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Ó ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-
òàë³é Êëè÷êî ïðîâ³â âè¿çíó íàðàäó òà îãëÿíóâ
ïîêàæ÷èêè àäðåñ íîâîãî çðàçêà, ðîçì³ùåí³ â
îäíîìó ç êâàðòàë³â Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó â ðàì-
êàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó.

«Ìè òåñòóºìî íîâèé âèä òàáëè÷îê, ÿêèé
â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì: ÷³òê³, êîíòðàñò-
í³, á³ë³ íàïèñè íà òåìíî-ñèíüîìó ôîí³ ç àíã-
ë³éñüêîþ òðàíñë³òåðàö³ºþ, ùîáè ãîñò³ íàøî-
ãî ì³ñòà — ³íîçåìö³ — òàêîæ ìàëè ìîæëèâ³ñòü
ïðî÷èòàòè íàçâè âóëèöü. Çà òèæäåíü ö³ òàá-
ëè÷êè â ðàìêàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó áóäóòü âñòà-
íîâëåí³ íà áóäèíêàõ êâàðòàëó â Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ñòîëèö³, à ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìè ÷åêàòè-
ìåìî çâîðîòíî¿ ðåàêö³¿ â³ä ì³ñöåâèõ ìåøêàí-
ö³â, ùîá ç’ÿñóâàòè, íàñê³ëüêè íîâ³ ïîêàç÷èêè
çðó÷í³. Õî÷åìî ïî÷óòè äóìêó êèÿí ùîäî, ìîæ-
ëèâî ³ íåâåëè÷êèõ, àëå âàæëèâèõ çì³í äëÿ ðîç-
âèòêó òóðèñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó íàøîãî ì³ñ-
òà»,— çàçíà÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

Ìåð ñòîëèö³ òàêîæ ï³äêðåñëèâ, ùî âñ³ ïîêàæ-
÷èêè àäðåñ ó Êèºâ³ ìàþòü áóòè ïðèâåäåí³ äî
ºäèíîãî çðàçêà.

Íàãàäàéìî, ùî ïðîåêò òàáëè÷îê ì³ñòî ðîç-
ðîáèëî ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
«Àãåíòè çì³í».

Äëÿ òåñòóâàííÿ îáðàíî òðèêóòíèê ì³æ ñòàí-
ö³ºþ ìåòðî «Àðñåíàëüíà», ê³íîòåàòðîì «Çîðÿ-
íèé» òà ãîòåëåì «Ñàëþò». Çà ñëîâàìè àðõ³òåê-
òîðà Ìàêñèìà Ãîëîâêà, âèð³øåíî çì³íèòè ïî-
êàæ÷èêè ñàìå íà ö³é ä³ëÿíö³, òîìó ùî á³ëü-
ø³ñòü âóëèöü âñåðåäèí³ öüîãî òðèêóòíèêà íå-
ùîäàâíî ïåðåéìåíîâàíî, à îòæå, âñå îäíî òðå-
áà ì³íÿòè ïîêàæ÷èêè íà íîâ³. Òàêîæ º ìîæëè-
â³ñòü ïðîòåñòóâàòè òàáëè÷êè íà ð³çíèõ òèïàõ
çàáóäîâè. Àäæå òóò º ³ äîðåâîëþö³éí³ áóäèíêè,
³ ïàíåëüí³, ³ íåæèòëîâ³ ñïîðóäè.

Âñüîãî ó òåñòóâàíí³ áðàòèìóòü ó÷àñòü áëèçü-
êî 200 ïîêàæ÷èê³â. Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü êîæíî¿
òàáëè÷êè 250-500 ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷èìè ó
âèãîòîâëåíí³ ñòàëè ïîêàæ÷èêè íà âóëèö³ Îìå-
ëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà. Àëå öå âñå îäíî âäâ³÷³ äå-
øåâøå, í³æ òàáëè÷êè ëàéòáîêñè ç ï³äñâ³òêîþ.
Íà äóìêó «Àãåíò³â çì³í», îñâ³òëþâàòèñü ìàº
âñÿ âóëèöÿ, à íå ëèøå íîìåðè áóäèíê³â.

