
¹ 37 (4950) | cóáîòà | 1 êâ³òíÿ 2017 ð.

íîâèíè

ÔÐÀÍÖÓÇÜÊ² âóëè÷í³ àðòèñòè
ùîðîêó, ïî÷èíàþ÷è ç 2004-ãî, äè-
âóþòü ïóáë³êó ñâî¿ìè âèñòóïà-
ìè — öå áóëè ë³òàþ÷³ ìàð³îíåò-
êè, âîãíÿí³ ³íñòàëÿö³¿, äèâàöòâà
íà âîä³, àêðîáàòè÷í³ òðþêè àíãå-
ë³â, ùî ðîçñèïàëè ï³ð’ÿ, ñâ³òëîâ³
ïðîåêö³¿. Öüîãî ðàçó ïîñòàíîâêó
äî Êèºâà ïðèâ³ç ôðàíöóçüêèé ìèñ-
òåöüêèé êîëåêòèâ Deus ex machi-
na, ùî ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ñòâî-
ðåíí³ âóëè÷íèõ âèñòàâ ç åëåìåí-
òàìè öèðêó, ï³ðîòåõí³êè, ïîâ³ò-
ðÿíèõ ñòðóêòóð. «Ãàë³ëåî» — ÷åò-
âåðòèé çà ðàõóíêîì ñïåêòàêëü ç
éîãî ðåïåðòóàðó.

Ó ñóò³íêàõ â íåáî ï³äíÿëàñÿ
âåëèêà ï³äñâ³÷åíà êîíñòðóêö³ÿ ó
âèãëÿä³ ñôåðè, ñõîæà íà ïîâ³ò-
ðÿíèé êîðàáåëü. Â í³é ³ñòîð³þ
ñâîãî â³äêðèòòÿ ðîçïîâ³äàâ ³òà-
ë³éñüêèé àñòðîíîì XVII ñòîë³ò-
òÿ Ãàë³ëåî. Íà ïðîòèâàãó ³ñíó-
þ÷èì òîä³ óÿâëåííÿì, â³í íàïî-
ëÿãàâ íà òåîð³¿ ãåë³îöåíòðèçìó,
çã³äíî ÿêî¿ Ñîíöå º öåíòðîì ñèñ-
òåìè ïëàíåò, ùî îáåðòàþòüñÿ
íàâêîëî íüîãî, ³ Çåìëÿ òàêîæ.
Ï³ä ñôåðîþ íåéìîâ³ðí³ òðþêè
íà âèñîò³ 15 ³ 30 ìåòð³â ïîêàçó-
âàëè ïîâ³òðÿí³ àêðîáàòè. Çà çà-
äóìîì, âîíè óîñîáëþâàëè ç³ðêè,
à ñôåðà — íåáî. «² âñå-òàêè âî-
íà êðóòèòüñÿ»,— ïðîçâó÷àëà ñëàâ-
íîçâ³ñíà ôðàçà Ãàë³ëåî. À ô³íàëü-
íèì àêîðäîì, ùî âèêëèêàâ çà-
õîïëåííÿ ó ãëÿäà÷³â, ñòàâ âèäî-
âèùíèé ãðóïîâèé íîìåð, ÿñêðà-
â³ ôîíòàíè âîãíþ òà êîíôåò³, ùî
ïàäàëî ç íåáà.

«Ùîðîêó áóâàþ íà â³äêðèòò³
«Ôðàíöóçüêî¿ âåñíè». Âèñòàâà ñïî-
äîáàëîñÿ. Õ³áà ùî ìîæíà áóëî á
òðîõè ñêîðîòèòè ìîíîëîãè Ãàë³-
ëåî. Àêðîáàòè÷í³ æ íîìåðè äóæå
âèäîâèùí³»,— ïîä³ëèëàñÿ âðà-
æåííÿìè ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó êèÿí-
êà Àíàñòàñ³ÿ.

Ïðîãðàìà «Ôðàíöóçüêî¿ âåñ-
íè» ïðîäîâæóâàòèìåòüñÿ âåñü
êâ³òåíü. Òîæ êîæåí ìàº çìîãó

çíàéòè ùîñü ö³êàâå äëÿ ñåáå. Â
ê³íîòåàòð³ «Êè¿â» â³äáóäåòüñÿ
ôåñòèâàëü äîïðåì’ºðíèõ ïîêà-
ç³â (7-11 êâ³òíÿ). Ïîêàæóòü ñòð³÷-
êè, â êîòðèõ ç³ãðàëè çíàí³ àêòîð-
êè: Æþëüºò Á³íîø, Êàòð³í Äå-
íüîâ, Ìàð³îí Êîò³ÿð, ²çàáåëü Þï-
ïåð. Â ðàìêàõ ðåòðîñïåêòèâè
«Ëÿìóð Òóæóð» (22-26 êâ³òíÿ)
ïðîäåìîíñòðóþòü êëàñèêó ðî-
ìàíòè÷íîãî ê³íî, çîêðåìà «Áåç-
òÿìíèé Ï’ºð» Æàíà-Ëþêà Ãîäà-
ðà ç Æàí-Ïîëåì Áåëüìîíäî òà
«Ñåçàð ³ Ðîçàë³» Êëîäà Ñîòå ç ²â
Ìîíòàíîì òà Ðîì³ Øíàéäåð ó ãî-
ëîâíèõ ðîëÿõ. 28 ³ 29 êâ³òíÿ â ê³-
íîòåàòð³ «Óêðà¿íà» âëàøòóþòü
í³÷ êîðîòêîãî ìåòðó ç êðàùèìè
ôåñòèâàëüíèì êîðîòêîìåòðàæ-
êàìè. 20 — 25 êâ³òíÿ â ê³íîòåàò-

ðàõ «Ôàêåë», «Ïðîì³íü» òà «Ñòàðò»
ï³äãîòóâàëè ñïåö³àëüíó àí³ìà-
ö³éíó ïðîãðàìó äëÿ ä³òåé.

Ìóçè÷íó ÷àñòèíó ôåñòèâàëþ
ñêëàäàþòü êîíöåðòè êëàñè÷íî¿ òà
ñó÷àñíî¿ ìóçèêè, ñó÷àñíèé áàëåò
ç åëåìåíòàìè áðåéê³íãà «Ïåðå-
ì³ùåííÿ». Êð³ì òîãî, íà ñòàíö³¿
ìåòðî «Çîëîò³ âîðîòà» ç 11 êâ³òíÿ
â³äêðèºòüñÿ ôîòîâèñòàâêà Òüºðð³
Ìàëüôàòòî «ßíãîëè ó äîëèíàõ».
14 êâ³òíÿ â Ãàëåðå¿ parfum buro
ðîçïî÷íåòüñÿ âèñòàâêà-äîñë³äæåí-
íÿ, ïðèñâÿ÷åíà ðîë³ æ³íêè â óêðà-
¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³. Ôðàíöóçüê³
ïàðôóìåðè äîìó Jeroboam îïè-
òóâàòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â ïðî îñ-
íîâí³ ðèñè óêðà¿íêè, íà îñíîâ³
÷îãî ñòâîðÿòü îëüôàêòîðíèé ïîð-
òðåò — ïàðôóì VONA.

Øàíóâàëüíèê³â ôðàíöóçüêî¿
ë³òåðàòóðè çàïðîøóþòü çóñòð³òè-
ñÿ ç ÷àð³âíèì ïîäðóææÿì ïèñü-
ìåííèê³â Ïàòð³ñ³ºþ Ðºçí³êîâ òà
Æåðàðîì äå Êîðòàíçîì ç íàãîäè
âèõîäó â ñâ³ò óêðà¿íñüêèõ ïåðå-
êëàä³â ¿õ êíèæîê. À ³ñòîðèê Åð³ê
Îíîáëü ïðåçåíòóº êíèãó «Ðåâî-
ëþö³ÿ 1917 ðîêó: ôðàíöóçüêèé
ïîãëÿä. Ñòî ðîê³â òëóìà÷åíü ³ ðå-
ïðåçåíòàö³é».

Çàâåðøèòüñÿ «Ôðàíöóçüêà âåñ-
íà» 29 êâ³òíÿ ùå îäí³ºþ âóëè÷-
íîþ âèñòàâîþ — «Íàäçâè÷àéíèé
òðàíñïîðò», ÿêó î 15.00 òà 17.00
ïîêàæóòü ï³ä Àðêîþ Äðóæáè íà-
ðîä³â. Îá³öÿþòü çàõîïëþþ÷èé äó-
åò òàíö³âíèêà òà åêñêàâàòîðà, ùî
ç³éäóòüñÿ â òàíö³ íà÷å Êðàñóíÿ ³ ×ó-
äîâèñüêî �

«Ãàë³ëåî» â³äêðèâ 
«Ôðàíöóçüêó âåñíó» ó ñòîëèö³
� Ùîð³÷íèé ôåñòèâàëü ñòàðòóâàâ ç ÿñêðàâîãî ä³éñòâà

1 êâ³òíÿ íà Ñîô³éñüê³é
ïëîù³ êèÿíè òà ãîñò³
ñòîëèö³ ñòàëè ñâ³äêàìè
óí³êàëüíî¿ âóëè÷íî¿
öèðêîâî¿ âèñòàâè «Ãàë³-
ëåî». Óïðîäîâæ êâ³òíÿ â
ðàìêàõ «Ôðàíöóçüêî¿
âåñíè» â³äáóäóòüñÿ ê³-
íîïîêàçè, âèñòàâêè, òå-
àòðàëüí³ âèñòàâè, êîí-
öåðòè òà çóñòð³÷³.

Ìàð³ÿ ÊÀÒÀªÂÀ | «Õðåùàòèê»

Ó ñòîëèö³ ïðîâåëè 
ìàñøòàáíó òîëîêó

Ó ñóáîòó á³ëüøå ï’ÿòè òèñÿ÷ íåáàéäó-

æèõ êèÿí äîëó÷èëèñÿ äî òîëîê òà àêö³é

³ç ïðèáèðàííÿ. Ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íî¿ ³

ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é, êîìóíàëüíèõ

³ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ,à òàêîæ ì³ñöå-

â³ àêòèâ³ñòè çàãàëîì âèñàäèëè íà òåðè-

òîð³¿ çåëåíèõ çîí òà ïàðêîâèõ ãîñïî-

äàðñòâ ìàéæå 1,3 òèñÿ÷³ äåðåâ—äóá³â,

êëåí³â, ïëàòàí³â, âèøåíü òîùî.

«Äÿêóþ âñ³ì, õòî äîïîì³ã ïðèáðàòè

ì³ñüê³ òåðèòîð³¿ ³ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó. Íè-

í³øí³ îáñÿãè ðîáîòè â êîìóíàëüíèê³â

äîñòàòíüî ìàñøòàáí³, àäæå öüîãî ðîêó

ìè ïëàíóºìî çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé

ðåìîíò á³ëüøå 120 ñêâåð³â ³ ïàðê³â, âè-

ñàäèòè 13 ìëí îäèíèöü êâ³ò³â.Òîìó àê-

òèâí³ñòü ³ ñïðèÿííÿ ëþäåé ó íàâåäåí-

í³ ïîðÿäêó, à íàéãîëîâí³øå — â éîãî

ïîäàëüøîìó çáåðåæåíí³ äóæå âàæëè-

âà»,— ñêàçàâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ

Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Â³í çàóâàæèâ, ö³º¿ ñóáîòè â ñòîëèö³

â³äáóëîñÿ ä³éñíî ìàñøòàáíå ïðèáè-

ðàííÿ: â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà ïðîé-

øëî á³ëüøå 30 òîëîê. Çîêðåìà êèÿíè

âïîðÿäêîâóâàëè Ïåéçàæíó àëåþ, Êà-

äåòñüêèé ãàé, ñêâåð íà âóëèö³ Àíòîíî-

âà, ïàðê Äðóæáè íàðîä³â, Æóê³â îñòð³â

òà ³íø³.

Ó êâ³òí³ âèêîíàâö³ 
ïðîåêò³â-ïåðåìîæö³â
Áþäæåòó ó÷àñò³ 
ïðîçâ³òóþòü
ïðî ðåàë³çàö³þ

Íà ïî÷àòêó êâ³òíÿ âèêîíàâö³ ïðîåêò³â-

ïåðåìîæö³â Áþäæåòó ó÷àñò³ ïðîçâ³òó-

þòü ïðî ðåàë³çàö³þ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ

ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåí-

íàä³é Ïë³ñ ³ç ïîñèëàííÿì íà îñòàííþ çó-

ñòð³÷ àâòîð³â ïðîåêò³â, ¿õí³õ âèêîíàâ-

ö³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³.

«Íàðàç³ äëÿ íàñ âêðàé âàæëèâî,ùîá

â³ä äåêëàðóâàííÿ ìè ïåðåéøëè äî ðå-

àë³çàö³¿. À öå ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè

ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ àâòîð³â, âèêîíàâö³â ³

âëàäè. Ìè ìàºìî ñòàâèòè ÷³òê³ ñòðîêè

âèêîíàííÿ òà ñë³äêóâàòè çà öèìè ñòðî-

êàìè.Àäæå âò³ëåííÿ ó æèòòÿ ïðîåêò³â-

ïåðåìîæö³â äëÿ íàñ—öå ñâîºð³äíèé âè-

êëèê ä³ºâîñò³, íàø øàíñ ñòâîðèòè ùîñü

íîâå — ïîòð³áíå ì³ñòó, äàòè îñíîâó íî-

â³é âçàºìîä³¿ âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³,—

çàóâàæèâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè

ÊÌÄÀ.—Òàê, ìè çíàéøëè ïîðîçóì³ííÿ

ùîäî áàãàòüîõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ ñóïåðå-

÷ëèâèõ ïèòàíü, àëå òåïåð âàæëèâî,ùîá

óñ³ ö³ äîìîâëåíîñò³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè».

Â³í çàïåâíèâ, ùî çàäîâîëåíèé òèì,

ùî ôóíêö³ÿ âëàäè â öüîìó—ëèøå ïàðò-

íåðñüêà, êîîðäèíóþ÷à.

«Íåîáõ³äíî, ùîá öåé ïðîåêò ðåãó-

ëþâàâñÿ òà êîíòðîëþâàâñÿ, âëàñíå,

ëþäüìè. Âëàäà ç³ ñâîãî áîêó ìîæå äî-

ïîìàãàòè êîìóí³êàö³ºþ àáî æ êîíòðî-

ëþþ÷è âèêîíàâö³â.Äëÿ íàñ öå îçíà÷àº

ïåðåõ³ä íà íîâèé ð³âåíü âçàºìèí ³ç òè-

ìè ì³ñòÿíàìè,ÿê³ âáà÷àþòü çì³íè â êîí-

êðåòíèõ êðîêàõ, ó òîìó ÷èñë³ — âëàñ-

íèõ, à íå ëèøå â ñèñòåìíèõ ïðîòåñ-

òàõ»,— ï³äêðåñëèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.
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Ô³íàëüíèì àêîðäîì â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ «Ôðàíöóçüêà âåñíà», ÿêèé âèêëèêàâ çàõîïëåííÿ ó ãëÿäà÷³â, ñòàâ âèäîâèùíèé
ãðóïîâèé íîìåð, ÿñêðàâ³ ôîíòàíè âîãíþ òà êîíôåò³, ùî ïàäàëî ç íåáà
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про  внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року 

№ 116/116 «Про  затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 " 2018 роки»
Рішення Київської міської ради № 11/2233 від 16 березня 2017 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення
міста Києва Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Ó ð³øåíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 

¹ 116/116 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016

- 2018 ðîêè»:

1.1. Ó ïóíêò³ 5 ñëîâà òà öèôðè «01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó» çàì³íèòè ñëîâàìè òà öèôðàìè «01 ãðóäíÿ

2017 ðîêó». 

1.2. Ïóíêò 6 äîïîâíèòè àáçàöîì òàêîãî çì³ñòó:

«- ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè

äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ)

ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ðåñïóáë³êè Àôãàí³ñòàí, ÿêèì âñòàíîâëåíî â³äïîâ³äíèé ñòàòóñ

çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó» òà ùîð³÷íî

ïåðåãëÿäàòè òà çàòâåðäæóâàòè ¿¿ ãðàíè÷íèé ðîçì³ð».

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018

ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî

ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ'ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Київський міський голова  В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 16.03.2017 ð. ¹ 11/2233

Зміни до міської цільової програми  «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 " 2018 роки,  затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 03 березня 2016 року № 116/116 

1. Ïîçèö³þ 9 ðîçä³ëó ²  «Ïàñïîðò ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè  «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì»   íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми

Роки Усього витрат на виконання Програми

2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1158749,0 1403498,7 1404380,2 3966627,9

Бюджет м. Києва 1158354,9 1403127,4 1403988,5 3965470,8  

Кошти інших джерел 394,1 371,3 391,7 1157,1

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 3966627,9 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 3965470,8  тис. грн

9.2. коштів інших джерел (фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) 1157,1 тис. грн

2. Ó ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè»:

2.1. Àáçàö 25 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Òàêîæ â ðàìêàõ Ïðîãðàìè ïëàíóºòüñÿ çàêóï³âëÿ äîäàòêîâèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, ôîðìóâàííÿ, âèêîíàííÿ ³ ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã,  îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ

êîíêóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ òàêèõ êîøò³â».

