ ïî Óêðà¿í³

²íâåñòèö³éíèé ïîòåíö³àë Êèºâà ïðåçåíòóâàëè 
íà ì³æíàðîäí³é âèñòàâö³ íåðóõîìîñò³ MIPIM

ÇÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²Þ êîæíî¿ óñï³ø-
íî¿ åëåêòðîííî¿ ïåòèö³¿, ÿêà íà-
ðàç³ íàáðàëà ïîíàä 10 òèñÿ÷ ãî-
ëîñ³â, â³äòåïåð â³äïîâ³äàòèìå
êîíêðåòíà îñîáà. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè—
ñåêðåòàð Êè¿âðàäè Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â. Â³í çàçíà÷èâ, ùî Êè-
¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà âèçíà-
÷èâ â³äïîâ³äàëüíèõ ïîñàäîâèõ
îñ³á çà îïðàöþâàííÿ å-çâåðíåíü,
â³äïîâ³äíî äî íîâîãî Ïîëîæåí-
íÿ ïðî ïîðÿäîê ïîäàííÿ òà ðîç-
ãëÿäó åëåêòðîííèõ ïåòèö³é, ùî
çàòâåðäèëà Êè¿âðàäà 9 ëþòîãî
2017 ðîêó.

«Ìè ïîâí³ñòþ çì³íèëè ñèñ-
òåìó ðîçãëÿäó åëåêòðîííèõ ïå-
òèö³é. Ìàëîåôåêòèâí³ ðîáî÷³
ãðóïè ïðè ïîñò³éíèõ êîì³ñ³ÿõ
Êè¿âðàäè çàì³íèòü â³äïîâ³äàëü-
íà ïîñàäîâà îñîáà. Öå ìîæå áó-

òè ïåðøèé çàñòóïíèê, çàñòóï-
íèê àáî êåð³âíèê àïàðàòó ÊÌÄÀ.
Òàêèé ï³äõ³ä ïðèøâèäøèòü âò³-
ëåííÿ ó æèòòÿ åëåêòðîííèõ ïå-
òèö³é. Àäæå ó â³äïîâ³äàëüíîãî
º ì³ñÿöü, àáè ñï³ëüíî ç àâòîðîì
óñï³øíîãî çâåðíåííÿ ðîçðîáè-
òè òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïëàí çàõîä³â ³ç
ðåàë³çàö³¿ å-ïåòèö³¿. Òàêîæ â³ä-
ïîâ³äàëüíèé ñèñòåìàòè÷íî çâ³-
òóâàòèìå íà çàñ³äàííÿõ ïðî-
ô³ëüíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè-
¿âðàäè», — çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð
Ïðîêîï³â.

Çàãàëîì, íàðàç³, íà ðîçãëÿä³,
íà òîìó ÷è ³íøîìó åòàï³ ðåàë³-
çàö³¿, ïåðåáóâàþòü 27 ï³äòðè-
ìàíèõ ïåòèö³é. Íà ñüîãîäí³ âè-
çíà÷åíî 6 îñ³á, ÿê³ â³äïîâ³äàòè-
ìóòü çà âò³ëåííÿ öèõ ³í³ö³àòèâ
ó æèòòÿ �

Íà Ïîäîë³ ïåíñ³îíåð³â ïðèãîùàþòü
áåçêîøòîâíèìè îá³äàìè

Çà êîæíó óñï³øíó ïåòèö³þ 
â³äïîâ³äàòèìå êîíêðåòíà îñîáà
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