Òàáëè÷êè âèãîòîâëåí³ ç ìåòàëó òà â³ääàëå-
íî íàãàäóþòü ñòàð³ êè¿âñüê³ ïîêàæ÷èêè âèáî-
ðîì êîëüîð³â: á³ë³ ë³òåðè íà òåìíî-ñèíüîìó
ôîí³. Íàçâè âóëèöü íàïèñàíî óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ òà òðàíñë³òåðîâàíî ëàòèíèöåþ.

Äî ñëîâà, ñòàð³ òàáëè÷êè, êàæóòü äèçàé-
íåðè, ìîæóòü ïðîäàòè íà ñïåö³àëüíîìó àóê-
ö³îí³ �

Íàçâè âóëèöü —
â îíîâëåíîìó ôîðìàò³
�Ó ðàìêàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó â ì³ñò³ âñòàíîâèëè ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ ïîêàæ÷èêè àäðåñ

Ó ñòîëèö³ ïëàíóþòü ïðèâåñòè äî ºäèíîãî çðàçêà âñ³ ïîêàæ÷èêè àä-
ðåñ. Íîâ³ òàáëè÷êè áóäóòü â³äïîâ³äàòè ñó÷àñíèì âèìîãàì: ÷³òê³, êîí-
òðàñòí³, á³ë³ íàïèñè íà òåìíî-ñèíüîìó ôîí³ ç àíãë³éñüêîþ òðàíñë³òå-
ðàö³ºþ, ùîáè ³íîçåìí³ ãîñò³ òàêîæ ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïðî÷èòàòè
íàçâè âóëèöü. Âñüîãî ó òåñòóâàíí³ áðàòèìóòü ó÷àñòü áëèçüêî 200 ïî-
êàæ÷èê³â, ÿê³ ðîçì³ñòÿòü íà Ïå÷åðñüêó ì³æ ñòàíö³ºþ ìåòðî «Àðñå-
íàëüíà», ê³íîòåàòðîì «Çîðÿíèé» òà ãîòåëåì «Ñàëþò».

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ì³ñòî âèä³ëèòü
äîäàòêîâî êîøòè 
íà ðåìîíòè äîð³ã

Êè¿â ïëàíóº âèä³ëèòè áëèçüêî

2 ìëðä ãðí íà ðåìîíò ñòîëè÷íèõ

äîð³ã. Ïðî öå ï³ä ÷àñ ïðåñ-áðèô³í-

ãó ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ãîëîâè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

«²ç óðàõóâàííÿì çì³í äî áþ-

äæåòó ì³ñòà íà íèí³øí³é ð³ê,íà ðå-

ìîíò àâòîäîð³ã ïëàíóºòüñÿ âèä³-

ëèòè 809 ìëí ãðí. Öå ìîæëèâî çà

ðàõóíîê íàäõîäæåíü â³ä ìèòíèö³.

Çîêðåìà íà ðåìîíò ïðî¿æäæî¿

÷àñòèíè äîäàòêîâî çàëó÷àºòüñÿ

330 ìëí ãðí. Ùå 100 ìëí ãðí — íà

ðåìîíò ì³æêâàðòàëüíèõ ïðî¿ç-

ä³â»,— ï³äêðåñëèâ ïåðøèé çàñòóï-

íèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.

Â³í äîäàâ, ùî â áþäæåò³ âæå

çàêëàäåíî áëèçüêî 350 ìëí ãðí

íà ïîòî÷íèé ðåìîíò äîð³ã ³ 450

ìëí ãðí — íà êàï³òàëüíèé.

«Ó ö³ëîìó íà ðåìîíò êè¿âñüêèõ

øëÿõ³â áóäå ñïðÿìîâàíî áëèçüêî

2 ìëðä ãðí. Ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³

áóëî âèä³ëåíî 1,5 ìëðä ãðí»,— çà-

óâàæèâ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Â³í ñïîä³âàºòüñÿ,ùî çá³ëüøåí-

íÿ ô³íàíñóâàííÿ äîçâîëèòü ïîë³ï-

øèòè ñòàí ñòîëè÷íèõ ìàã³ñòðàëåé.