2.2. Òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿

«3. Ðîçä³ë 6. «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â  òà ðåçóëüòàòèâí³  ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

№
п/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк вико=
нання заходу

Виконавці Джерела фінан=
сування

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

Очікуваний результат 

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

1 Адресна
матеріальна
допомога *

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

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

236218,5 181578,1 190681,1 Показник витрат, тис. грн 236218,5 181578,1 190681,1

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 475,0 583,1 583,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн на рік 497,3 311,5 327,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 62,6 65,8

2. Надавати
компенсацію витрат,
пов’язаних із
стаціонарним
лікуванням, у тому
числі
ендопротезуванням,
слухопротезуванням
та протезуванням ока,
киян=учасників АТО,
членів сімей Героїв
Небесної Сотні **

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

3500,0 2200,0 2321,0 Показник витрат, тис. грн 3500,0 2200,0 2321,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб: 

1) стаціонарне лікування, осіб 8,0 8,0 8,0

2) допомога на поховання, осіб 300,0 = =

Показник ефективності

Середній розмір допомоги:

1) стаціонарне лікування, тис. грн 250,0 275,0 290,1

2) допомога на поховання, тис. грн 5,0 = =

Показник якості 

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 110,0 116,0
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3. Надавати:
щорічну матеріальну
допомогу:
киянам = учасникам
антитерористичної операції;
членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
участь у проведенні
антитерористичної операції;
членам сімей киян, які
загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності;
щомісячну адресну
матеріальну допомогу для
покриття витрат на оплату
житлово=комунальних послуг:
малолітнім та неповнолітнім
дітям, пасинкам, падчеркам
киян, які загинули або
померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров'я,
одержаних під час участі у
Революції Гідності; киянам =
учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей; 
членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
участь в проведенні
антитерористичної операції, в
тому числі членам сімей
загиблих (померлих)
учасників антитерористичної
операції,  яким встановлено
відповідний статус згідно з
Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»; членам
сімей загиблих  киян=учасників
бойових дій на території
Республіки Афганістан;
учасникам війни з числа
учасників антитерористичної
операції, яким встановлено
статус згідно з Законом
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту», розмір
середньомісячного сукупного
доходу сім'ї яких у розрахунку
на одну особу за попередні
шість місяців перевищує
величину доходу, який дає
право на податкову соціальну
пільгу; членам сімей киян, які
загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень
здоров'я, одержаних під час
участі у Революції Гідності

2016 =2018 Департамент
соціальної
політики

Департамент
соціальної
політики

93600,7 160067,1 162156,7 Показник витрат, 93600,7 160067,1 162156,7

тис. грн

Показники продукту

Кількість одержувачів:

1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб 22 21,3 21,3

2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб 590 590 590

3) оплата житлово=комунальних послуг,  сімей 3270 2370 2370

4) адресна матеріальна допомога малолітнім та
неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам
(щомісячна), осіб 

5) оплата житлово=комунальних послуг афганцям,
сімей

15

=

15

100

15

100

Показник ефективності

Середній розмір допомоги

1)  матеріальна допомога (щорічна), тис. грн 2,5 5,0 5,0

2) матеріальна допомога (членам сімей), тис. грн 25,0 25,0 25,0

3) оплата житлово=комунальних послуг (щомісячно),
грн

595,0 1300,0 1372,0

4) адресна матеріальна допомога малолітнім та
неповнолітнім дітям, пасинкам,  падчеркам
(щомісячно), тис. грн

3,0 3,0 3,0

5) оплата житлово=комунальних послуг афганцям
(щомісячно),  грн 

= 943,0 995,0

Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

100,0 171,0 173,2

4. Забезпечувати безоплатне
поховання киян=учасників
АТО, на яких не поширюється
дія статті 14 Закону України
«Про поховання та похоронну
справу»

2016 Департамент
житлово=
комунальної
інфраструктури

Бюджет 
м. Києва

1000,0 809,6 = Показник витрат,  тис. грн 1000,0 809,6 =

Показник продукту

Кількість одержувачів,   осіб 148,1 120,0 =

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн 6,75 6,75 =

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 81,0 =

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

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики,районн
і в місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

16914,8 20099,6 21205,1 Показник витрат, тис. грн 16914,8 20099,6 21205,1

Показник продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 12,6 16,7 16,7

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 1342,4 1203,6 1269,8

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 89,7 94,6

6. Забезпечувати надання
допомоги на поховання особи,
яка не досягла пенсійного віку
та на момент смерті не
працювала, не перебувала на
службі, не зареєстрована у
Центрі зайнятості як
безробітна, виконавцю
волевиявлення померлого або
особі, яка зобов’язалась
поховати померлого

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

5051,0 5308,7 5600,7 Показник витрат, тис. грн 5051,0 5308,7 5600,7

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 2,0 2,1 2,1

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн 2,5 2,5 2,7

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 108,0

7. Сприяти забезпеченню:
інвалідів (в тому числі по зору
та слуху), осіб похилого віку та
жінок, які зазнали
мастектомію, протезами (в
тому числі молочних залоз для
занять фізкультурою та
плаванням), засобами
пересування, реабілітації та
складного протезування, в
тому числі першочергово
протезування киян,
інвалідність яких пов'язана з
участю в антитерористичній
операції; малозабезпечених
громадян, осіб похилого віку,
інвалідів, дітей=інвалідів
засобами особистої гігієни
(памперси, урологічні
прокладки, пелюшки),
шапочками для купання
лежачих хворих; студентів=
інвалідів по зору
комп'ютерами
(комп'ютерними
тифлокомплексами)

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

50677,9 38682,0 40809,5 Показник витрат, тис. грн 50677,9 38682,0 40809,5

Показники продукту

1. Засоби гігієни, тис. одиниць      80,7 70,56 71,0

2. Засоби складного  протезування, од. 411,0 282,0 282,0

3. Засоби реабілітації та пересування, од. 4282,0 1101,0 1101,0

Показник ефективності

1. Середній розмір вартості засобів гігієни, грн 290,7 347,7 364,5

2. Середній розмір вартості засобів складного
протезування, грн

23213,0 43184,2 4555,9

3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та
пересування, грн

3363,2 1791,7 1890,2

Показник якості 
Динаміка середньої вартості засобів гігієни, складного
протезування, реабілітації та пересування, %

100,0 76,3 80,5



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
1 êâ³òíÿ 2017 ð.
¹37 (4950)

4

8. Сприяти
забезпеченню
киян, в першу
чергу осіб з
інвалідністю,
ортопедичним
взуттям та
ортопедичними
устілками 

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

897,0 13692,4 14446,1 Показник витрат, тис. грн 897,0 13692,4 14446,1

Показники продукту

1) взуття, одиниць 956,0 1989,0 1989,0

2) устілки, од. 308,0 18367,0 18367,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги:

1) взуття, грн/од. 851,0 1251,0 2625,1

2) устілки, грн/од. 271,0 610,0 11821,0

Показник якості

Динаміка вартості ортопедичного взуття  та устілок,  % 100,0 152,6 161,0

9. Здійснювати
привітання
мешканців 
м. Києва, які
відзначають свій
100=річний ювілей,
з врученням
матеріальної
допомоги, квітів,
адреса та
подарунку

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

236,8 199,5 210,5 Показник витрат, тис. грн 236,8 199,5 210,5

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 60,0 50,0 50,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн 3,9 3,99 4,2

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги,  % 100,0 100,0 107,7

10. Надавати
матеріальну
допомогу на
придбання
твердого палива
ветеранам війни
та малозабезпече=
ним сім'ям, які
отримують
субсидії

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

185,0 270,0 284,9 Показник витрат, тис. грн 185,0 270,0 284,9

Показники продукту

Кількість одержувачів,  осіб 100,0 100,0 100,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн 1,85 2,7 2,8

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги,  % 100,0 145,9 151,4

11. Надавати
щомісячну
матеріальну
допомогу дітям=
інвалідам окремих
категорій

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

1778,0 1778,0 1778,0 Показник витрат, тис. грн 1778,0 1778,0 1778,0

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 161,0 161,0 161,0

Показник ефективності

Середній розмір щомісячної допомоги,  грн 920,0 920,0 920,0

Показник якості 

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

12. Надавати
матеріальну
допомогу особам,
зареєстрованим у
місті Києві, які
народили троє і
більше дітей, за
поданням
Департаменту
охорони здоров'я
виконавчого
органу Київської
міської ради
(Київської міської
державної
адміністрації)

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

104,0 103,0 108,0 Показник витрат, тис. грн 104,0 103,0 108,0

Показники продукту

Кількість одержувачів,  осіб 10,0 5,0 5,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн 10,4 20,6 21,6

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 198,0 207,7

13. Надавати
щомісячну
адресну
матеріальну
допомогу для
часткової
компенсації
витрат на оплату
за житлово=
комунальні
послуги дитячим
будинкам
сімейного типу (в
розмірі 50%
витрат на родину в
межах соціальних
нормативів
користування
житлово=
комунальними
послугами) 

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

375,2 = = Показник витрат, тис. грн 375,2 = =

Показники продукту

Кількість одержувачів,  осіб 21

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис. грн (щомісячно) 1,49

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0

14. Надавати
матеріальну
допомогу на
часткову
компенсацію
членам сімей
загиблих
(померлих) киян,
які брали участь у
проведенні
антитерористичної
операції, на
виготовлення та
встановлення
надгробків та
допомогу на
поховання киян=
учасників АТО

2016=2017 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

2000,0 10500,0 = Показник витрат, тис. грн 2000,0 10500,0 =

Показники продукту

1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки
2) кількість одержувачів (осіб) на поховання

200
=

200
100

Показник ефективності

1) середній розмір допомоги на виготовлення та
встановлення надгробків, тис. грн 
2) середній розмір допомоги на поховання, тис. грн 

10

=

50,0

5,0

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0

2 Надання
соціальних
послуг
установами,
закладами
соціального
захисту,
створеними
за
рішеннями
місцевих
органів
влади

Забезпечувати
надання
соціальних послуг
установами,
закладами
соціального
захисту,
створеними за
рішеннями
місцевих органів
влади

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації 

Бюджет 
м. Києва

68605,3 94918,9 100171,1 Показник витрат, тис. грн 68605,3 94918,9 100171,1

Показники продукту

1) кількість установ,  одиниць 18,0 18,0 18,0

2) кількість користувачів послуг, тис. осіб 135,3 89,0 90,0

Показник ефективності

1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг,  грн 507,1 1066,8 1113,0

Показник якості

Динаміка витрат на 1 користувача послуг, % 100,0 210,4 219,5
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3 Забезпечення
реалізації права
на освіту

1. Надавати адресну матеріальну
допомогу студентам з числа дітей=
інвалідів, інвалідів, дітей=сиріт,
дітей із сімей Героїв Небесної Сотні
та дітей з малозабезпечених сімей
на часткову оплату навчання у
вищих навчальних закладах за їх
вибором

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

1800,0 1800,0 1800,0 Показник витрат, тис. грн 1800,0 1800,0 1800,0

Показники продукту

Кількість одержувачів,  осіб 100,0 100,0 100,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, тис.грн 18,0 18,0 18,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

2. Погашення кредиторської
заборгованості на компенсацію витрат
на навчання студентів з числа дітей=
інвалідів, інвалідів, дітей=сиріт та дітей
з малозабезпечених родин у
Відкритому міжнародному університеті
розвитку людини «Україна», що
склалася станом на 01.01.2017

2016=2017 Департамент
соціальної
політики

Бюджет  
м. Києва

1203,3 1203,3 = Буде забезпечено погашення кредиторської
заборгованості

1203,3 1203,3 =

4 Оздоровлення 1. Забезпечувати оздоровлення
ветеранів війни та праці, інвалідів І
та ІІ груп, дітей війни та громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, 
м. Києва

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

9386,0 7296,8 7698,1 Показник витрат, тис. грн 9386,0 7296,8 7698,1

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 1,4 1,0 1,0

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн 6,6 7,3 7,7

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 71,4 71,4

2. Забезпечувати оздоровлення
дітей киян=учасників АТО віком до 7
років у супроводі матері, батька або
особи, яка замінює батьків

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

8110,0 8630,0 9104,7 Показник витрат, тис. грн 8110,0 8630,0 9104,7

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 863 863 863

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн 9,4 10,0 10,6

Показник якості 

Динаміка одержувачів, % 100,0 100,0 100,0

3. Забезпечувати оздоровлення з
курсом реабілітації дітей=інвалідів,
вихованців Дарницького та
Святошинського дитячих будинків=
інтернатів

2016=2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

748,8 604,2 637,4 Показник витрат, тис. грн 748,8 604,2 637,4

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 40 30 30

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн 18,7 20,14 21,2

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 75,0 75,0

4. Забезпечувати оздоровлення
дітей=інвалідів, хворих на
церебральний параліч, з курсом
реабілітації  з супроводом

2016=2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

2908,7 9053,0 9550,9 Показник витрат, тис. грн 2908,7 9053,0 9550,9

Показники продукту

Кількість одержувачів, осіб 113 328 328

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн 25,7 27,6 29,1

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 290,3 290,3

5 Відзначення
кращих
працівників
соціальної
сфери

Забезпечувати проведення заходів
по вшануванню працівників
соціальної сфери

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

377,0 177,0 177,0 Показник витрат,тис. грн 377,0 177,0 177,0

Показники продукту

Кількість одержувачів,  осіб 150,0 150,0 150,0

Показник ефективності

Середній розмір допомоги,   грн 500,0 500,0 500,0

Витрати на 1 захід, тис. грн 302,0 102,0 102,0

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 100,0 100,0

6 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

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

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

7585,2 11598,8 12236,5 Показник витрат,тис. грн 7585,2 11598,8 12236,5

Показники продукту

Кількість одержувачів,  тис. осіб 52,6 34,7 34,7

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 144,2 334,3 352,6

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0 231,8 244,5

7 Забезпечення
миючими
засобами

Сприяти забезпеченню миючими
засобами малозабезпечених
громадян, які не здатні до
самообслуговування та
перебувають на обліку в міському та
районних  територіальних центрах
соціального обслуговування 
м. Києва

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет 
м. Києва

712,5 1123,4 1185,6 Показник витрат,тис. грн 712,5 1123,4 1185,6

Показники продукту

Кількість одержувачів,  тис. осіб 2,4 2,0 2,0

Показник ефективності

Середня вартість 1 набору, грн (щоквартально) 70,0 140,0 148,2

Показник якості 

Динаміка одержувачів, % 100,0 83,3 83,3

8 Надання
правової
допомоги
киянам 

Підтримка діяльності структурного
підрозділу комунального
підприємства
«Госпкомобслуговування» Центр
правової допомоги киянам, які
опинились у складних життєвих
обставинах

2016 = 2018 Секретаріат
Київської
міської ради

Бюджет 
м. Києва

3682,6 4238,0 4471,1 Показник витрат,тис. грн 3682,6 4238,0 4471,1

Показники продукту

Кількість звернень громадян, тис. осіб 25,0 25,0 25,0

Показник ефективності

Середньорічні витрати на 1 заявника, грн 147,3 169,5 178,8

Показник якості

Динаміка витрат на одного заявника , % 100,0 115,0 121,4
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9 Організація
громадських та інших
робіт тимчасового
характеру для
залучення безробітних,
які перебувають на
обліку в службі
зайнятості, та інших
категорій осіб

Оплата за виконані роботи
залучених безробітних та інших
категорій осіб для участі в
оплачуваних громадських
роботах з метою матеріальної
підтримки та додаткового
стимулювання мотивації до праці
в інтересах територіальної
громади міста

2016 = 2018 Департамент
соціальної
політики,
Київський міський
центр зайнятості,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

50 % =бюджет 
м. Києва 
50%=кошти Фонду
загально=обов’язково=
го державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

788,2 742,6 783,4 Показник витрат,тис. грн 788,2 742,6 783,4

Показник продукту

Кількість залучених осіб, тис. осіб 1,6 1,6 1,6

Показник ефективності

Середньомісячний розмір оплати праці не
менше, % від мінімальної заробітної плати

50,0 50,0 50,0

Показник якості

Динаміка залучених осіб, % 100,0 100,0 100,0

10 Надання комплексної
соціально=
психологічної допомоги
киянам = учасникам
АТО, членам їх сімей та
членам сімей загиблих
(померлих) киян, які
брали участь в
проведенні
антитерористичної
операції

1. Забезпечувати надання
комплексної соціально=
психологічної допомоги киянам =
учасникам антитерористичної
операції, членам їх сімей та
членам сімей загиблих
(померлих) киян, які брали
участь у  проведенні АТО

2016=2018 Служба у справах
дітей та сім’ї;
Київський міський
центр соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді;
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 5262,4 5666,4 5978,1 Показник витрат,тис. грн 5262,4 5666,4 5978,1

Показник продукту

Кількість одержувачів послуг,  тис. осіб 29,7 28,0 28,0

Показник ефективності

Середній розмір витрат на одного
одержувача послуг, грн 

177,2 202,4 213,5

Показник якості 

Динаміка одержувачів послуг, % 100,0 94,3 94,3

2. Забезпечувати випуск
методичних інформаційних
видань з правових, соціально=
економічних питань, професійної
орієнтації, переорієнтації,
психологічної підтримки
інвалідів, учасників АТО та інших
категорій киян

2016=2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 100,0 400,0 422,0 Показник витрат, тис. грн 100,0 400,0 422,0

Показник продукту

Кількість, тис. штук 68,0 518,4 422,0

Показник ефективності

Середня вартість, грн 1,5 0,77 1,0

Показник якості

Динаміка кількості  інформаційних видань, % 100,0 762,4 620,6

11 Компенсація витрат за
пільговий проїзд

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

2016=2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 578459,4 765805,9 807925,2 Показник витрат, тис. грн 578459,4 765805,9 807925,2

Показник продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс.          805,9 896,3 941,5

Показник ефективності

Середній розмір компенсації, грн/міс. 59,8 71,2 71,5

Показник якості

Динаміка середнього розміру компенсації, % 100,0 119,1 119,6

2. Забезпечувати придбання
комплексних проїзних квитків у
КП «Київський метрополітен»
для компенсації проїзду міським
пасажирським транспортом
учасників АТО

2016 Департамент
соціальної
політики

Бюджетм. Києва 2337,5 = = Показник витрат, тис. грн 2337,5 = =

Показник продукту

Кількість одержувачів: 

1) місячний проїзний, тис. осіб 3,5 = =

2) півмісячний проїзний, тис. осіб 1,5 = =

Показник ефективності

Середня вартість проїзного квитка:

1) місячний, грн 550,0 = =

2) півмісячний, грн 275,0 = =

Показник якості 

Динаміка одержувачів, % 100,0 = =

12 Розрахунки за виконані
роботи 

Забезпечувати розрахунки за
виконані роботи по
функціонуванню інформаційно=
телекомунікаційної  системи
«Картка киянина» 

2016=2018 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 2400,0 2500,0 2637,5 Показник витрат, тис. грн 2400,0 2500,0 2637,5

Показник продукту

Кількість карток, тис. шт. 800,0 833,0 850,0

Показник ефективності

Середня вартість обслуговування  однієї
картки, грн

3,0 3,0 3,1

Показник якості 

Динаміка кількості карточок, % 100,0 104,1 106,3

13 Погашення
заборгованості по
пільгах та компенсаціях
населенню

1. Погашення кредиторської
заборгованості по пільгах з послуг
зв’язку та інших пільгах, яка
склалася станом на 01.01.2017 ***

2016=2017 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва 16426,7 15524,4 = Буде забезпечено погашення кредиторської
заборгованості

16426,7 15524,4 =

2. Компенсувати витрати
щомісячної адресної безготівкової
допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств
населення міста Києва за надані
комунальні послуги (за опалення
та гаряче водопостачання),
нараховані в 2009 році**Окремо
виносити на засідання постійної
комісії Київської міської ради з
питань охорони здоров’я та
соціального захисту погодження
виділення коштів на здійснення
компенсації витрат щомісячної
адресної безготівкової допомоги
окремим категоріям соціально
незахищених верств населення
міста Києва за надані комунальні
послуги (за опалення та гаряче
водопостачання), нараховані в
2009 році

2016 Департамент
соціальної
політики;районні в
місті Києві
державні
адміністрації

Бюджет м. Києва 25316,5 = = Буде забезпечено погашення кредиторської
заборгованості, витрат щомісячної адресної
безготівкової допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств населення
міста Києва за надані комунальні послуги в
2009 році

25316,5 = =

14 Встановлення
лічильників 

Встановлення окремим
пільговим категоріям населення
лічильників холодного та
гарячого водопостачання 

2016 Департамент
житлово=
комунальної
інфраструктури 

Бюджет   м. Києва 10000,0 10000,0 = Показник витрат, тис. грн 10000,0 10000 =

Показник продукту

Кількість квартир, од. 5865 5865,0 =

Показник ефективності

Середня вартість, грн 1705,0 1705,0 =

Показник якості 

Динаміка кількості квартир, % 100,0 100,0 =

15 Забезпечення
інфраструктури міста 

Забезпечення інфраструктури
міста засобами безперешкодного
доступу

2017 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва = 25000,0 = Показник витрат, тис. грн = 25000,0 =

Показник продукту

Кількість засобів, од. = 100,0

Показник ефективності

Середня вартість, тис. грн = 250,0

Показник якості 
Динаміка кількості засобів, %

= 100

16 Соціальні послуги Забезпечення закупівлі
додаткових соціальних послуг
згідно із затвердженим порядком

2017 Департамент
соціальної
політики

Бюджет м. Києва = 1928,0 = Показник витрат, тис. грн = 1928,0 =

Показник продукту
Кількість видів послуг

5

Показник ефективності
Середня вартіст виду послуги, тис. грн

385,6

Показник якості 
Динаміка кількості видів послуг, %

100

РАЗОМ 1158749,0 1403498,7 1404380,2 1158749,0 1403498,7 1404380,2

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 3966627,9 тис.грн, в т.ч.:                            
кошти бюджету м. Києва = 3965470,8 тис.грн, кошти інших джерел = 1157,1 тис.грн 

* Ïðèì³òêà: ðîçðàõóíêè ùîäî ïîòðåáè â êîøòàõ íà àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó êèÿíàì - ó÷àñíèêàì ÀÒÎ, ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ÀÒÎ,  âèêîíàí³

íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ íà ñüîãîäí³ äàíèõ, à òàêîæ àíàë³çó äèíàì³êè ðîçâèòêó ñèòóàö³¿ 2014-2016 ðîê³â.

**  Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íà ïîõîâàííÿ â 2017 ðîö³ ïåðåíåñåíà â çàõ³ä «Íàäàâàòè ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó

ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, íà âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íàäãðîáê³â òà äîïîìîãó íà ïîõîâàííÿ êèÿí-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ»».

*** Ïðèì³òêà: ñóìà áóäå óòî÷íåíà çà ðåçóëüòàòàìè àêò³â âçàºìîçâ³ðêè.

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 підприємства 

«Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 329 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядуван*

ня в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб*підприємців та громадських фор*
мувань»:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 28 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 328, âèêëàâøè éîãî

ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «²íôîðìàòè-

êà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

áåçïå÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíó

ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó.

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¿ 

â³ä 28 ëþòîãî 2012 ðîêó ¹ 328

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 23.03.2017 ¹ 329 )

СТАТУТ
комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
ідентифікаційний код 31024875

(НОВА РЕДАКЦІЯ)
м. Київ*2017 рік

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ

1.1. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ï³äïðèºìñòâî) º êîìóíàëüíèì óí³òàðíèì êîìåð-

ö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà, ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Îðãàí óïðàâë³ííÿ

ìàéíîì).

1.2. Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Ï³äïðèºìñòâà º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³

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

1.3. Ï³äïðèºìñòâî ñòâîðåíå â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Çàë³çíè÷íî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ì³ñòà Êèºâà â³ä 30 òðàâíÿ 2000 ðîêó ¹ 643 «Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-

ñòâà «²íôîðìàòèêà»».

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó ¹ 291/5678 «Ïðî äåÿê³

ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà óñòàíîâ, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà òà ïåðåäàþòüñÿ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿» (â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 10 ëèñòîïà-

äà 2011 ðîêó ¹ 607/6843) êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà ïåðåäàíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó ¹ 33/7370 «Ïðî ïåðåéìå-

íóâàííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «²íôîðìàòèêà» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ïåðåéìåíîâàíå íà êîìóíàëü-

íå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

1.4. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâî êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòà-

íîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøè-

ìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿â-

ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè òà öèì Ñòàòóòîì.

1.5. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà — Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íôîðìàòèêà» âèêîíàâ-

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

1.6. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ï³äïðèºìñòâà — ÊÏ «²íôîðìàòèêà».

1.7. Íàéìåíóâàííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ — State Enterprise «Informatika».

1.8. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ — Êîìóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Èíôîðìàòèêà» èñ-

ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Êèåâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà (Êèåâñêîé ãîðîäñêîé ãîñóäàðñòâåííîé àä-

ìèíèñòðàöèè).

1.9. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ï³äïðèºìñòâà: Óêðà¿íà, 03186 ì. Êè¿â, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íà, 3.

2. Ìåòà ³ ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà

2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ç ïðîåêòóâàííÿ, ñòâîðåííÿ, àä-

ì³í³ñòðóâàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, òåõí³÷íî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ ï³äòðèìêè öåíòð³â îáðîáêè äàíèõ, ³íôîð-

ìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ êîìïëåêñ³â, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìå-

ðåæ, ðîçðîáêè ³íøèõ êîìïëåêñíèõ ð³øåíü ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ, òå-

ëåêîìóí³êàö³é òà çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

2.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà º:

2.2.1. Ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâî òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ öåíòð³â îáðîáêè äàíèõ, ³íôîð-

ìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíî-àïàðàòíèõ êîìïëåêñ³â, òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìå-

ðåæ, ìåðåæ ïåðåäà÷³ äàíèõ, ëîêàëüíèõ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ.

2.2.2. Âïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ñèñòåì, ñòâîðåííÿ áàç òà áàíê³â äàíèõ, äîâ³ä-

êîâèõ ñèñòåì (³íôîðìàö³éí³ ê³îñêè).

2.2.3. Ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ òà àêòóàë³çàö³ÿ ñèñòåìè ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â.

2.2.4. Ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ öåíòð³â, öåíòð³â îáì³íó äàíèõ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ

ôóíêö³îíóâàííÿ.

2.2.5. Ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì.

2.2.6. Ñòâîðåííÿ òà/àáî ñóïðîâ³ä ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, ñèñòåì îáì³íó ³íôîð-

ìàö³éíèìè ðåñóðñàìè.

2.2.7. Ñòâîðåííÿ òà ñóïðîâ³ä ôîíäó àëãîðèòì³â òà ïðîãðàì.

2.2.8. Ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåðàõ òåõí³÷íîãî òà êðèïòîãðàô³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿.

2.2.9. Âïðîâàäæåííÿ òà òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ êîìïëåêñíèõ ñèñòåì çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â ³í-

ôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ñèñòåìàõ òà êîìïëåêñ³â òåõí³÷íîãî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ íà îá’ºê-

òàõ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñ³õ êàòåãîð³é îáìåæåííÿ äîñòóïó.

2.2.10. Çä³éñíåííÿ ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ, êðèïòîãðàô³÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³ãàí-

íÿ ðîçãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì òà âòðàòàì ¿¿ ìàòåð³àëüíèõ íîñ³¿â.

2.2.11. Çä³éñíåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íñòðóìåíòàëüíèõ ïåðåâ³ðîê ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ

ïðèðîäíèõ òà øòó÷íèõ êàíàë³â âèòîêó äëÿ âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ êàíàë³â âèòîêó ìîâíî¿ òà âèäîâî¿

³íôîðìàö³¿.

2.2.12. Íàäàííÿ ïîñëóã ùîäî åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.

2.2.13. Íàäàííÿ ïîñëóã ³ç äîñòóïó äî âñåñâ³òíüî¿ ãëîáàëüíî¿ êîìï’þòåðíî¿ ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ó

òîìó ÷èñë³: âèñîêîøâèäê³ñíèé øèðîêîñìóãîâèé äîñòóï, ²Ð-òåëåôîí³ÿ òîùî.

2.2.14. Çàêóï³âëÿ, êîìïëåêòàö³ÿ, ïîñòàâêà, ðåìîíò çàñîá³â îá÷èñëþâàëüíî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿

òåõí³êè, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, âèðîáíèöòâî ³ âïðîâàäæåííÿ ë³í³é ³ çàñîá³â çâ’ÿçêó, ñèñòåì

óïðàâë³ííÿ ³ êîíòðîëþ.

2.2.15. Ñòâîðåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ ñèñòåì åëåêòðîííî¿ òîðã³âë³ òà áåçãîò³âêîâèõ ïëàò³æíèõ

ñèñòåì.

2.2.16. Äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü, çä³éñíåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê, ïðîâåäåííÿ íàóêî-

âî-äîñë³äíèõ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ òà ïðîåêòíèõ ðîá³ò ó ñôåð³ ³íôîðìàòèçàö³¿, ïðîìèñëî-

âîñò³, òðàíñïîðò³, áóä³âíèöòâ³ òà ³íøèõ ãàëóçÿõ ãîñïîäàðñòâà.

2.2.17. Íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äåîíàãëÿäîì òà îõîðîíîþ ìàéíà.

2.2.18. Íàâ÷àííÿ òà ï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ.

2.2.19. Ïðîâåäåííÿ íàðàä, ñåì³íàð³â, íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é.

2.2.20. Ïðîâàäæåííÿ ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ùî íå ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

2.3. Âèäè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïîòðåáóþòü îò-

ðèìàííÿ äîçâîë³â (ë³öåíç³é) ïðîâàäÿòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì ï³ñëÿ ¿õ îòðèìàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó çà-

êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Þðèäè÷íèé ñòàòóñ Ï³äïðèºìñòâà

3.1. Ï³äïðèºìñòâî º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ä³º íà çàñàäàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ñàìîñò³éíîñò³, ïîâíî-

ãî ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó, ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ÿêå çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ ãîñ-

ïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â, ïå÷àòêó, øòàìïè ³ áëàíêè.

Ï³äïðèºìñòâî ìîæå ìàòè çíàê äëÿ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ÿêèé ðåºñòðóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-

äàâñòâà.

3.2. Ï³äïðèºìñòâî íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ìè çîáîâ’ÿçàííÿìè â ìåæàõ íàëåæíîãî éîìó

ìàéíà çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Ï³äïðèºìñòâî íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿçàí-

íÿìè Âëàñíèêà òà îðãàíó, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî ïåðåäàíî Ï³äïðèºìñòâî, à Âëàñíèê òà îð-

ãàí, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêîãî ïåðåäàíî Ï³äïðèºìñòâî, íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çîáîâ’ÿ-

çàííÿìè Ï³äïðèºìñòâà.

3.3. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè, óêëàäàòè äîãîâîðè, íàáóâàòè ìàéíîâ³ òà îñî-

áèñò³ íåìàéíîâ³ ïðàâà, âèñòóïàòè ó ãîñïîäàðñüêèõ, öèâ³ëüíèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîâ³äíî-

ñèíàõ ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âèñòóïàòè ïîçèâà÷åì, â³ä-

ïîâ³äà÷åì àáî òðåòüîþ îñîáîþ ó ñóäàõ.

4. Ìàéíî ³ êîøòè Ï³äïðèºìñòâà

4.1. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³,

âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³ Ï³äïðèºìñòâà.

4.2. Ìàéíî Ï³äïðèºìñòâà º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çà-

êð³ïëþºòüñÿ çà Ï³äïðèºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ. Ï³äïðèºìñòâî âîëîä³º, êîðèñ-

òóºòüñÿ òà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì, çàêð³ïëåíèì çà íèì Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì

îðãàíîì, ç îáìåæåííÿì ïðàâîìî÷íîñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ùîäî îêðåìèõ âèä³â ìàéíà çà çãîäîþ

Âëàñíèêà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.3. Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ ìàéíà Ï³äïðèºìñòâà º:

4.3.1. Ìàéíî, ïåðåäàíå éîìó Âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì.

4.3.2. Äîõîäè, îäåðæàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, ïîñëóã, ³íøèõ âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

4.3.3. Äîõîäè â³ä ö³ííèõ ïàïåð³â.

4.3.4. Êðåäèòè áàíê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.

4.3.5. Áåçîïëàòí³ àáî áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ ³ ãðîìàäÿí.

4.3.6. Êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ òà äîòàö³¿ ç áþäæåò³â.

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

4.4. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó:

â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-

êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ³íâåíòàð òà ³íø³

ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ÿê³ éîìó íàëåæàòü íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áà-

ëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.5. Êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíîãî ìàé-

íà, êîíòðîëü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

4.6. Çáèòêè, çàâäàí³ Ï³äïðèºìñòâó â ðåçóëüòàò³ ïîðóøåííÿ éîãî ìàéíîâèõ ïðàâ ãðîìàäÿíàìè,

þðèäè÷íèìè îñîáàìè ³ äåðæàâíèìè îðãàíàìè, â³äøêîäîâóþòüñÿ Ï³äïðèºìñòâó â óñòàíîâëåíîìó

çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

4.7. Ñòàòóòíèé êàï³òàë Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâèòü 96 718 (äåâ’ÿíîñòî ø³ñòü òèñÿ÷ ñ³ìñîò â³ñ³ì-

íàäöÿòü) ãðèâåíü 74 êîï.

5. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà

5.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî:

5.1.1. Ñàìîñò³éíî ïðîâàäèòè áóäü-ÿêó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, äîçâîëåíó çàêîíîäàâñòâîì, ó

ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

5.1.2. Âñòóïàòè ó âçàºìîâ³äíîñèíè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, çîêðåìà ³íîçåìíè-

ìè, íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ùîäî äîñÿãíåííÿ ìåòè ä³ÿëüíîñò³.

5.1.3. Ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè îñíîâí³ íàïðÿìè ñâîãî ðîçâèòêó ³ âèçíà÷àòè ñòðàòåã³þ â³äïîâ³ä-
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íî äî ãàëóçåâèõ, íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãíîç³â òà ïð³îðèòåò³â, êîí’þíêòóðè ðèíêó ïðîäóêö³¿, òîâà-

ð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã é åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿.

5.1.4. Îäåðæóâàòè â³ä áóäü-ÿêèõ ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ óñòàíîâ êðåäèòè íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó òà çà ïîãîäæåííÿì ³ç Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

5.1.5. Çä³éñíþâàòè ïðèäáàííÿ òà ðåàë³çàö³þ ö³ííèõ ïàïåð³â þðèäè÷íèõ îñ³á ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

5.1.6. Ïðèäáàâàòè ó ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, íåçàëåæíî â³ä ¿õíüî¿ ôîðìè âëàñíîñò³,

à òàêîæ ó ô³çè÷íèõ îñ³á ïîòð³áí³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.1.7. Îòðèìóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè òà ³íø³ ìàòåð³àëè

äëÿ âèêîíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çã³äíî ç Ñòàòóòîì.

5.1.8. Ðåàë³çóâàòè ïðîäóêö³þ, íàäàâàòè ïîñëóãè, âèêîíóâàòè ðîáîòè çà ö³íàìè ³ òàðèôàìè, âñòà-

íîâëåíèìè ñàìîñò³éíî àáî íà îñíîâ³ äîãîâîð³â, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, êð³ì âèïàäê³â âñòà-

íîâëåííÿ äåðæàâíèõ ðåãóëüîâàíèõ ö³í.

5.1.9. Â³äêðèâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà ³íø³ â³äîêðåì-

ëåí³ ï³äðîçä³ëè áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè ç ïðàâîì â³äêðèòòÿ ïîòî÷íèõ ³ ðîçðàõóíêîâèõ ðàõóí-

ê³â ³ çàòâåðäæóâàòè Ïîëîæåííÿ ïðî íèõ.

5.2. Îáîâ’ÿçêè Ï³äïðèºìñòâà:

5.2.1. Ïðè âèçíà÷åíí³ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ âðàõîâóâàòè äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ êîíòðàêòè, çà-

ìîâëåííÿ òà ³íø³ äîãîâ³ðí³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ.

5.2.2. Â³äêðèâàòè ðîçðàõóíêîâ³ (ïîòî÷í³) ðàõóíêè â áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ òà îðãàíàõ Äåðæàâ-

íî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

5.2.3. Çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â çã³äíî ç çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.2.4. Ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèñîêîïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, çàáåçïå÷ó-

âàòè äîäåðæàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ òà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ïðàâèë òà

íîðì îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè.

5.2.5. Çä³éñíþâàòè çàõîäè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³, çàáåçïå÷óâàòè åêîíîì-

íå òà ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ ôîíäó ñïîæèâàííÿ, ñâîº÷àñíó âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ðîç-

ðàõóíêè ç ïðàö³âíèêàìè Ï³äïðèºìñòâà.

5.2.6. Çä³éñíþâàòè áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ, à òàêîæ êàï³òàëüíèé ðåìîíò îñíîâíèõ ôîíä³â,

çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå îñâîºííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé òà ââåäåííÿ â ä³þ ïðèäáàíî-

ãî îáëàäíàííÿ.

5.2.7. Ïðîâàäèòè îïåðàòèâíó ä³ÿëüí³ñòü ç ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíèöòâà.

5.2.8. Çàáåçïå÷óâàòè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â.

5.2.9. Â íàëåæíîìó ñòàí³ óòðèìóâàòè ³ çáåð³ãàòè êîìóíàëüíå ìàéíî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ùî çàêð³ïëåíå çà Ï³äïðèºìñòâîì íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ.

6. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì

6.1. Âëàñíèê ðåàë³çóº ñâî¿ ïðàâà ç óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì áåçïîñåðåäíüî àáî ÷åðåç óïîâ-

íîâàæåíèé íèì îðãàí.

6.2. Óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì çä³éñíþº éîãî Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà

ïîñàäó Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó øëÿõîì óêëàäàííÿ êîíòðàêòó.

6.3. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà:

6.3.1. Ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ï³äïðèºìñòâà, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî â³äíåñåí³ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì äî êîìïåòåíö³¿ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó àáî

òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

6.3.2. Ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Ï³äïðèºìñòâà, ïðåäñòàâëÿº éîãî ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè þðè-

äè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìàäÿíàìè.

6.3.3. Íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.4. Íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.5. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòàìè òà ìàéíîì Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.6. Çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ òà çáåðåæåííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàêð³ïëåíîãî çà Ï³äïðèºìñòâîì.

6.3.7. Óêëàäàº äîãîâîðè (â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó êîíòðàêòîì), â³äêðèâàº ðàõóíêè â áàíê³â-

ñüêèõ óñòàíîâàõ òà îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Îðãàíîì

óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

6.3.8. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, îðãàí³çîâóº òà êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

6.3.9. Çàòâåðäæóº øòàòíèé ðîçïèñ, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà.

6.3.10. Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ñâî¿õ çàñòóïíèê³â, äèðåêòîð³â ç íàïðÿìê³â ä³-

ÿëüíîñò³ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.3.11. Îáèðàº ôîðìè ³ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³, âñòàíîâëþº ïðàö³âíèêàì ðîçì³ðè òàðèôíèõ ñòà-

âîê, â³äðÿäíèõ ðîçö³íîê, ïîñàäîâèõ îêëàä³â, ïðåì³é, âèíàãîðîä, íàäáàâîê ³ äîïëàò, ïåðåäáà÷å-

íèõ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

6.3.12. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ ç îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì, ÿê³ íå íàëå-

æàòü äî âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ³ âñòàíîâëþþòüñÿ çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè, à òàêîæ öèì Ñòàòóòîì ³ êîíòðàêòîì.

6.4. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Ï³äïðèºìñòâà ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü ó÷àñòü

ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó.

6.5. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Ï³äïðèºìñòâà ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè òðó-

äîâîãî êîëåêòèâó òà ¿õ âèáîðíèì îðãàíîì — ðàäîþ òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

6.6. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ, âèðîáíè÷³ òà òðóäîâ³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç àä-

ì³í³ñòðàö³ºþ Ï³äïðèºìñòâà ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

6.7. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ Ãåíåðàëüíîìó

äèðåêòîðó Ï³äïðèºìñòâà, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó.

7. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìòâà

7.1. Îñíîâíèì óçàãàëüíþþ÷èì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ï³äïðèºìñòâà º ïðèáóòîê.

7.2. Ïðèáóòîê Ï³äïðèºìñòâà, ï³ñëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â òà ³íøèõ ïëàòåæ³â äî áþäæåòó, âèêîðèñòî-

âóºòüñÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó Âëàñíèêîì.