Íàãàäàºìî, ðàí³øå Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïî-

îá³öÿâ, ùî ñòîëè÷íà âëàäà çðî-

áèòü óñå, ùîá çáåðåãòè ïîçèòèâíó

äèíàì³êó ðåìîíòó äîð³ã ó ì³ñò³ ³

óæå çà ê³ëüêà ðîê³â ñóòòºâî çì³íè-

òè ñèòóàö³þ ç³ ñòàíîì àâòîøëÿõ³â.

Êè¿â ïðåçåíòóâàâ 
ïðîåêòè íàéá³ëüøèì 
ñâ³òîâèì ³íâåñòîðàì 
íà âèñòàâö³
Investment
Management
Exhibition

Óêðà¿íñüêà ñòîëèöÿ ïðåäñòàâèëà

³íâåñòèö³éí³ ïðîåêòè íàéá³ëüøèì

ñâ³òîâèì ³íâåñòîðàì íà âèñòàâö³

Investment Management Exhibition,

ùî ïðîõîäèëà ó Ôðàíêôóðò³ (Í³-

ìå÷÷èíà) ìèíóëèìè âèõ³äíèìè.

Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â Äåïàðòàìåí-

ò³ åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é ÊÌÄÀ.

Ó÷àñòü â åêñïîçèö³¿ âçÿëè ïîíàä

300 ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â, ïðåä-

ñòàâíèêè ìóí³öèïàë³òåò³â Áàðñåëî-

íè, Öþð³õà, Ðåéê’ÿâ³êà, Áåðë³íà, ä³-

ëîâèõ ê³ë ÎÀÅ,×åõ³¿,Á³ëîðóñ³ òîùî.

²íâåñòîðè îçíàéîìèëèñÿ ç ³í-

âåñòèö³éíèì ïîòåíö³àëîì óêðà¿í-

ñüêî¿ ñòîëèö³, çîêðåìà, ç ïðîåêòà-

ìè â ñôåð³ åíåðãîåôåêòèâíîñò³,

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè,ñïîð-

òó, ðåêðåàö³¿.

ßê íàãîëîøóþòü ó Äåïàðòàìåí-

ò³, ñüîãîäí³ äëÿ Êèºâà â ïð³îðèòå-

ò³ ïðîñóâàííÿ ïðÿìèõ ³íîçåìíèõ ³í-

âåñòèö³é, ï³äòðèìêà äåðæàâíî-

ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà, ñòâîðåí-

íÿ ³íäóñòð³àëüíèõ ïàðê³â. Ñàìå ö³

íàïðÿìêè áóëè êëþ÷îâèìè íà öüî-

ãîð³÷í³é âèñòàâö³ Investment

Management Exhibition.

Ó ðàìêàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó ïîêàæ÷èêè 
àäðåñ íîâîãî çðàçêà çàì³íèëè ïîêè ùî â îäíîìó ç êâàðòàë³â
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ñòîëèö³
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
Про створення навчальних 

закладів комунальної 
власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 31/2253 від 23 березня 2017 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%
їні», статей 12 та 16 Закону України «Про дошкільну освіту», статей 12 та 14 Закону України «Про позашкіль%
ну освіту», рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 209/7546 «Про делегування повнова%
жень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районним
в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти» та з урахуванням соціально%економічної потреби
мешканців Святошинського району міста Києва в отриманні дошкільної та позашкільної освіти Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè:

1.1. Êîìóíàëüíèé ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-

êëàä «Öåíòð òóðèçìó òà êðàºçíàâñòâà ó÷í³âñüêî¿

ìîëîä³ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àä-

ðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Êîðîëüîâà Àêàäåì³êà, 5-À.

1.2. Êîìóíàëüíèé ïîçàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé

çàêëàä «Öåíòð òâîð÷îñò³ ä³òåé òà þíàöòâà Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, âóë. ×èñòÿê³âñüêà, 18.

1.3. Êîìóíàëüíèé äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-

êëàä (äèòÿ÷èé ñàäîê) ¹ 134 Ñâÿòîøèíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåíå-

ðàëà Â³òðóêà, 17/4.

1.4. Êîìóíàëüíèé äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çà-

êëàä (ÿñëà — ñàäîê) ¹ 145 «Ìàòåðèíêà» Ñâÿ-

òîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: 

ì. Êè¿â, áóëüâ. Êîëüöîâà, 20-á.