7.3. Ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ï³äïðèºìñòâîì øëÿõîì ñêëà-

äàííÿ ó ïîðÿäêó òà çà ôîðìîþ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), ð³÷íèõ ô³íàíñîâèõ ïëàí³â òà çàòâåðäæóºòüñÿ Äåïàð-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî ïîãîäæåííÿ ç Îðãàíîì óïðàâë³ííÿ ìàéíîì.

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

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

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

7.5. Ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ³ íà-

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

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà

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

ëåíîìó ïîðÿäêó.

7.6. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà òà ãîëîâíèé áóõãàëòåð íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³-

äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ ïîðÿäêó âåäåííÿ ³ äîñòîâ³ðí³ñòü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñòàòèñòè÷-

íî¿ çâ³òíîñò³.

7.7. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Ï³äïðèºìñòâà çîáîâ’ÿçàíèé ñïðÿìîâóâàòè ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà

íà âèêîíàííÿ ð³÷íîãî ô³íàíñîâîãî ïëàíó ç ìåòîþ îäåðæàííÿ çàïëàíîâàíèõ ñóì äîõîä³â òà ÷èñòî-

ãî ïðèáóòêó, íå ïðèïóñêàþ÷è ïðè öüîìó âèòðàò íåâèðîáíè÷îãî õàðàêòåðó, íå ïåðåäáà÷åíèõ ð³÷-

íèì ô³íàíñîâèì ïëàíîì Ï³äïðèºìñòâà.

7.8. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ³ç

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.9. Âëàñíèê Ï³äïðèºìñòâà òà Îðãàí óïðàâë³ííÿ ìàéíîì íå ìàþòü ïðàâà âòðó÷àòèñÿ â îïåðà-

òèâíî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü Ï³äïðèºìñòâà.

8. Çîâí³øíüîåêîíîì³÷íà ä³ÿëüí³ñòü

8.1. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ïðàâî çä³éñíþâàòè çîâí³øíüîåêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

9. Ïðèïèíåííÿ ï³äïðèºìñòâà

9.1. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ë³êâ³äàö³¿ àáî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ,

ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) çà ð³øåííÿì Âëàñíèêà àáî çà ð³øåííÿì ñóäó çã³äíî ³ç çàêîíî-

äàâñòâîì Óêðà¿íè.

9.2. Ïðèïèíåííÿ Ï³äïðèºìñòâà çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ Âëàñ-

íèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ.

9.3. Ç ìîìåíòó ïðèçíà÷åííÿ êîì³ñ³¿ ç ïðèïèíåííÿ äî íå¿ ïåðåõîäÿòü óñ³ ïîâíîâàæåííÿ ç óïðàâ-

ë³ííÿ Ï³äïðèºìñòâîì.

9.4. Ïðè ïðèïèíåíí³ Ï³äïðèºìñòâà âèâ³ëüíåíèì ïðàö³âíèêàì ãàðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õí³õ

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

9.5. Ìàéíî, ùî çàëèøèëîñü ï³ñëÿ ðîçðàõóíê³â ç êðåäèòîðàìè, âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ð³øåííÿì

Âëàñíèêà.

9.6. Ï³äïðèºìñòâî ïðèïèíÿºòüñÿ ç ìîìåíòó âíåñåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèñó äî ªäèíîãî äåðæàâ-

íîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ïðî éîãî

ïðèïèíåííÿ.

10. Âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Ñòàòóòó

10.1. Çì³íè äî Ñòàòóòó âíîñÿòüñÿ ó òîìó æ ïîðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про надання одноразової адресної 
соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям 

соціально незахищених верств населення міста Києва 
з нагоди святкування Великодня у 2017 році

Розпорядження № 327 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь*

кої ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назу*
стріч киянам» на 2016*2018 роки», з метою подальшого захисту соціально незахищених верств населення
міста Києва та з нагоди святкування Великодня у 2017 році:

1. Íàäàòè îäíîðàçîâó àäðåñíó ñîö³àëüíó ìà-

òåð³àëüíó äîïîìîãó îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëü-

íî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ì³ñòà Êèºâà,

ó òîìó ÷èñë³ âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèì îñîáàì,

ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó òà ôàêòè÷íî ïðîæè-

âàþòü ó ì³ñò³ Êèºâ³, ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Âåëè-

êîäíÿ ó 2017 ðîö³, à ñàìå: 

ó ðîçì³ð³ 300 ãðí:

îäåðæóâà÷àì ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ ãîäó-

âàëüíèêà íà ä³òåé-ñèð³ò, ÿê³ âòðàòèëè îáîõ áàòü-

ê³â (êðóãëèõ ñèð³ò); 

ó ðîçì³ð³ 250 ãðí:

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïî-

â’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêî-

ãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòî-

ïàäà 2013 ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, à òàêîæ

îñ³á, ÿêèì ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ

Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì,

ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä

äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå

ñëóæ³ííÿ Óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ ï³ä

÷àñ Ðåâîëþö³¿ ã³äíîñò³;

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé îñ³á, çàãèáëèõ àáî

ïîìåðëèõ âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è êà-

ë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðîðèñ-

òè÷í³é îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí, çàãèáëèõ

àáî ïîìåðëèõ âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ ÷è

êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â àíòèòåðî-

ðèñòè÷í³é îïåðàö³¿;

êèÿíàì — ÷ëåíàì ñ³ìåé âîëîíòåð³â òà ÷ëå-

íàì ñ³ìåé âîëîíòåð³â-êèÿí, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî çà-

áåçïå÷óâàëè (àáî äîáðîâ³ëüíî çàëó÷àëèñÿ äî

çàáåçïå÷åííÿ) ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿

îïåðàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³ çä³éñíþâàëè âîëîíòåð-

ñüêó ä³ÿëüí³ñòü) òà çàãèíóëè (ïðîïàëè áåçâ³ñ-

òè), ïîìåðëè âíàñë³äîê ïîðàíåííÿ, êîíòóç³¿ àáî

êàë³öòâà, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâå-

äåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ (ó òîìó ÷èñë³

âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³), ïåðåáóâàþ÷è áåçïî-

ñåðåäíüî â ðàéîíàõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿

ó ïåð³îä ¿¿ ïðîâåäåííÿ;

Ïðàâåäíèêàì Áàáèíîãî ßðó;

æåðòâàì ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³-

ìåé, ÿê³ îòðèìóþòü ï³äâèùåííÿ äî ïåíñ³¿ â³äïî-

â³äíî äî ïóíêòó «ã» ñòàòò³ 77 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ»;

ó÷àñíèêàì íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ, ÿê³ áðàëè

ó÷àñòü â îáîðîí³ ñòîëèö³ Óêðà¿íè â ïåð³îä ç

11.07.1941 äî 19.09.1941;

áàòüêàì, ìàòåðÿì çàãèáëèõ ó ìèðíèé ÷àñ ñîë-

äàò³â ñòðîêîâî¿ ñëóæáè;

ó ðîçì³ð³ 200 ãðí:

êèÿíàì, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåí-

íÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêî-

ãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòî-

ïàäà 2013 ðîêó äî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó;

êèÿíàì — ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿;

³íâàë³äàì ² ãðóïè, ðîçì³ð ïåíñ³¿ ÿêèõ (ç óðà-

õóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äîäàòêîâèõ ïåí-

ñ³é, ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ïåíñ³é çà îñî-

áëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, ñóì ³íäåêñàö³¿ òà

³íøèõ äîïëàò, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì)

íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó äâîõ ïðîæèòêîâèõ ì³í³-

ìóì³â äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü;

³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³

º îäåðæóâà÷àìè äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-

ãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà

òà ä³òÿì-³íâàë³äàì»;

³íâàë³äàì ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³

º îäåðæóâà÷àìè ñîö³àëüíî¿ ïåíñ³¿ â³äïîâ³äíî äî

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ»;

ó ðîçì³ð³ 150 ãðí:

îäåðæóâà÷àì äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-

ãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâ-

íó ñîö³àëüíó äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü

ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà ³íâàë³äàì»;

ìàëîçàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü

íà îáë³êó â îðãàíàõ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñ-

òó íàñåëåííÿ ÿê îäåðæóâà÷³ äåðæàâíî¿ ñîö³àëü-

íî¿ äîïîìîãè, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè

«Ïðî äåðæàâíó ñîö³àëüíó äîïîìîãó ìàëîçàáåç-

ïå÷åíèì ñ³ì’ÿì»;

îäåðæóâà÷àì êîìïåíñàö³¿ çà íàäàííÿ ñîö³-

àëüíèõ ïîñëóã â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íå-

òó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 êâ³òíÿ 2004 ðîêó ¹ 558

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ òà

âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ íà-

äàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè»;

îäåðæóâà÷àì êîìïåíñàö³¿ ïî äîãëÿäó çà ³í-

âàë³äîì ² ãðóïè àáî îñîáîþ, ÿêà äîñÿãëà 80-ð³÷-
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íîãî â³êó, â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³-

í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 26 ëèïíÿ 1996 ðîêó ¹ 832

«Ïðî ï³äâèùåííÿ ðîçì³ð³â äåðæàâíî¿ äîïîìî-

ãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí»;

ó ðîçì³ð³ 130 ãðí:

íåïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì, ðîçì³ð ïåíñ³¿

ÿêèõ (ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äî-

äàòêîâèõ ïåíñ³é, ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ïåí-

ñ³é çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ, ñóì ³í-

äåêñàö³¿ òà ³íøèõ äîïëàò, âñòàíîâëåíèõ çàêîíî-

äàâñòâîì) íå ïåðåâèùóº ðîçì³ðó äâîõ ïðîæèò-

êîâèõ ì³í³ìóì³â äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöå-

çäàòí³ñòü.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Çàáåçïå÷èòè çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåä-

áà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê íà

âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 «Ïðî çàòâåð-

äæåííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íà-

çóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè», â ìåæàõ

âèäàòê³â íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³-

àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòå-

ãîð³ÿì ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåí-

íÿ ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

2.2. Âèïëàòó äîïîìîãè ïðîâîäèòè:

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â îðãàíàõ

ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ òà Ïåí-

ñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó

âèïëàòè ïåíñ³é òà ãðîøîâî¿ äîïîìîãè çà çãî-

äîþ ïåíñ³îíåð³â òà îäåðæóâà÷³â äîïîìîãè ÷å-

ðåç ¿õ ïîòî÷í³ ðàõóíêè ó áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî

ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä

30 ñåðïíÿ 1999 ðîêó ¹ 1596, òà ²íñòðóêö³¿ ïðî

âèïëàòó òà äîñòàâêó ïåíñ³é, ñîö³àëüíèõ äîïî-

ìîã íàö³îíàëüíèì îïåðàòîðîì ïîøòîâîãî çâ’ÿç-

êó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñ-

ïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà

ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðî-

êó ¹ 464/156, ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíî-

ãî ôîíäó Óêðà¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 14-1,

çàðåºñòðîâàíîþ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè

02 ëèïíÿ 2009 ðîêó çà ¹ 592/16608;

îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, ó ðàç³ çâåðíåííÿ äî ê³íöÿ áþäæåò-

íîãî ðîêó, çà óìîâè íàáóòòÿ ïðàâà íà âèïëàòó

îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿

äîïîìîãè íà ìîìåíò âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ;

îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â Ãîëîâ-

íîìó óïðàâë³íí³ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â 

ì. Êèºâ³, ïåíñ³þ ÿêèì ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³äíî äî

Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ

îñ³á, çâ³ëüíåíèõ ç â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, òà äåÿêèõ

³íøèõ îñ³á» çã³äíî ç³ ñïèñêàìè, íàäàíèìè Ãî-

ëîâíèì óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè

â ì. Êèºâ³.

3. Âçÿòè äî óâàãè, ùî äî ÷ëåí³â ñ³ìåé îñ³á,

çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, íàëåæàòü îñîáè, âè-

çíà÷åí³ ó Ïîðÿäêó íàäàííÿ ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿

ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì — ó÷àñíèêàì

àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé òà

÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) êèÿí, ÿê³ áðà-

ëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-

ðàö³¿, äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó íèìè æèò-

ëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, çàòâåðäæåíîìó ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 09 æîâòíÿ

2014 ðîêó ¹ 271/271 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 æîâòíÿ 2015 ðîêó

¹ 112/2015).

4. Îäíîðàçîâà àäðåñíà ñîö³àëüíà ìàòåð³àëü-

íà äîïîìîãà, ÿêó íå áóëî ñâîº÷àñíî âèïëà÷åíî

ãðîìàäÿíèíó ÷åðåç íåçàëåæí³ â³ä íüîãî ïðè÷è-

íè, â ðàç³ ñìåðò³ öèõ ãðîìàäÿí âèïëà÷óºòüñÿ

÷ëåíàì ñ³ì’¿ ïîìåðëîãî â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷å-

íîìó äëÿ âèïëàòè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ

ïåíñ³îíåðà.

Âðàõóâàòè òå, ùî îñîáàì, ÿê³ îäíî÷àñíî íà-

ëåæàòü äî äåê³ëüêîõ êàòåãîð³é, íàäàºòüñÿ îäíà

âèïëàòà â á³ëüøîìó ðîçì³ð³.

Îäíîðàçîâà àäðåñíà ñîö³àëüíà ìàòåð³àëüíà

äîïîìîãà íå âèïëà÷óºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ïåðåáó-

âàþòü íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³.

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення 
про Київський міський центр по нарахуванню 

та здійсненню соціальних виплат
Розпорядження № 349 від 27 березня 2017 року

Відповідно до Типового положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, затвер*
дженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25 квітня 2006 року № 147, зареєс*
трованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2006 року за № 683/12557, з метою впорядкування діяль*
ності Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ òà çä³éñíåííþ

ñîö³àëüíèõ âèïëàò, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ¹ 65, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòðó ïî íàðàõóâàí-

íþ òà çä³éñíåííþ ñîö³àëüíèõ âèïëàò, çàáåçïå-

÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äåðæàâíó ðåºñ-

òðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ ïðî Êè¿âñüêèé ì³ñü-

êèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ òà çä³éñíåííþ ñîö³-

àëüíèõ âèïëàò.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

27 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó ¹ 65 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27.03.2017 ¹ 349 )

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПО НАРАХУВАННЮ 

ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(ідентифікаційний код 22886300)
Êè¿â-2017

1. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ òà çä³éñíåííþ ñîö³àëüíèõ âèïëàò (äàë³ — Öåíòð) º

áþäæåòíîþ óñòàíîâîþ òà ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 26 ëèñòîïàäà 1979 ðîêó

¹ 140 «Ïðî îðãàí³çàö³þ Êè¿âñüêîãî îá’ºäíàíîãî öåíòðó ïî íàðàõóâàííþ ³ âèïëàò³ ïåíñ³¿ òà äîïî-

ìîãè» ñòâîðåíî Êè¿âñüêèé îá’ºäíàíèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ ³ âèïëàò³ ïåíñ³é òà äîïîìîãè.

Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ãðóäíÿ 1994 ðîêó ¹ 104 «Ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ âèïëàòíîãî öåíòðó» Êè¿âñüêèé

îá’ºäíàíèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ ³ âèïëàò³ ïåíñ³é òà äîïîìîãè ïåðåéìåíîâàíî â Êè¿âñüêèé öåíòð

ïî íàðàõóâàííþ òà âèïëàò³ ïåíñ³é ³ äîïîìîãè.

Â³äïîâ³äíî äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 27 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó

¹ 65 «Ïðî çàõîäè ùîäî âïîðÿäêóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî öåíòðó ïî íàðàõóâàííþ òà âèïëà-

ò³ ïåíñ³é ³ äîïîìîãè» Êè¿âñüêèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ òà âèïëàò³ ïåíñ³é ³ äîïîìîãè ïåðåéìåíî-

âàíî â Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ òà çä³éñíåííþ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Ìàéíî Öåíòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2. Öåíòð ó ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà

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

îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,

à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè Öåíòðó º:

3.1. Çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ íàñåëåííÿ, íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè äåðæàâè.

3.2. Ï³äãîòîâêà äîêóìåíò³â äëÿ âèïëàòè âñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, æèòëîâèõ ñóáñèä³é ó

ãîò³âêîâ³é ôîðì³ íà ïðèäáàííÿ òâåðäîãî ³ ð³äêîãî ï³÷íîãî ïàëèâà òà ñêðàïëåíîãî ãàçó, êîìïåíñà-

ö³éíèõ âèïëàò ³íâàë³äàì, âèïëàò ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñ-

òðîôè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò (äàë³ — ñîö³àëüíà äîïîìîãà, ³íø³ ãðîøîâ³ âèïëàòè).

3.3. Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåðàõóíêó, íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè

âñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò.

3.4. Çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà ïðàâèëüí³ñòþ âèïëàòè ïåíñ³é ³ ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïî-

ìîãè òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

3.5. Çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

3.6. Çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó äàíèõ ºäèíî¿ â³äîì÷î¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè ç ìåòîþ â³äñòåæåí-

íÿ ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é ùîäî ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíèõ âèïëàò; àíàë³ç òà îö³íêà òåíäåíö³é ó ñï³â-

â³äíîøåííÿõ ïîêàçíèê³â âèïëàò ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà ôàêòîðàìè ñîö³àëüíîãî ð³âíÿ æèòòÿ, à òà-

êîæ ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî ñïðÿìîâàíèõ ðåêîìåíäàö³é ñòîñîâíî ôóíêö³îíóâàí-

íÿ ö³º¿ ñèñòåìè òà ¿¿ ñóïðîâîäó.

4. Öåíòð â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü:

4.1. Çä³éñíþº âõ³äíèé îáë³ê òà êîíòðîëü äîêóìåíò³â ç ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-

ãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò, ÿê³ íàäõîäÿòü â³ä óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ.

4.2. Ïåðåâ³ðÿº ïðàâèëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ïðàâà íà ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè,

³íøèõ âèä³â ãðîøîâèõ âèïëàò.

4.3. Çàáåçïå÷óº ó òèæíåâèé òåðì³í îôîðìëåííÿ âèïëàòíèõ äîêóìåíò³â íà âèïëàòó ñîö³àëüíî¿ äî-

ïîìîãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò ³ â³äïðàâëåííÿ óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåí-

íÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é â³äïîâ³äíî äî óçãîäæåíèõ ãðàô³ê³â.

4.4. Ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó ïðàâèëüíîñò³ âèïëàòè ïåíñ³é ³ ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òåðèòîð³-

àëüíèìè îðãàíàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.

4.5. Çàáåçïå÷óº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ñâîº÷àñíèé ðîçãëÿä óñíèõ òà ïèñüìîâèõ çâåðíåíü ãðîìà-

äÿí, çä³éñíþº àíàë³ç òà âæèâàº çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ ¿õ ïðè÷èí.

4.6. Ãîòóº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîêóìåíòè äëÿ âèïëàòè ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ³íøèõ ãðî-

øîâèõ âèïëàò ÷åðåç äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà çâ’ÿçêó òà óñòàíîâè áàíê³â.

4.7. Ðàçîì ç óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ï³ä êåð³âíèöòâîì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

ùîð³÷íî ïðîâîäèòü ³íâåíòàðèçàö³þ îñîáîâèõ ñïðàâ ³ ðàõóíê³â îäåðæóâà÷³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-

ãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò;

óæèâàº çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïîãàøåííÿ ñóì ïåðåïëàò ³ íåäîïëàò ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè,

³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò.

4.8. Óïðîâàäæóº ïðîãðåñèâí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, ðîçðîáëÿº ³ çä³éñíþº çàõîäè ùîäî ï³ä-

âèùåííÿ ¿¿ ïðîäóêòèâíîñò³, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ³ ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â îáðîáêè äîêóìåíò³â.

4.9. Ïðîâîäèòü ïåðåðàõóíêè ðîçì³ð³â ãðîøîâî¿ äîïîìîãè (â òîìó ÷èñë³ ó çâ’ÿçêó ç ³íäåêñàö³ºþ),

çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ï³äãîòîâêó áóõãàëòåðñüêî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì óí³-

ô³êîâàíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â.

4.10. Ï³äòðèìóº çà äîïîìîãîþ óí³ô³êîâàíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â â àêòóàëüíîìó ñòàí³ áàçè äà-

íèõ îäåðæóâà÷³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò çà êàòåãîð³ÿìè òà îäåðæóâà÷³â ï³ëüã.

4.11. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó áàç äàíèõ îäåðæóâà÷³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè, ³íøèõ ãðîøîâèõ âèïëàò

ó âñòàíîâëåí³ òåðì³íè ïîäàº Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíó çâ³òí³ñòü, à òàêîæ âíîñèòü ïðî-

ïîçèö³¿ ùîäî ïîãëèáëåííÿ àäðåñíîñò³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí.

4.12. Îðãàí³çîâóº ðîáîòè ç óñòàíîâëåííÿ çàãàëüíîñèñòåìíîãî ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ.

5. Öåíòð î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð Äåïàð-

òàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Äèðåêòîð Öåíòðó:

6.1. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà Öåíòð, çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ðîáîòîþ Öåí-

òðó ³ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ä³ÿëüí³ñòü.

6.2. Ä³º â³ä ³ìåí³ Öåíòðó ³ ïðåäñòàâëÿº éîãî â óñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ áåç

äîâ³ðåíîñò³, â³äêðèâàº ðîçðàõóíêîâ³ òà ³íø³ ðàõóíêè.

6.3. Ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ ìàéíà Öåíòðó,

åôåêòèâíå ³ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â êîìï’þòåðíî¿ òà îô³ñíî¿ òåõí³êè Öåíòðó.

6.4. Ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿:

âèäàº íàêàçè;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Öåíòðó;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â, çàîõî÷óº ³ íàêëàäàº ñòÿãíåííÿ ùîäî íèõ

çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.5. Çä³éñíþº çàõîäè ç îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè, âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿, ïîë³ïøåííÿ óìîâ

ïðàö³ ³ ïîáóòó, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó.

6.6. Çàòâåðäæóº Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó.

7. Êîøòîðèñ òà øòàòíèé ðîçïèñ Öåíòðó çàòâåðäæóº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ-

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

8. Öåíòð óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

9. Óìîâè îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó âèçíà÷àº Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

10. Ìàéíî Öåíòðó º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå

çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ. Öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî

óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåç-

îïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð

òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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11. Öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïî-

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

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

12. Öåíòð º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ïå÷àòêó ³ç çîáðàæåííÿì Äåðæàâíîãî ãåðáà Óêðà¿íè ç³ ñâî-

¿ì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè òà ³íø³ ðåêâ³çèòè, à òàêîæ ïå÷àòêè, øòàìïè â³ää³ë³â ç ¿õ íàéìåíóâàí-

íÿì.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: ïðîñïåêò Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, 7, ì. Êè¿â, 03165.

13. Ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ Öåíòðó ïðîâîäèòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè

ïîðÿäêó.

14. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó ïðàö³âíèêàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîòðèìàííÿ ¿õ ïðàâ

òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

15. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó (âíàñë³äîê ë³êâ³äàö³¿, çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïåðåòâî-

ðåííÿ) ìàéíî ³ éîãî àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çà-

ðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про внесення змін до Положення 
про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії 

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

Розпорядження № 348 від 27 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про столицю України — місто*герой Київ», «Про місцеве самоврядуван*

ня в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», з метою приведення Положен*
ня про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії апарату виконавчого органу Київської міської ра*
ди (Київської міської державної адміністрації) у відповідність із законодавством України:

Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë çàáåç-

ïå÷åííÿ ðîáîòè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ àïà-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çà-

òâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 294, âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

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

27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä  27.03.2017 ð. ¹ 348 )

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ забезпечення роботи адміністративної комісії 

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

1. Â³ää³ë çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — â³ää³ë) º îêðåìèì ñàìîñò³éíèì

ï³äðîçä³ëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿).

2. Â³ää³ë ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êåð³âíèêó àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ãîëîâ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãà-

í³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — àäì³í³ñòðàòèâíà êî-

ì³ñ³ÿ).

3. Ó ñâî¿é ðîáîò³ â³ää³ë êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Êîäåêñîì Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâ-

í³ ïðàâîïîðóøåííÿ (äàë³ — ÊÓïÀÏ), çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àê-

òàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïî-

ðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ïîëîæåííÿì ïðî àäì³í³ñòðàòèâíó êîì³ñ³þ ïðè âèêîíàâ÷îìó îð-

ãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè êåð³âíèêà àïà-

ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³í-

øèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

4. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè â³ää³ëó º:

1) ñâîº÷àñíå, âñåá³÷íå, ïîâíå ³ îá’ºêòèâíå çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ äî ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî¿ êîì³ñ³¿;

2) çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ îõîðîíè ³íòåðåñ³â îñîáè òà äåðæàâè, ãëàñíîñò³ òà ïóáë³÷íîñò³ ó ïðèé-

íÿòò³ ð³øåíü ³ ð³âí³ñòü ó÷àñíèê³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîöåñó ïåðåä çàêîíîì;

3) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ñâîº÷àñíèì âèêîíàííÿì ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâ-

íîãî ñòÿãíåííÿ, ÿê³ íàáóëè þðèäè÷íî¿ ñèëè òà º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêîíàííÿ;

4) çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó çâåðíåíü þðèäè÷íèõ îñ³á, ãðîìà-

äÿí äî ãîëîâè, çàñòóïíèê³â ãîëîâè òà ÷ëåí³â àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

5) îðãàí³çàö³ÿ ñï³âïðàö³ ç³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðà-

ö³ÿìè, ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿä-

êó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äå-

ïóòàòñüêî¿ åòèêè;

6) îðãàí³çàö³ÿ ñï³âïðàö³ ç³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíòîì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³, ðàéîí-

íèìè óïðàâë³ííÿìè ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ðàéîííèìè ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ â³ää³ëàìè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

5. Â³ää³ë â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü:

1) îïðàöüîâóº ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ òà ³íø³ ìàòåð³àëè àäì³í³ñòðàòèâ-

íèõ ñïðàâ;

2) çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíî äî ÊÓïÀÏ ï³äãîòîâêó äî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâàõ

ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

3) çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèêà àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó áåðå ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêèõ ïðî-

ãðàì, çîêðåìà Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà, ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè òà ïðî-

òèä³¿ çëî÷èííîñò³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ «Áåçïå÷íà ñòîëèöÿ» íà 2016-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíèõ â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó;

4) çàáåçïå÷óº íåóõèëüíå äîòðèìàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ³íôîðìàö³þ», «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëü-

íèõ äàíèõ», «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», «Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð

ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á»,

«Ïðî âèêîíàâ÷å ïðîâàäæåííÿ», «Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â», «Ïðî àäâîêàòóðó òà àäâî-

êàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü», Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè;

5) çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíèé ðîçãëÿä ñïðàâè, ïðèñóòí³ñòü îñîáè, ÿêà ïðèòÿãàºòüñÿ äî àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÊÓïÀÏ, ó ðàç³ ïîòðåáè ãîòóº âè¿çí³ çàñ³äàííÿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

6) ãîòóº ïðîåêòè ïîñòàíîâ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî íàêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü

òà çä³éñíþº ôîðìóâàííÿ ñïðàâ ïî êîæíîìó ðîçãëÿíóòîìó ïðîòîêîëó ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî-

ïîðóøåííÿ;

7) ãîòóº òà ïîäàº íà ï³äïèñ ãîëîâ³ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿:

ïðîïîçèö³¿, ùî âíîñèëèñÿ íà çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, Äåðæàâíî¿ ì³ã-

ðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùîäî óñóíåííÿ, çàïîá³ãàííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü;

ïëàíè çàñ³äàíü àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

ïîñòàíîâè, âèíåñåí³ àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ, òà ïðîòîêîëè ó ñïðàâàõ;

8) â³äïîâ³äíî äî ÊÓïÀÏ êîíòðîëþº ñòðîêè òà ÿê³ñòü âèêîíàííÿ ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ àäì³-

í³ñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü, âèíåñåíèõ àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ;

9) çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíî äî Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íàäõîäæåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ øòðà-

ô³â, ùî íàêëàäàþòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ, äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà;

10) çàáåçïå÷óº âåäåííÿ åëåêòðîííèõ ðåºñòð³â íàäõîäæåííÿ ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³

ïðàâîïîðóøåííÿ òà ðîçãëÿíóòèõ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîþ

êîì³ñ³ºþ;

11) óçàãàëüíþº çàóâàæåííÿ, ùî íàïðàöüîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðà-

òèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ, òà àíàë³çóº ¿õ;

12) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, çà äîðó÷åííÿì ãîëîâè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ãîòóº ³íôîðìàö³éíó,

äîâ³äêîâó òà àíàë³òè÷íó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîçãëÿä àäì³í³ñòðàòèâíèõ ñïðàâ;

13) àíàë³çóº çàóâàæåííÿ, ñêàðãè, ïðîïîçèö³¿, çàÿâè òà êëîïîòàííÿ, ùî íàäõîäÿòü íà àäðåñó ãî-

ëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè òà ÷ëåí³â àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»;

14) âèâ÷àº, óçàãàëüíþº òà ïîøèðþº äîñâ³ä ðîáîòè, ðîçðîáëÿº ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïè-

òàíü óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

15) ðîçðîáëÿº òà âíîñèòü â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ íà ðîçãëÿä ïðîåêòè ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ð³øåíü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè òà íàäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî âíåñåííÿ çì³í äî íèõ;

16) ïðîâîäèòü ³ áåðå ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ùî ñòîñóþòüñÿ çàêð³ïëåíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³;

17) âåäå îáë³ê ðîçãëÿíóòèõ ñïðàâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîðóøåííÿ, çàáåçïå÷óº çáåð³ãàííÿ öèõ

ñïðàâ;

18) â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ïëàíó ðîáîòè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ îðãàí³çîâóº ïðîâåäåí-

íÿ çàñ³äàíü àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿.

6. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü â³ää³ë ìàº ïðàâî:

1) â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ çàïèòóâàòè òà îäåðæóâàòè ³íôîðìàö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä

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

àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ôóíêö³é, ïîêëàäåíèõ íà â³ää³ë.

2) áðàòè ó÷àñòü ó íàðàäàõ òà ³íøèõ çàõîäàõ, ÿê³ ïðîâîäèòü ãîëîâà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

3) âèòðåáóâàòè ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ðàéîííèõ óïðàâë³íü

ïîë³ö³¿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèâ³ äåð-

æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ íåîáõ³äí³ äîäàòêîâ³ ìàòåð³àëè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñïðàâ, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ

àäì³í³ñòðàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ;

4) íàäàâàòè ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì, êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâàì òà ¿õ îá’ºäíàííÿì, ïîñàäîâ³ îñîáè ÿêèõ óïîâíîâàæåí³ ñêëà-

äàòè ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

5) ðîçðîáëÿòè ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ ñêëàäàííÿ ïðîòîêîë³â

ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ, âèâ÷àòè, óçàãàëüíþâàòè òà ïîøèðþâàòè äîñâ³ä ðîáîòè.

7. Íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèçíà÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ÿêèé â³ëüíî âî-

ëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà çäîáóâ ñòóï³íü âèùî¿ þðèäè÷íî¿ îñâ³òè íå ìåíøå ìàã³ñòðà, ç äîñâ³äîì

ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â», àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãà-

í³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

8. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó:

1) çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ â³ää³ëîì, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ

ïîêëàäåíèõ íà â³ää³ë çàâäàíü;

2) âèêîíóº ôóíêö³¿ â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿;

3) çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ó â³äíî-

ñèíàõ ç äåðæàâíèìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíî-

âàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ³íøèìè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, à òàêîæ â ñóäàõ Óêðà¿íè;

4) âèð³øóº îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ â³ää³ëó;

5) ðàçîì ç ãîëîâîþ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ï³äïèñóº ïðîòîêîë ³ ïîñòàíîâó àäì³í³ñòðàòèâíî¿

êîì³ñ³¿ ó ñïðàâàõ ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ;

6) âèçíà÷àº ôóíêö³¿ òà ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó, êîíòðîëþº ðîáîòó òà çàáåç-

ïå÷óº ï³äâèùåííÿ ¿õ ä³ëîâî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ñïðèÿº ñòâîðåííþ íåîáõ³äíèõ óìîâ ïðàö³ ³ ñïðèÿòëèâî-

ãî ìîðàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî êë³ìàòó â êîëåêòèâ³;

7) êîíòðîëþº ñòàí âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè;

8) âíîñèòü íà ðîçãëÿä ãîëîâè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ ïðîåêòè äîêóìåíò³â ç ïèòàíü, ùî íàëå-

æàòü äî êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

9) çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ãîëîâè àäì³í³ñòðàòèâíî¿ êîì³ñ³¿ â³äïîâ³äíî äî ä³ÿëüíîñò³ â³ä-

ä³ëó;

10) ãîòóº ³ ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë, éîãî ñòðóê-

òóðó òà âíåñåííÿ çì³í äî íèõ, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â;

11) ïîãîäæóº ïðîåêòè ðîçïîðÿäæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

12) ïîäàº çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäåííÿ ñòÿãíåíü;
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Про погодження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

яка перебуває в постійному користуванні 
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 410 ЦА» 

для будівництва з подальшою експлуатацією 
малоповерхових індивідуальних житлових будинків 

для працівників заводу на вул. Петра Радченка, 3 
у Солом’янському районі м. Києва
Розпорядження № 313 від 22 березня 2017 року

Відповідно до статей 17, 84, 92, 122, 186 Земельного кодексу України, стаггі 56 Закону України «Про землеуст*
рій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності», статей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розгля*
нувши лист ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗАВОД 410 ЦА» від 19 серпня 2016 року № 14*2239 та технічну доку*
ментацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïîãîäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç çåìëå-

óñòðîþ ùîäî ïîä³ëó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ÿêà ïå-

ðåáóâàº â ïîñò³éíîìó êîðèñòóâàíí³ ÄÅÐÆÀÂ-

ÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ «ÇÀÂÎÄ 410 ÖÀ» äëÿ áó-

ä³âíèöòâà ç ïîäàëüøîþ åêñïëóàòàö³ºþ ìàëî-

ïîâåðõîâèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ æèòëîâèõ áóäèíê³â äëÿ

ïðàö³âíèê³â çàâîäó íà âóë. Ïåòðà Ðàä÷åíêà, 3 ó

Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (çåìåëüíà ä³-

ëÿíêà ïëîùåþ 1,0358 ãà, êàäàñòðîâèé íîìåð

8000000000:72:252:0010), ÿêîþ ïåðåäáà÷åíî

ôîðìóâàííÿ òðüîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùà-

ìè 0,0431 ãà, 0,0170 ãà òà 0,9757 ãà (ñïðàâà

À-20958).

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

13) çàáåçïå÷óº çàõèñò äåðæàâíî¿ òàºìíèö³ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì;

14) âèêîíóº ³íø³ îáîâ’ÿçêè, ïîêëàäåí³ íà íüîãî Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ òà êåð³âíèêîì àïà-

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

9. Ïðàö³âíèê³â â³ää³ëó ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàä Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

10. Ïîëîæåííÿ ïðî â³ää³ë, éîãî ñòðóêòóðà òà âíåñåííÿ çì³í äî íèõ çàòâåðäæóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåí-

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

11. Äëÿ çä³éñíåííÿ ôóíêö³é, ïîêëàäåíèõ íà â³ää³ë, íà÷àëüíèê â³ää³ëó òà ïðàö³âíèêè â³ää³ëó íà-

ä³ëÿþòüñÿ ïðàâàìè, âèêîíóþòü îáîâ’ÿçêè ³ íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî ðåãóëþþòü ïîðÿäîê ³ óìîâè ïðîõîäæåííÿ äåðæ-

ñëóæáè, à òàêîæ Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ öüîãî Ïîëîæåííÿ.

12. Ïîêëàäàííÿ íà â³ää³ë îáîâ’ÿçê³â, íå ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîëîæåííÿì, ³ òàêèõ, ùî íå ñòîñóþ-

òüñÿ ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ â³ää³ëó, íå äîïóñêàºòüñÿ.

13. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ â³ää³ëó ïðîâîäÿòüñÿ çà ðàõóíîê âèäàòê³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ íà óòðè-

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

òðàö³¿).

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 вересня 2010 року № 730 «Про тимчасову комісію 
з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій 
та інших соціальних виплат в м. Києві»

Розпорядження № 337 від 23 березня 2017 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення діяльності тимчасової комісії з питань погашен*

ня заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних ви*
плат в м. Києві:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ïîñàäîâîãî ñêëàäó

òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîð-

ãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëü-

íèõ âèïëàò â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 16 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 730 (â ðå-

äàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 05 ëèïíÿ 2016 ðîêó

¹ 502), âèêëàâøè éîãî â ðåäàêö³¿, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òèì-

÷àñîâó êîì³ñ³þ ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-

íîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå-

÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëü-

íèõ âèïëàò â ì. Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 16 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 730, ùî äîäàþòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

16 âåðåñíÿ 2010 ðîêó ¹ 730 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 23.03.2017 ð. ¹ 337)

Посадовий склад тимчасової комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè òèì÷àñîâî¿ êîì³ñ³¿

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåêðåòàð òèì÷àñîâî¿ êî-

ì³ñ³¿

Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîîðäèíàö³¿ ðåã³îíàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³-

êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê ô³íàíñîâî-àíàë³òè÷-

íîãî â³ää³ëó Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðîìèñëîâîñò³ óïðàâë³ííÿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè Äåïàð-

òàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Ãîëîâíèé åêîíîì³ñò â³ää³ëó ô³íàíñ³â êîìóíàëüíî¿ ñôåðè óïðàâë³ííÿ ô³íàíñ³â òðàíñïîðòó, çâ’ÿç-

êó òà ñôåðè ïîñëóã Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì³ñò³ Êèºâ³ (çà çãî-

äîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëþ ó ñîö³àëüí³é ãàëóç³ Ï³âí³÷íîãî îô³ñó Äåðæàóäèòñëóæáè

(çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê ãîëîâè Îá’ºäíàííÿ ïðîôñï³ëîê, îðãàí³çàö³é ïðîôñï³ëîê ó ì. Êèºâ³ «Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ðàäà ïðîôñï³ëîê» (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á — íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîí-

òðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ àóäèòó îêðåìèõ îá’ºêò³â ³ êàòåãîð³é ïëàòíèê³â Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ ÄÔÑ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè ïîñåðåäíèöòâà ³ ïðèìèðåííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ òà Êè¿â-

ñüê³é îáëàñò³ (çà çãîäîþ)

Îïåðóïîâíîâàæåíèé óïðàâë³ííÿ çàõèñòó åêîíîì³êè ó ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó çàõèñòó åêîíî-

ì³êè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)

Ñòàðøèé ñë³ä÷èé ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà

çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ (çà çãîäîþ)

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àíàë³òèêè òà ñòàòèñòèêè Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæ-

áè Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü áàíêðóòñòâà Ãîëîâíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòè-

ö³¿ ó ì. Êèºâ³ (çà çãîäîþ)

Êåð³âíèê óïðàâë³ííÿ ç âèðîáíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àñîö³àö³¿ ðîáîòîäàâö³â (çà çãîäîþ)

Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

23.03.2017 ¹337

Зміни до Положення
про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат в м. Києві, затвердженого 

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

від 16 вересня 2010 року № 730

1. Ó ïóíêò³ 8 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè» çàì³íèòè ñëîâàìè «ì³æ-

ðåã³îíàëüíèõ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæàóäèòñëóæáè».

2. Ó äðóãîìó àáçàö³ ïóíêòó 9 Ïîëîæåííÿ ñëîâà «îäèí ³ç çàñòóïíèê³â ãîëîâè» çàì³íèòè ñëîâàìè

«çàñòóïíèê ãîëîâè».

Керівник апарату В. Бондаренко

Про переоформлення ліцензій, 
виданих комунальному підприємству з експлуатації

і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО*СЕРВІС»
Розпорядження № 331 від 23 березня 2017 року

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно*
сті», в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Ïåðåîôîðìèòè ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613894

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-

íîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì ä³-

ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà òåï-

ëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ,

àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ ³ êîãåíåðàö³éíèõ óñ-

òàíîâêàõ òà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íå-

òðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåð-

ã³¿), ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613895 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàíñïîðòóâàííÿ

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè òà ì³ñöåâè-

ìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè, ñå-

ð³¿ ÀÂ ¹ 613896 íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïî-

äàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, âèäàí³ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ç åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «ÆÈÒËÎ-

ÑÅÐÂ²Ñ» (êîä ªÄÐÏÎÓ 31025659, ì. Êè¿â, âó-

ëèöÿ Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, áóäèíîê 25-á),

íà ë³öåíç³¿ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàð-

ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñ-

òðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè (ðîçïîä³ëü÷èìè) òåï-

ëîâèìè ìåðåæàìè òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåð-

ã³¿, êð³ì âèðîáíèöòâà, òðàíñïîðòóâàííÿ òà ïîñ-

òà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì

òàðèôîì, áåçñòðîêîâî.

2. Ë³öåíç³¿ ñåð³¿ ÀÂ ¹ 613894, ÀÂ ¹ 613895

òà ÀÂ ¹ 613896 âèçíàòè íåä³éñíèìè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòå-

ëåºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко
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Про реконструкцію будівель навчальних закладів 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 333 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре*

гулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення функціонування дошкільних навчальних закла*
дів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ç íàäáóäîâîþ áóä³âë³, ðîç-

òàøîâàíî¿ íà òåðèòîð³¿ øêîëè ²-²²² ñòóïåíÿ ¹ 5

íà âóë. Òèì³ðÿçºâñüêà, 36, äëÿ ñòâîðåííÿ íà-

â÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó.

2. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ ç ïðèáóäîâîþ áóä³âë³ äî-

øê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 325 íà áóëü-

âàð³ Äðóæáè íàðîä³â, 7-À.

3. Âèçíà÷èòè Ïå÷åðñüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì âèêî-

íàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

4. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

4.1 Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

4.2. Âèçíà÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

åêòí³ òà ï³äðÿäí³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

êîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

4.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

4.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

4.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäåííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì

ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè

ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïî-

êàçíèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷-

íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê.

6. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêî-

íîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî

âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³

ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà

íàñòóïí³ ðîêè.

7. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ, çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Êèºâà.

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

Про передачу функцій замовника реконструкції дамб мулових
полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації

Розпорядження № 334 від 23 березня 2017 року
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самовряду*

вання в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою оптимізації управ*
лінських рішень для завершення виконання будівельних робіт з реконструкції дамб мулових полів № 1 та № 2
Бортницької станції аерації:

1. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïåðåäàòè êîìó-

íàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç êàï³òàëü-

íîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ «Êè¿âáóäðå-

êîíñòðóêö³ÿ» ôóíêö³¿ çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿

äàìá ìóëîâèõ ïîë³â ¹ 1 òà ¹ 2 Áîðòíèöüêî¿

ñòàíö³¿ àåðàö³¿ âñ³ íàÿâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä-

÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà, îáñÿãè íåçàâåðøåíî-

ãî áóä³âíèöòâà íà ìîìåíò ïåðåäà÷³, äîãîâ³ðíó ³

áóõãàëòåðñüêó äîêóìåíòàö³þ, ³íôîðìàö³þ, ÿêà

º âàæëèâîþ äëÿ ¿õ çä³éñíåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Äèðåêö³ÿ ç

êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ «Êè-

¿âáóäðåêîíñòðóêö³ÿ»:

2.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëü-

íó îðãàí³çàö³þ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

2.2. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìî-

âè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³

âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â.

2.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008

ðîêó ¹ 1051/1051.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

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

òâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 553/1557.

4. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

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

адміністрації) від 17 серпня 2016 року № 713 
«Про реставрацію парку імені Пушкіна, парку «Нивки» 

(західна частина) та парку «Нивки» (східна частина) 
у Шевченківському районі»

Розпорядження № 335 від 23 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Укра*

їні», «Про природно*заповідний фонд України», «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забез*
печення утримання місць масового відпочинку населення в місті Києві в належному стані:

Ó çàãîëîâêó òà òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17

ñåðïíÿ 2016 ðîêó ¹ 713 «Ïðî ðåñòàâðàö³þ ïàð-

êó ³ìåí³ Ïóøê³íà, ïàðêó «Íèâêè» (çàõ³äíà ÷àñòè-

íà) òà ïàðêó «Íèâêè» (ñõ³äíà ÷àñòèíà) ó Øåâ÷åí-

ê³âñüêîìó ðàéîí³» ñëîâî «ðåñòàâðàö³ÿ» ó âñ³õ

â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâîì «ðåêîíñòðóêö³ÿ» ó

â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ.

Голова В. Кличко

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ âñå

ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 2342 «Ïðî äåÿê³

ïèòàííÿ ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ áóä³âåëü-

íèõ ðîá³ò ïî îá’ºêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ äàìá ìó-

ëîâèõ ïîë³â ¹ 1 òà ¹ 2 Áîðòíèöüêî¿ ñòàíö³¿

àåðàö³¿».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëå-

ºâà Ï. Î.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт першого поверху 
адміністративного будинку Київської міської ради 

на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі 
для створення публічного простору

Розпорядження № 336 від 23 березня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре*

гулювання містобудівної діяльності», «Про столицю України — місто*герой Київ», «Про охорону культурної
спадщини», рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року № 816/1820 «Про питання організації
публічного простору в адміністративному будинку Київської міської ради», з метою організації зручного
публічного простору в адміністративному будинку Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36 у Шевчен*
ківському районі:

1. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (äà-

ë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó ïåðøîãî ïîâåðõó àäì³í³ñòðà-

òèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà âóë.

Õðåùàòèê, 36 ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ äëÿ

ñòâîðåííÿ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó.

2. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

2.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

2.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

2.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

2.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà.

2.6. Îäåðæàòè äîçâ³ë â³äïîâ³äíîãî îðãàíó îõî-

ðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íà ïðîâåäåííÿ ðî-

á³ò.

3. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî âñå ìàéíî ï³ñëÿ çà-

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

ïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà

â åêñïëóàòàö³þ çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿

âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³é³ðòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 01 жовтня 2015 року № 972 

«Про підвищення якості організації правової роботи 
у структурних підрозділах виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та районних в місті Києві 

державних адміністраціях»
Розпорядження № 305 від 22 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою приведення у відповідність до вимог за*
конодавства України:

Âíåñòè äî ïóíêòó 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01 æîâòíÿ

2015 ðîêó ¹ 972 «Ïðî ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îðãà-

í³çàö³¿ ïðàâîâî¿ ðîáîòè ó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³-

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

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

ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðà-

ö³ÿõ» òàê³ çì³íè:

1. Ï³äïóíêò 1.3 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«1.3. Ïîãîäæóâàòè ç þðèäè÷íèì óïðàâë³í-

íÿì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) òà êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êàíäèäàòóðè ïðåòåí-

äåíò³â íà ïîñàäó êåð³âíèêà þðèäè÷íî¿ ñëóæáè

ó ðàç³ ïðèçíà÷åííÿ íà âàêàíòíó ïîñàäó ó ïî-

ðÿäêó ïåðåâåäåííÿ ç ³íøîãî äåðæàâíîãî îð-

ãàíó.»

2. Ï³ñëÿ ï³äïóíêòó 1.3 äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíê-

òîì 1.4 òàêîãî çì³ñòó:

«1.4. Ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåí-

íÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè êå-

ð³âíèêà þðèäè÷íî¿ ñëóæáè, âêëþ÷àòè äî ñêëàäó

êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè

ïðåäñòàâíèê³â þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ àïàðà-

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

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

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 1.4-1.16 ââàæàòè

ï³äïóíêòàìè 1.5-1.17.

3. Ï³äïóíêò 1.15 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 1.16-1.17 ââàæàòè

ï³äïóíêòàìè 1.15-1.16.

Голова В. Кличко



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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Про визнання гуманітарною допомогою 
легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, 

які перебувають на обліку для їх отримання
Розпорядження № 354 від 27 березня 2017 року

Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 5 Закону України "Про
гуманітарну допомогу", Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного
банку щодо реалізації Закону України "Про гуманітарну допомогу", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня
2016 року № 9), Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 липня 2006 року № 999, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 08 грудня 2016 року № 1241 "Про робочу групу з питань гуманітарної
допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

27.03.2017 ¹ 354

ПЕРЕЛІК
визнаних гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, які перебувають на обліку  їх отримання

1. Âèçíàòè ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ ëåãêîâ³

àâòîìîá³ë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèìè ³íâàë³ä³â, ÿê³

ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ, çã³ä-

íî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè ³íâàë³ä³â, ÿê³

ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó, ëåãêîâèìè àâòîìîá³ëÿ-

ìè, âèçíàíèìè ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ, çã³ä-

íî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

№ Країна�
донор

Донор Отримувач
автомобіля

№ в ЄР Код ЄДРПОУ Адреса П.І.Б.
набувача

Дані автомобіля Супровідні документи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Польща Маковська
Галина,
Маковський
Марек

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

ЄР 21 37441694 просп.
Космонавта
Комарова, 7, 
м. Київ, 03165

Лабутін Олег
Миколайович

Автомобіль Dacia
Sandero,
Ідентифікаційний
номер UU1BSDBLK
46209489, об'єм
двигуна 1461 куб.
см, рік випуску 2011
EURO 5

Лист Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.02.2017 №051/903�005/2; копії: заяви набувача про
одержання автомобіля як гуманітарної допомоги від 18.01.2017; дарчого листа від 18.04.2016;
паспортів донорів; технічного паспорта; листа AT "Рено�Україна" від 12.04.2016 № 78, що
підтверджує відповідність автомобіля екологічним нормам "ЄВР05"; довідки про відсутність у
інваліда транспортних засобів; заяви набувача про взяття на облік для забезпечення
автомобілем від 24.09.2014; рішення ЛКК від 05.09.2014 № 72/171 про відсутність медичних
показань на забезпечення автомобілем; паспорта; ідентифікаційного номера набувача;
посвідчення разом із вкладкою особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
від 04.07.2008, серія А №135917с; довідки МСЕК від 01.07.2014, серія АВ № 0082598;
посвідчення водія, медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом
набувача від 05.04.2016, 12 серія ЯЯЧ №568182; довідки про чергу набувача від 31.01.2017
№051/31�005/2. Номер черги станом на 01.02.2017�3049

2 Німеччина Циганенко
Володимир

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

ЄР 21 37441694 просп.
Космонавта
Комарова, 7, 
м. Київ, 03165

Смілянець
Сергій
Миколайович

Автомобіль Mini
One
Ідентифікаційний
номер
WMWSR31070T
640054, об'єм
двигуна 1598 куб.
см, рік випуску 2013
EURO 6

Лист Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.02.2017 № 051/901�005/2, копії: заяви набувача про
одержання автомобіля як гуманітарної допомоги від 25.01.2017, дарчого листа від 14.09.2016,
договору купівлі�нродажу автомобіля від 14.09.2016, свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу, паспорта донора, довідки про незнаходження автомобіля в розшуку, довідки про
відсутність у набувача транспортних засобів, заяви набувача про взяття на облік для
забезпечення автомобілем від 10.08.2016, медичної виписки від 19.05.1998 № 98 про
встановлення інваліду медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням
на дві уражені ноги, паспорта та ідентифікаційного номера набувача, довідки МСЕК від
30.04.2009, серія № КА�2 № 003876, посвідчення водія, медичної довідки щодо придатності до
керування транспортним засобом інвалідом від 02.08.2016, 2 серія МДН № 532265, довідки про
чергу набувача від 31.01.2017 №051/32�005/2. Номер черги станом на 01.02.2017�3141.

3 Німеччина Пфафф
Вільгельм

Департамент
соціальної політики
виконавчого органу
Київської міської
ради (Київської
міської державної
адміністрації)

ЄР 21 37441694 просп.
Космонавта
Комарова, 7, 
м. Київ, 03165

Джулай
Олександр
Іванович

Автомобіль
Volkswagen Golf
Ідентифікаційний
номер
WVWZZZ1KZD
М667940, об'єм
двигуна 1598 куб.
см, рік випуску 2013
EURO 5

Лист Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 02.02.2017 № 051/902�005/2, копії: заяви набувача про
одержання автомобіля як гуманітарної допомоги від 31.01.2017, дарчого листа від 25.01.2017,
договору купівлі�продажу автомобіля від 23.01.2017, свідоцтва про реєстрацію транспортного
засобу, паспорта донора, довідки про незнаходження автомобіля в розшуку, довідки про
відсутність у інваліда транспортних засобів, довідки про рік випуску автомобіля, що був раніше
зареєстрований за набувачем від 11.01.2017 № 09, заяви набувача про взяття на облік для
забезпечення автомобілем від 11.01.2017, медичної виписки про встановлення інваліду
медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням на дві уражені ноги від
09.02.1999 № 23, паспорта та ідентифікаційного номера набувача, довідки МСЕК від 10.07.1998,
серія КИЕ�1 № 020950, довідки МСЕК від 24.11.2016, серія АВ № 0636868. посвідчення водія,
медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом набувача від
02.08.2016, 2 серія МДН № 532266, довідки про чергу набувача від 31.01.2017 №051/30�005/2.
Номер черги станом на 01.02.2017�3161

враховуючи протокол робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16 лютого 2017 року № 1:

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 16 листопада

2011 року № 2130 «Про організаційно*правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«Київське муніципальне медичне агентство»

Розпорядження № 328 від 23 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юри*

дичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», рішення Київської міської ради від 02
грудня 2010 року № 258/5070 «Про ліквідацію комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське муніципальне медичне агентство»:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ëèñòîïàäà 2011

ðîêó ¹ 2130 «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõî-

äè ùîäî ë³êâ³äàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå

ìóí³öèïàëüíå ìåäè÷íå àãåíòñòâî» òàê³ çì³íè:

ó ï³äïóíêò³ 2.2 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «â òåðì³í íå ï³çí³øå ï’ÿòè ðîê³â ç äíÿ âèäàí-

íÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ» âèêëþ÷èòè;

ó ï³äïóíêò³ 2.4 ïóíêòó 2 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëî-

âà «Ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â» âèêëþ÷èòè;

äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ïóíêòîì 3 òàêîãî

çì³ñòó:

«3. Âñòàíîâèòè, ùî ñòðîê çàÿâëåííÿ êðåäè-

òîðàìè ñâî¿õ âèìîã äî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-

ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

«Êè¿âñüêå ìóí³öèïàëüíå ìåäè÷íå àãåíòñòâî»

ñòàíîâèòü äâà ì³ñÿö³ ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî ð³øåííÿ ùîäî ïðèïèíåííÿ êî-

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ìóí³öèïàëüíå

ìåäè÷íå àãåíòñòâî» øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 3-5 ââàæàòè ïóíêòàìè

4-6 â³äïîâ³äíî.

2. Óíåñòè òàê³ çì³íè äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ç ë³êâ³-

äàö³¿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ìóí³öè-

ïàëüíå ìåäè÷íå àãåíòñòâî», çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 16 ëèñòîïàäà 2011 ðîêó ¹ 2130

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 15 ëèñòîïàäà 2016 ðî-

êó ¹ 1137):

â ïîçèö³¿ «Êàðïåíêî ²ðèíà Â³êòîð³âíà» ñëîâà

«þðèñêîíñóëüò Ì³ñüêîãî íàóêîâîãî ³íôîðìà-

ö³éíî-àíàë³òè÷íîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ ñòàòèñ-

òèêè» çàì³íèòè ñëîâàìè «ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò —

óïîâíîâàæåíà îñîáà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âè-

ÿâëåííÿ êîðóïö³¿ Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про управління 
контрольно*аналітичного забезпечення 

першого заступника 
голови Київської міської державної адміністрації 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 347 від 27 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу» та з метою приведення у відповідність до законо*

давства:

Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî óïðàâ-

ë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî

ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹ 294, âèêëàñ-

òè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ïðèçíà-

÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ÿêèé

â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà ÿêîìó ïðè-

ñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà,

ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæ-

áè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â

îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³-

äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-

íîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.»

Голова В. Кличко
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Про внесення змін до посадового складу 
Київської міської комісії з визначення даних 

про заробітну плату працівників за роботу 
в зоні відчуження в 1986*1990 роках

Розпорядження № 315 від 22 березня 2017 року
У зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення безперервної роботи Київської міської комісії з

визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986*1990 роках:

Óíåñòè äî ïîñàäîâîãî ñêëàäó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ êîì³ñ³¿ ç âèçíà÷åííÿ äàíèõ ïðî çàðîá³òíó

ïëàòó ïðàö³âíèê³â çà ðîáîòó â çîí³ â³ä÷óæåííÿ

â 1986–1990 ðîêàõ, çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 06 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 1958 (â ðåäàêö³¿

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 òðàâíÿ 2016 ðîêó ¹ 309), òà-

ê³ çì³íè:

àáçàö òðåò³é âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó æèòëîâîãî òà

ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ÷îðíîáèëüö³â Óïðàâ-

ë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëü-

ö³â, âåòåðàí³â Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òè-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñåê-

ðåòàð Êîì³ñ³¿»;

àáçàö äåñÿòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó ìåòîäè÷íî¿ òà îðãàí³çà-

ö³éíî¿ ðîáîòè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ÷îð-

íîáèëüö³â óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³í-

âàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â Äåïàðòàìåí-

òó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)».

Голова В. Кличко

Про водопостачання селища Рибне 
Дніпровського району

Розпорядження № 316 від 22 березня 2017 року
Відповідно до статті 30, підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве са*

моврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечен*
ня водопостачання селища Рибне Дніпровського району:

1. Çä³éñíèòè ïðîåêòóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ðî-

á³ò ç âîäîïîñòà÷àííÿ ñåëèùà Ðèáíå Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó.

2. Âèçíà÷èòè Äåïàðòàìåíò æèòëîâî-êîìó-

íàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç âîäîïîñòà÷àííÿ ñåëèùà Ðèá-

íå Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó.

3. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿):

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ, â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò, çåìåëüíîãî, ë³ñîâîãî, âîäíîãî çàêîíî-

äàâñòâà òà çàêîíîäàâñòâà ïðî íàäðà.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ

2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà ïåðåäáà÷èòè

óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñ-

ò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðî-

êè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2016 ðîö³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîêàçíè-

ê³â Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2016 ð³ê, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ãðóäíÿ 2015

ðîêó ¹ 60/60.

5. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³í-

âåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî

ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó

ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ìàéíî ï³ñëÿ çàâåð-

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

ïîðÿäæåííÿ, òà ïðèéíÿòòÿ â åêñïëóàòàö³þ îá’ºê-

òà çàðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-

ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до структури 
Департаменту інформаційно*комунікаційних 

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

Розпорядження № 350 від 27 березня 2017 року
У зв’язку з технічними помилками:

Óíåñòè çì³íè äî ñòðóêòóðè Äåïàðòàìåíòó ³í-

ôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèêî-

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

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

äæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 æîâòíÿ 2016 ðîêó

¹ 1018 (â ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ 2016

ðîêó ¹ 1367), âèêëàâøè ¿¿ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî

äîäàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

13 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1018 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

â³ä 27.03.2017 ¹ 350)

Структура
Департаменту інформаційно*комунікаційних технологій 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó

2. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò — þðèñêîíñóëüò

3. Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ç ïèòàíü ïåðñîíàëó

4. Ñåêòîð ç ïèòàíü áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çâ³òíîñò³

5. Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó

6. Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

6.1. Â³ää³ë ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíî-îá÷èñëþâàëüíèõ ñèñòåì

6.2. Â³ää³ë ðîçâèòêó ìåðåæåâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

7. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñ-

òåì

7.1. Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

7.1.1. Â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ âïðîâàäæåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

7.1.2. Â³ää³ë çàõèñòó ³íôîðìàö³¿

Керівник апарату 
В. Бондаренко 

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

щодо діяльності міської комісії з питань звільнення громадян 
від плати за соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг)
Розпорядження № 346 від 27 березня 2017 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяль*
ності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з метою приведен*
ня у відповідність з вимогами законодавства України та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 22 ëþòîãî 2012 ðî-

êó ¹ 293 «Ïðî óòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè çà ñîö³àëü-

íå îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã)»

òàê³ çì³íè:

çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿: «Ïðî óòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè çà íàäàí-

íÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã»;

ó òåêñò³ ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà: «ñîö³àëüíå

îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã)»

çàì³íèòè ñëîâàìè «íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïî-

ñëóã».

2. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1079 «Ïðî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿

êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè

çà ñîö³àëüíå îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëü-

íèõ ïîñëóã)» òàê³ çì³íè:

çàãîëîâîê ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é

ðåäàêö³¿: «Ïðî ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñüêî¿ êîì³-

ñ³¿ ç ïèòàíü çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè çà

íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã»;

ïóíêòàõ 1, 3 ðîçïîðÿäæåííÿ ñëîâà: «ñîö³àëü-

íå îáñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã)»

çàì³íèòè ñëîâàìè «íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã»;

ïóíêò 2 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«2. Ïðèçíà÷èòè ãîëîâîþ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïè-

òàíü çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè çà íàäàí-

íÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâî-

ðîçíèêà Ì. Þ.»

3. Ïîñàäîâèé ñêëàä ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü

çâ³ëüíåííÿ ãðîìàäÿí â³ä ïëàòè çà ñîö³àëüíå îá-

ñëóãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã), çà-

òâåðäæåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 âåðåñíÿ 2014

ðîêó ¹ 1079, âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äî-

äàºòüñÿ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1079 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 27.03.2017 ¹346)

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міської комісії з питань звільнення громадян від плати

за надання соціальних послуг
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâà êîì³ñ³¿

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³ñ³¿

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàí-

íÿ, ñåêðåòàð êîì³ñ³¿

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) — íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ³í-

âàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, âåòåðàí³â

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

Äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ

Керівник апарату 
В. Бондаренко 



ÐÅÊËÀÌÀ
1 êâ³òíÿ 2017 ð.

¹37 (4950)

15

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî
íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

1. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 22,16 êâ. ì, íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹8 íà âóë. Ñð³áíîê³ëüñüê³é, ç ìåòîþ
ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³; ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ùî íå çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 3 079,13 ãðí áåç ÏÄÂ. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè -6 158,26 ãðí. áåç ÏÄÂ.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà», ï/ð ¹ 26000300840576 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/045 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê», ÌÔÎ:
322669, ªÄÐÏÎÓ: 39604270.

2. Çàãàëüíîþ ïëîùåþ 18,15 êâ. ì, â îêðåìîñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà Õàðê³âñüêîìó øîñå, 65, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ
òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ùî íå
çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.

Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè – 2 157,33 ãðí áåç ÏÄÂ. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 4 314,66 ãðí. áåç ÏÄÂ.
Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà ïðàâî îðåíäè ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.
Îäåðæóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì.
Êèºâà»,ï/ð ¹ 26000300840576 â ÒÂÁÂ ¹ 10026/045 ô³ë³¿ ÃÓ ïî ì.Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ «Îùàäáàíê»,ÌÔÎ: 322669,
ªÄÐÏÎÓ: 39604270.

Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îá'ºêòà îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ âñ³õ îá'ºêò³â îðåíäè êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».

Óìîâè êîíêóðñó:
• âíåñåííÿ àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè;
• îðåíäíà ïëàòà â³äïîâ³äíî äî êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿ ïåðåìîæöÿ, àëå íå ìåíøå ñòàðòîâî¿;
• äîäàòêîâî äî îðåíäíî¿ ïëàòè íàðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü ó ðîçì³ð³ òà ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷åíî

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;
• â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à) íà óòðèìàííÿ ìàéíà, à ñàìå: 
- ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, íà ÿê³é ðîçòàøîâàíèé îá'ºêò îðåíäè; 
- åêñïëóàòàö³éí³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà (áàëàíñîóòðèìóâà÷à);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿

òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüî áóäèíêîâèõ
ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³ ó ò.÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó, âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòè ïîñëóã íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â ç ïîñòà÷àëüíèêàìè;

• âèêîðèñòàííÿ îá'ºêòà îðåíäè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì;
• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà çä³éñíåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá'ºêòà îðåíäè ó âñòàíîâëåíîìó

çàêîíîì ïîðÿäêó;
• êîìïåíñàö³ÿ ïåðåìîæöåì êîíêóðñó âèòðàò íà ïóáë³êàö³þ îãîëîøåíü ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê»,

çà âèñòàâëåíèìè íåþ ðàõóíêàìè;
• ñòðàõóâàííÿ îðåíäîâàíîãî ìàéíà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó;
• óòðèìàííÿ îá'ºêòó â³äïîâ³äíî äî ñàí³òàðíî-åêîëîã³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì, äîòðèìàííÿ ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³;
• ï³äòðèìàííÿ íàëåæíèõ óìîâ åêñïëóàòàö³¿ òà òåõí³÷íîãî ñòàíó îá'ºêòà îðåíäè;
• âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ óñ³õ çîáîâ'ÿçàíü, çàçíà÷åíèõ ó. äîãîâîð³ îðåíäè;
• ñóìà àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó âðàõîâóºòüñÿ â ðàõóíîê îðåíäíî¿ ïëàòè;
• àâàíñîâà îðåíäíà ïëàòà íå ïîâåðòàºòüñÿ ïåðåìîæöþ àáî ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó, ÿêèì ïðîïîíóâàëîñÿ ï³äïèñàòè

äîãîâ³ð îðåíäè, ó ðàç³ íåï³äïèñàííÿ íèìè äîãîâîðó îðåíäè. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ïîâåðòàº ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â
àâàíñîâó îðåíäíó ïëàòó âñ³ì ³íøèì ó÷àñíèêàì êîíêóðñó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðåíäîäàâöÿ;

• ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó÷àñíèêàì êîíêóðñó,ùî íå ñòàëè ïåðåìîæöÿìè,çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ïëàòíèêà.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:
1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³.
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â, ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå ÿê

30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- 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 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 ùîäî ÿêîãî

âíîñèòüñÿ 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 â³äáóäåòüñÿ 12 òðàâíÿ 2017 ðîêó îá 11.00 ãîäèí³ â ïðèì³ùåíí³ Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêà ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, ó çàë³ êîëåã³¿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³. Äîêóìåíòè
ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³ ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò
ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà
êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà, ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷). Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî
18.00 04 òðàâíÿ 2017 ðîêó. Ì³ñöå ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ äîêóìåíòàö³¿: 02068, ì. Êè¿â, âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. êàá. 420, 430
(ïí.– ÷ò. ç 09.00 äî 18.00, ïò. ç 09.00 äî 16.45. Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 13.45). Îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà àäðåñîþ: 02068,ì.Êè¿â, âóë.Î.Êîøèöÿ,11, êàá. êàá. 420,430 (ïí.–÷ò. ç 09.00 äî 18.00,ïò. ç 09.00 äî 16.45.Îá³äíÿ ïåðåðâà
ç 13.00 äî 13.45). Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 564-98-42, 564-92-01.

«TOB «ÅÑ «Ñâ³ò êàøòàí³â» ðîçðàõóâàëî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³

ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869

(ç³ çì³íàìè,âíåñåíèìè ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 17.07.2015 ð.¹ 515).Ñòðóêòóðà,ïåð³îäè÷í³ñòü

òà ñòðîêè íàäàííÿ öèõ ïîñëóã â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì Ðîçïîðÿäæåííÿ ÂÎ ÊÌÐ (ÊÌÄÀ)

â³ä 09.03.2011 ¹ 307 òà Íàêàçó Ì³íðåã³îíáóäó Óêðà¿íè â³ä 25.12.2013 ¹ 603.Äåòàëüíà

³íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà ñòåíäàõ â ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ â ïèñüìîâîìó âèä³ ïðîòÿãîì 15 êàëåíäàðíèõ

äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. ß. Êîëàñà, 2 Á, 24-é ïîâåðõ, «TOB «ÅÑ «Ñâ³ò êàøòàí³â».

¹
ç/ï

Âóëèöÿ, áóäèíîê Òàðèô çà êâ. ì. çà ì³ñÿöü, ãðí. ç ÏÄÂ

1 ßêóáà Êîëàñà, 2 Á 5,96

2 ßêóáà Êîëàñà, 2 Â 5,96

Â çâ'ÿçêó ç³ çì³íîþ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òàðèô³â íà åëåêòðîåíåðã³þ,
òîùî.TOB «Â²ÊÒÎÐ² ÑÅÐÂ²Ñ» ïîâ³äîìëÿº,ùî òàðèô íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äëÿ áóäèíê³â ïî ïðîñïåêòó Ïåðåìîãè ó ì.Êèºâ³
ó ðîçì³ð³ äëÿ áóäèíêó ¹ 121-à 6,4003 ãðí ç ÏÄÂ çà 1 êâ. ì çàãàëüíî¿ æèòëîâî¿
ïëîù³ êâàðòèð çà ì³ñÿöü,äëÿ áóäèíêó ¹ 121-á 6,4269ãðí ç ÏÄÂ çà 1 êâ.ì çàãàëüíî¿
æèòëîâî¿ ïëîù³ êâàðòèð çà ì³ñÿöü, ðîçðàõîâàíî çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòðóêòóðè òàðèô³â, ïåð³îäè÷íîñò³ òà ñòðîê³â íàäàííÿ ïîñëóã
ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çä³ áóäèíêó.

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: 
ì.Êè¿â,ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,121-à ê³ìíàòà ¹1 íà ïðîòÿç³ 14 äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ
îá'ÿâè.

12.04.2017 ðîêó â 11 ãîä.00 õâ. â³äáóäåòüñÿ âñòàíîâëåííÿ â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ô²ÐÌÀ

«Ä²ÁÐÎÂÀ» íà âóëèö³ Äåì³¿âñüê³é,14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8 000 000 000 : 79 : 142 : 0106).

Ïðîñèìî áóòè ïðèñóòí³ì ñóì³æíèõ çåìëåâëàñíèê³â: Ïðîõîðåíêà Îëåêñàíäðà

Â’ÿ÷åñëàâîâè÷à, ×àã³íó Êàòåðèíó Âàëåíòèí³âíó, Íàãîëê³íó Âàëåíòèíó Áîðèñ³âíó,

Ãðèãîðåíêî Êàòåðèíó Àíàòîë³¿âíó, Ìîùåíêî Àíàñòàñ³þ Äàâèä³âíó, Ðîõìàí Ñîô³þ

Ãðèãîð³âíó, Ñóìàðåâó Ë³ä³þ Îëåêñàíäð³âíó.

TOB «ªÂÐÎ-ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß» ïîâ³äîìëÿº ïðî âñòàíîâëåííÿ ç 24.02.2016 ðîêó òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 01.02.2017 ¹ 151 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ ïîñòàíîâ ÍÊÐÅÊÏ

äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â (êð³ì íàñåëåííÿ):

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ – 1411,59 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) çà òàêèìè ñêëàäîâèìè: 

Òàðèô íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ – 1322,84 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 

Òàðèô íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ – 3,70 ãðí çà 1 Ãêàë (áåç ÏÄÂ) 

Ç 24.02.2017 ðîêó òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â
(êð³ì íàñåëåííÿ) çã³äíî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 01.02.2017 ¹ 152 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ
â³ä 30.04.2015 ¹ 1543 

75,38 ãðí çà 1 êóá. ì. (áåç ÏÄÂ)

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 16.03.2017 ðîêó ¹ 12

ïðî ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ òà íàêëàäåííÿ øòðàôó íà TOB «Í³âàí Ëþêñ» (ì. Êè¿â,

ïðîñïåêò Íàóêè, 11-À) çà â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 13 ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò

åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿» ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè

ó âñòàíîâëåíèé ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîê.

Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ â³ä 16.03.2017 ¹ 12 TOB «Í³âàí Ëþêñ» ìîæå îçíàéîìèòèñü áåçïîñåðåäíüî íà ñàéò³

Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòóÓêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86358&schema=kyivr.

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ â³ä 16.03.2017 ðîêó ¹ 11 ïðî ïîðóøåííÿ

çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ òà íàêëàäåííÿ øòðàôó íà TOB «Þêðåéí Ïðîïåðò³ Ãðóïï» (ì. Êè¿â, âóë. Îëåñÿ

Ãîí÷àðà, áóä. 71, 01054) çà â÷èíåííÿ ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ïóíêòîì 13 ñòàòò³ 50 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿

êîíêóðåíö³¿» ó âèãëÿä³ íåïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òåðèòîð³àëüíîìó â³ää³ëåííþ Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ó âñòàíîâëåíèé

ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ñòðîê.

Ç äåòàëüíèì òåêñòîì ð³øåííÿ â³ä 16.03.2017 ¹11 TOB «Þêðåéí Ïðîïåðò³ Ãðóïï» ìîæå îçíàéîìèòèñü áåçïîñåðåäíüî íà ñàéò³

Àíòèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=86357&schema=kyivr.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹ 101 â áóäèíêó ¹ 13 ïî ïðîñïåêòó

Òè÷èíè â ì³ñò³ Êèºâ³, âèäàíå Äí³ïðîâñüêîþ ðàéîííîþ ó ì.Êèºâ³ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 01.12.2010

íà áëàíêó ÑÀÀ 932648, íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹ 74-901 Ñ â³ä 01.12.2010 ð., íà ³ì'ÿ

Äîëæêîâà Îëåêñ³ÿ Àíòîíîâè÷à òà Äîëæêîâî¿ Çî¿ Ãåîðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ

¹

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè
Ðåêâ³çèòè

(áàëàíñîóòðèìóâà÷à) äëÿ
ñïëàòè àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿

ïëàòè
Õàðàêòåðèñòèêà òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ìåòà âèêîðèñòàííÿ

Ñòàðòîâèé
ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿
îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Ðîçì³ð
àâàíñîâî¿

îðåíäíî¿ ïëàòè,
ãðí (áåç ÏÄÂ)

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» (òåë. 238-44-00)
Ç äîäàòêîâèìè âèìîãàìè ùîäî òåõí³÷íèõ óìîâ äî îá'ºêò³â ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà ÂÅÁ-ñàéò³ www.metro.kiev.ua ó ðîçä³ë³ «Ïðî

ìåòðîïîë³òåí» – «íîðìàòèâí³ àêòè» – «òåõí³÷í³ óìîâè äî îá'ºêò³â êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ».

1
Ïðèì³ùåííÿ ¹ 119 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 2 
ñò. ì. «Ë³ñîâà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 12,80 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³

29 108,33 58 216,66

ð/ð 26006032079400 
ÏÀÒ «ÓêðÑèááàíê»
ÌÔÎ: 351005 
ªÄÐÏÎÓ: 03328913

2
Ïðèì³ùåííÿ ¹ 92 â ïåðåõîä³ âåñòèáþëþ ¹ 2 
ñò. ì. «Ë³ñîâà», çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,23 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³

30 091,67 60 183,34

3
Ïðèì³ùåííÿ ¹ 20 â ïåðåõîä³ ñò. ì. «Äàðíèöÿ»,
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 13,66 êâ. ì

Ðîçì³ùåííÿ íà òåðèòîð³¿ ìåòðîïîë³òåíó
òîðãîâåëüíèõ îá'ºêò³â çì³øàíî¿ òîðã³âë³

15 082,50 30 165,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 7 (òåë. 450-02-55)

4*
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 20,20
êâ. ì çà àäðåñîþ: Ìèõàéëà Êîòåëüíèêîâà, 95 ê. 1 
(1 ïîâåðõ)

Àïòåêà, ùî ðåàë³çóº ãîòîâ³ ë³êè 3 951,00 7 902,00

ð/ð 35418001048186 
â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 05494840

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âïàñòðàíñ» (òåë. 279-20-31)

5
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 36,90
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ïàâëà Óñåíêà, 7/9 ê. 6 
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 7 987,50 15 975,00
ð/ð: 2 6002300236809
ÒÂÁÂ¹ 10026/0104 
ô³ë³ÿ ÃÓ ïî ì. Êèºâó òà
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ÀÒ
«Îùàäáàíê»
ÌÔÎ: 322669 
ªÄÐÏÎÓ: 23390156

6**
Íåæèòëîâà ñïîðóäà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 41,80 êâ. ì
çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 107

Ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå íå çä³éñíþº
ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè ÀÁÎ
ðîçì³ùåííÿ êàôå, ÿêå çä³éñíþº ïðîäàæ

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè ÀÁÎ
ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ,

ÿêèé çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ

11 480,00 22 960,00

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåöåêñïëóàòàö³ÿ» (òåë. 234-23-24)

7**

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 75,20
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Áàñåéíà, 1/2 ë³ò. À (1-2
ïîâåðõè) (çà óìîâè óêëàäàííÿ îõîðîííîãî
äîãîâîðó)

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ

íàñåëåííÿ àáî ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿
ïðèéìàëüí³ äåïóòàòà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè àáî ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà
ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü

ó ñôåð³ ïðàâà

44 010,50 88021,00
ð/ð 2600230946101 
ó öåíòðàëüíîìó â³ää³ëåíí³
ì. Êèºâà ÏÀÒ «Áàíê êðåäèò
Äí³ïðî» 
ÌÔÎ: 305749 
ªÄÐÏÎÓ: 03366500

8
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,30
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Øîëîì-Àëåéõåìà, 3 ë³ò. À (1-3
ïîâåðõè, ï³äâàë)

Ðîçì³ùåííÿ îô³ñó 13 005,13 26 010,26

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ì. Êèºâà â³ä íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè

9
Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,00 
êâ. ì çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10 ë³ò. À
(1 ïîâåðõ)

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî àâòîìàòó, ùî
â³äïóñêàº ïðîäîâîëü÷³ òîâàðè

672,00 1 344,00

ð/ð 31551201349643 
â ÃÓ ÄÊÑÓ ì. Êèºâà 
ÌÔÎ: 820019 
ªÄÐÏÎÓ: 21490652

*Ïðè óìîâ³ âèêîíàííÿ îðåíäàðåì ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà ñóìó 40 òèñ. ãðí òà îáîâ'çêîâî¿ ö³ëîäîáîâî¿
ðîáîòè àïòå÷íîãî ïóíêòó, ó çâ'ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ â ñòðóêòóð³ ë³êàðí³ ö³ëîäîáîâîãî òðàâìàòè÷íîãî
ïóíêòó òà â³ää³ëåíü ñòàö³îíàðó.

** Òåðì³í îðåíäè – äî ï³äïèñàííÿ àêòó ïðèéìàííÿ-ïåðåäàâàííÿ ïðèì³ùåííÿ, â ïðîöåñ³
ïðèâàòèçàö³¿,ïåðåìîæöåì àóêö³îíó,àëå íå á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³.Ðåêîìåíäîâàíèé ñòðîê îðåíäè
³íøèõ îá'ºêò³â – 2 ðîêè 364 äí³.

(ó ðàç³ ñòðîêó îðåíäè á³ëüøå í³æ 2 ðîêè 364 äí³ ïåðåìîæåöü êîíêóðñó äîäàòêîâî ïîâèíåí
ïîäàòè äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ íîòàð³àëüíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ äîãîâîðó îðåíäè çã³äíî ç
ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèì çàêîíîäàâñòâîì).

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;
- â³äøêîäóâàííÿ 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;

- 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);
- â³äøêîäóâàííÿ ï³äïðèºìñòâó (áàëàíñîóòðèìóâà÷ó) âàðòîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã; âèòðàò íà

óòðèìàííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿, âàðòîñò³ ïîñëóã ïî ðåìîíòó ³ òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàííþ
³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ òà âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ðåìîíòó áóä³âë³, ó ò. ÷.: ïîêð³âë³, ôàñàäó,
âèâîçó ñì³òòÿ àáî ñïëàòà 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 óñ³ çîáîâ'ÿçàííÿ çàçíà÷åí³ ó äîãîâîð³ îðåíäè.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðåòåíäåíò ïîäàº:

1. Ëèñò-çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³
2. Â³äîìîñò³ ïðî ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³:
à) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º þðèäè÷íèìè îñîáàìè:
- äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü ïîâíîâàæåííÿ ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè;
- êîï³¿ óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â (çàâ³ðåí³ çàÿâíèêîì);
- áàçîâèé âèòÿã ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â,

ÿêèé âèäàíèé íå á³ëüøå'ÿê çà 30 äí³â äî äíÿ ïîäà÷³ äîêóìåíò³â;
á) äëÿ ïðåòåíäåíò³â íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ÿê³ º ô³çè÷íèìè îñîáàìè:
- 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

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. Äîêóìåíò , ùî çàñâ³ä÷óº ñïëàòó àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè
4. Çîáîâ'ÿçàííÿ (ïðîïîçèö³¿) ùîäî âèêîíàííÿ óìîâ êîíêóðñó (êð³ì ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè,

ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ÿêîãî âíîñèòüñÿ 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.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ â äåíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

ó çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³.
Êîíêóðñ áóäå ïðîâåäåíî 26.04.2017 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, êàá. 522 îá 

14.30.Äîêóìåíòè ïðîøíóðîâàí³ òà ïðîíóìåðîâàí³ ðàçîì ç îïèñîì ïîäàþòüñÿ â çàïå÷àòàíîìó êîíâåðò³
ç â³äì³òêîþ «Íà êîíêóðñ» (êîíâåðò ìàº áóòè îïå÷àòàíèé ïå÷àòêîþ ïðåòåíäåíòà íà ó÷àñòü ó
êîíêóðñ³, ó ðàç³ ¿¿ íàÿâíîñò³), ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè ó÷àñíèêà êîíêóðñó òà îá'ºêòà îðåíäè (àäðåñà,
ïëîùà, áàëàíñîóòðèìóâà÷).

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ – 20.04.2017 (êàá.510). Îòðèìàòè
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê. 10, Äåïàðòàìåíò
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, ê. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76. ×àñ ðîáîòè
Äåïàðòàìåíòó: ïí.-÷ò. ç 9.00 äî 18.00; â ïò.– ç 9.00 äî 16.45.

Передплатні�ціни
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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 53494

1 êâ³òíÿ 2017 ð.
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ÍÎÂÈÍÈ ÐÀÉÎÍ²Â

ÂÆÅ ÄÅÊ²ËÜÊÀ òèæí³â ìåø-
êàíö³ Ë³ñîâîãî ìàñèâó ñïîñòå-
ð³ãàþòü çà çì³íàìè, ÿê³ â³äáó-
âàþòüñÿ â ïàðêó «Ê³îòî» â çâ’ÿç-
êó ç éîãî ðåêîíñòðóêö³ºþ. Íèí³
òóò òðèâàþòü ðîáîòè ç áëàãîóñò-

ðîþ òà ðåìîíòó ï³øîõ³äíèõ äî-
ð³æîê. Öå ëèøå ïåðøà ñòàä³ÿ
îíîâëåííÿ. Ç ïîâíèì ïðîåêòîì
ðåêîíñòðóêö³¿ ñâîãî óëþáëåíî-
ãî ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó ìåøêàíö³
Ë³ñîâîãî ìàñèâó ä³çíàëèñÿ äíÿ-

ìè ï³ä ÷àñ ãðîìàäñüêîãî îáãî-
âîðåííÿ.

Ïðåäñòàâíèêè ÊÏ «Êè¿âñüêèé
öåíòð ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäî-
âèùà», ÿêîìó â³äïîâ³äíî äî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ïåðåäàíî ôóíê-
ö³¿ çàìîâíèêà ðîá³ò, ï³ä ÷àñ çó-
ñòð³÷³ îçíàéîìèëè ïðèñóòí³õ ç
îñíîâíèìè åòàïàìè çàâåðøåííÿ
ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó.

Äèðåêòîð ÊÏ «Êè¿âñüêèé öåíòð
ðîçâèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà»
Äåíèñ Ï³âíºâ ðîçïîâ³â ïðî çàïëà-
íîâàí³ çàõîäè, çîêðåìà: êîìïëåêñ-
íå îçåëåíåííÿ òà âèñàäêó äåðåâ,
çàì³íó ïîêðèòòÿ äîð³æîê ç àñ-
ôàëüòîáåòîíó òà áåòîííèõ ïëèò,
îáëàäíàííÿ äèòÿ÷èõ çîí, âñòà-
íîâëåííÿ äîäàòêîâèõ ñâ³òèëüíè-
ê³â, âëàøòóâàííÿ âåëîäîð³æîê.
Ðîäçèíêîþ çåëåíî¿ îàçè ñòàíå
«Ïàãîäà ÿïîíñüêîãî ñàäó».

Íàãàäàéìî, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ
çåëåíî¿ çîíè â³äáóâàºòüñÿ çà ³í³-
ö³àòèâè ñòîëè÷íîãî ìåðà Â³òàë³ÿ
Êëè÷êà â ðàìêàõ óãîäè ïðî ñï³â-
ïðàöþ òà ðîçâèòîê ì³ñò-ïîáðà-
òèì³â Êèºâà òà Ê³îòî. Ñèìâîë³÷-
íî, ùî âñ³ çàõîäè â³äáóâàþòüñÿ â
Ð³ê ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ �

Îñòð³âåöü ÿïîíñüêî¿ êóëüòóðè 
â ïàðêó «Ê³îòî»

ÍÀ ÌÈÍÓËÎÌÓ òèæí³ çà ³í³ö³-
àòèâè Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Ïî-
ä³ëüñüê³é ÐÄÀ, çà ó÷àñò³ êåð³âíèö-
òâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ïðåä-
ñòàâíèê³â Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêî-
ãî áëàãîóñòðîþ òà ïðèðîäíîãî ñå-
ðåäîâèùà, åêñïåðò³â ³ àðáîðèñò³â
â³äáóâñÿ êðóãëèé ñò³ë «Çáåðåæåí-
íÿ â³êîâèõ äåðåâ Ïîä³ëüñüêîãî
ðàéîíó».

Ãîëîâà êîì³òåòó ç ïèòàíü åêî-
ëîã³¿ òà òóðèçìó Ãðîìàäñüêî¿ ðà-
äè Îëåêñ³é Êîâàëåíêî ðîçïîâ³â
ïðî ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó Áþäæåòó
ó÷àñò³ «Çáåðåæè Äóá Øåâ÷åíêà».
Ó÷àñíèê³â êðóãëîãî ñòîëó òàêîæ
îçíàéîìèëè ³ç ñòàíîì â³êîâèõ äå-
ðåâ ðàéîíó, à òàêîæ âèä³ëåííÿì
êîøò³â ó 2015-2017 ðîêàõ íà âïî-
ðÿäêóâàííÿ ïîä³ëüñüêèõ ïàðê³â ³
ñêâåð³â.

Ö³êàâó ïðåçåíòàö³þ ïðî ñó÷àñ-
í³ ìåòîäè çáåðåæåííÿ ðîñëèí íà
ïðèêëàä³ «Ë³êóâàííÿ äóáó â Ãîëî-
ñ³ºâî» ïðåäñòàâèâ àðáîðèñò ²ãîð
Ñ³íãåð. Â³í ðîçïîâ³â ïðî ñâ³òîâó

ïðàêòèêó òà íàãîëîñèâ íà íåîá-
õ³äíîñò³ íàâ÷àííÿ ñïåö³àë³ñò³â ç
óðàõóâàííÿì ³íîçåìíîãî äîñâ³äó.

Ó÷àñíèêè êðóãëîãî ñòîëó îáì³-
íÿëèñü äóìêàìè òà âèð³øèëè ï³ä-
ïèñàòè Ðåçîëþö³þ êðóãëîãî ñòî-
ëó «Çáåðåæåííÿ â³êîâèõ äåðåâ Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó» �

Íà Ïîäîë³ áåðåæóòü â³êîâ³ äåðåâà

Ó Ï’ßÒÍÈÖÞ â Äàðíèöüêîìó
ðàéîí³ ñòîëèö³ â³äáóëîñü â³äêðèò-
òÿ îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñüêî¿
ñëóæáè (ÎÄÑ) ç âèêîðèñòàííÿì
ñó÷àñíèõ GPRS-òåõíîëîã³é. Çàâäÿ-
êè öüîìó, âäàñòüñÿ ñóòòºâî ï³ä-
âèùèòè ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ ì³ñ-
öåâèõ æèòåë³â â÷àñíîþ òà ÿê³ñ-
íîþ åêñòðåíîþ ìåäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ.

Òàê, íà ñóìó 300,0 òèñ. ãðí áó-
ëî ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò
ïðèì³ùåíü îïåðàòèâíî¿ äèñïåò-
÷åðñüêî¿ òà â³ää³ëåííÿ íåâ³äêëàä-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó íà áàç³ ÊÍÏ «Öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-

ïîìîãè ¹ 3 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: Õàðê³âñüêå
øîñå, 121. Îêð³ì öüîãî, çàêóïëåíî
îáëàäíàííÿ äëÿ îáëàøòóâàííÿ òà
ôóíêö³îíóâàííÿ íà çàãàëüíó ñó-
ìó 345,8 òèñ. ãðí.

Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³ ÎÄÑ
áóëè ïðèñóòí³: äåïóòàò Êè¿âðàäè
Þë³ÿ Ëîáàí, â. î. ãîëîâè Äàðíèöü-
êî¿ ÐÄÀ Ïåòðî Çàõàð÷åíêî, íà÷àëü-
íèêà Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Äàðíèöüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Ëåñÿ Ãðèöèøèí,äèðåêòîðà ÊÍÏ
«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³-
òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3 Äàðíèöüêî-
ãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ßðîñëàâ Øâåé-
ãåð òà ³íø³ �

Â Äàðíèö³ â³äêðèëè ÎÄÑ
ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ
GPRS- òåõíîëîã³é

Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ïðè Îáîëîíñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ ïðàöþº 
ïðîôîð³ºíòàö³éíèé òàá³ð

ÄÍßÌÈ â Îáîëîíñüêîìó ðàéîííîìó öåíòð³ çàé-
íÿòîñò³ ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó äåííèé ïðîôîð³ºí-
òàö³éíèé òàá³ð. Äî íüîãî çàïðîøåí³ âèõîâàíö³ Öåí-
òðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìî-
ëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè. Õëîï÷à-
êàì ³ ä³â÷àòêàì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè íåîáõ³ä-

íî ïðèä³ëÿòè á³ëüøå ÷àñó äëÿ îáðàííÿ ïðîôåñ³éíî-
ãî øëÿõó, òîìó ñàìå òàêà ôîðìà ðîáîòè, ÿê òàá³ð, º
íàéåôåêòèâí³øîþ. Â ïåðøèé äåíü äëÿ â³äâ³äóâà-
÷³â áóëî îðãàí³çîâàíî îçíàéîì÷ó åêñêóðñ³þ. Þí³
åêñêóðñàíòè ñïîñòåð³ãàëè çà îñîáëèâîñòÿìè ðîáî-
òè êîæíîãî â³ää³ëó, îòðèìàëè âè÷åðïíó ³íôîðìà-
ö³þ ùîäî ôóíêö³é ïðîô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ó÷í³
ö³êàâèëèñü ïðîôåñ³ÿìè, ùî çàòðåáóâàí³ íà ðèíêó
ïðàö³, îçíàéîìèëèñü ç áàçîþ äàíèõ âàêàíñ³é. Ñïå-
ö³àë³ñòè ç ïðîôîð³ºíòàö³¿ îñîáëèâó óâàãó øêîëÿ-
ð³â ñïðÿìóâàëè íà ïðàâèëà âèáîðó ïðîôåñ³¿, â³ä-
ïîâ³äí³ñòü âèìîã îáðàíîãî ôàõó äî ëþäèíè, ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ òà ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.

Äî ðîáîòè òàáîðó çàëó÷åíî ôàõ³âöÿ Êè¿âñüêî-
ãî âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà òåõíîëîã³é òà äè-
çàéíó, ÿêà íàäàëà âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü âñòóïó äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïåðåë³ê
ñïåö³àëüíîñòåé, ãóðòê³â òâîð÷îãî ðîçâèòêó. Îêð³ì
öüîãî, äëÿ ä³òëàõ³â ïðîâåëè ìàéñòåð-êëàñ ç âèãî-
òîâëåííÿ âåëèêîäí³õ çàéö³â ç ïàïåðó òà ëÿëüîê-
ìîòàíîê �

Ó Ñâÿòîøèíî äåìîíòîâàíî 
14 íåëåãàëüíèõ àâòîãàçîçàïðàâîê

ÓÏÐÎÄÎÂÆ òèæíÿ Ñâÿòîøèíñüêà
ÐÄÀ ðàçîì ç ì³ñüêèìè ñëóæáàìè òà
ñï³ëüíî ³ç ïðîêóðàòóðîþ, ïàòðóëü-
íîþ ïîë³ö³ºþ òà ÄÑÍÑ ðàéîíó äå-
ìîíòóâàëà 14 àâòîìîá³ëüíèõ ãà-
çîçàïðàâíèõ ïóíêò³â (ÀÃÇÏ) íå-
ëåãàëüíî ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòî-
ð³¿ ðàéîíó. Âñ³ îá’ºêòè ôóíêö³î-
íóâàëè áåç áóäü-ÿêèõ äîçâ³ëüíèõ
äîêóìåíò³â ç ÷èñëåííèìè ïîðó-
øåííÿìè íîðì òåõíîãåííî¿ áåç-
ïåêè. Çîêðåìà ðîçì³ùóâàëèñü á³-
ëÿ æèòëîâèõ áóä³âåëü òà á³ëÿ áà-
ãàòîëþäíèõ àâòîìàã³ñòðàëåé ç ïî-
ðóøåííÿì òåõí³êè áåçïåêè, ùî

ñòàíîâèòü ïðÿìó çàãðîçó æèòòþ ³
çäîðîâ’þ ãðîìàäÿí.

Ïðè öüîìó ãàçîçàïðàâí³ ïóíê-
òè çä³éñíþâàëè ñâîþ ï³äïðèºì-
íèöüêó ä³ÿëüí³ñòü áåç äîçâ³ëüíèõ
äîêóìåíò³â ç ÷èñëåííèìè ïîðó-
øåííÿìè ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà,
ïðî ùî íåîäíîðàçîâî îòðèìóâà-
ëè ïîïåðåäæåííÿ â³ä Ñâÿòîøèí-
ñüêî¿ ÐÄÀ.

Íàïðèêëàä, îäíà ³ç äåìîíòî-
âàíèõ ÀÃÇÏ ðîçì³ùóâàëàñü ïîðÿä
³ç çîíîþ â³äïî÷èíêó íà áóëüâàð³
Âåðíàäñüêîãî, ùî ïðÿìî çàáîðî-
íåíî ïðèïèñàìè áåçïåêè �

«Ë³òåðàòóðíà ìîçà¿êà»

ÒÈÆÄÅÍÜ äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ — öå çàâæäè ö³-
êàâ³ ë³òåðàòóðí³ ïîäîðîæ³. Îñü ³ ó÷í³ ã³ìíàç³¿
ÍÏÓ ³ì. Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó ñòîëèö³ âèðóøèëè â ïîäîðîæ ïî êíèæ-
êàõ äëÿ ìàëå÷³. Îñíîâíîþ ìåòîþ çàõîäó ñòàëà
ïîïóëÿðèçàö³ÿ êíèãè òà çàîõî÷åííÿ õëîï÷àê³â ³
ä³â÷àòîê äî ñèñòåìàòè÷íîãî ÷èòàííÿ, ïðîâåäåí-
íÿ ö³êàâèõ êîíêóðñ³â òà â³êòîðèí, â³äâ³äóâàííÿ
á³áë³îòåêè, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ ôàõîâîãî ñï³ë-
êóâàííÿ ì³æ óïðàâë³íöÿìè â ãàëóç³ îñâ³òè òà
êóëüòóðè ç ó÷íÿìè øê³ë.

Ã³ìíàçèñòè ìàëè çìîãó ïåðåâ³ðèòè ñâîþ åðó-
äîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ â³êòîðèíè
«Ë³òåðàòóðíà ìîçà¿êà», êîòðó îðãàí³çîâàëè ñï³â-
ðîá³òíèêè êíèãîçá³ðí³ ñï³ëüíî ç âèêëàäà÷àìè �
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