2. Ïåðåäàòè äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, çàçíà÷åí³ â ïóíêò³ 1

öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ñâÿòîøèíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàòâåðäèòè ñòàòóòè íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

ä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ

çàêëàä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ,

ó ìåæàõ âèäàòê³â ïî ãàëóç³ «Îñâ³òà», ïåðåäáà-

÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà, Ñâÿòîøèíñüê³é

ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü âëàñíîñò³, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿,

ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про внесення змін 
до Статуту Олександрівської 

клінічної лікарні м. Києва
Рішення Київської міської ради № 19/2241 від 23 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від
15 березня 2012 року № 198/7535 «Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації)» та з метою приведення установчих документів Олександрівської клінічної лі%
карні м. Києва у відповідність до вимог законодавства України Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ñòàòóòó Îëåêñàíäð³âñüêî¿

êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27 ãðóäíÿ 2007

ðîêó ¹ 1522/4355, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é ðå-

äàêö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ

2. Îëåêñàíäð³âñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ì. Êèºâà

çàáåçïå÷èòè ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ñòàòóòó Îëåê-

ñàíäð³âñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ì. Êèºâà ó ïîðÿä-

êó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 27.12.2007 ð. ¹ 1522/4355

(â ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.03.2017 ¹ 19/2241)
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2007 ðîêó ¹ 1076/3909 «Ïðî Îëåêñàíäð³âñüêó

êë³í³÷íó ë³êàðíþ ì. Êèºâà» òà º ïðàâîíàñòóïíè-

êîì Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³.

Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Óñòàíîâè º òåðè-

òîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿

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

1.2. Óñòàíîâà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ

Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, ïî-

ñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, óêàçàìè ³

ðîçïîðÿäæåííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêòà-

ìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè

çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ, öèì Ñòàòóòîì òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèìè àêòàìè.

1.3. Óñòàíîâà ìàº â³äîêðåìëåíå ìàéíî, ñà-

ìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè ó â³äïîâ³äíèõ îðãà-

íàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè.

1.4. Íàéìåíóâàííÿ Óñòàíîâè:

ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Îëåêñàíäð³âñüêà êë³-

í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êèºâà;

ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÎÊË ì. Êèºâà.

1.5. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Óñòàíîâè: âóë. Øîâ-

êîâè÷íà, 39/1, ì. Êè¿â, 01601.

1.6. Óñòàíîâà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº øòàìï

òà ïå÷àòêó ³ç âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, ³íø³ ïå-

÷àòêè, øòàìïè, áëàíêè.

2. ÌÅÒÀ ² ÏÐÅÄÌÅÒ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÓÑÒÀÍÎÂÈ

2.1. Óñòàíîâà óòâîðåíà ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ

äîñòóïíîñò³ òà ÿêîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, åôåê-

òèâíîãî ³ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì Óñòàíîâè º çàáåçïå÷åííÿ

ïîòðåá íàñåëåííÿ ó ÿê³ñíîìó, êâàë³ô³êîâàíîìó ³

äîñòóïíîìó ìåäè÷íîìó îáñëóãîâóâàíí³.

2.2. Ïðåäìåòîì ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè º: 

ìåäè÷íà ïðàêòèêà;

êîíñåðâàòèâíå òà îïåðàòèâíå ë³êóâàííÿ õâî-

ðèõ;

ðîçðîáëåííÿ, âïðîâàäæåííÿ òà çàñòîñóâàí-

íÿ ïðîãðåñèâíèõ ìåòîä³â ë³êóâàííÿ;

ðåàá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè òà

ðåâìàòîëîã³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè;

íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî¿, ä³àãíîñòè÷íî¿ òà ë³-

êóâàëüíî¿ äîïîìîãè õâîðèì;

ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó êîìôîðòó, ÿêèé ñóïðî-

âîäæóº ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷ó ïðàêòèêó;

àìáóëàòîðíå òà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ õâî-

ðèõ, ãîñï³òàë³çàö³ÿ;

íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâî-

ðèì ïðè ãîñòðèõ òà ðàïòîâèõ çàõâîðþâàííÿõ,

òðàâìàõ, îòðóºííÿõ òîùî;

ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç â³äïóñ-

êîì, âèêîðèñòàííÿì, ïðèäáàííÿì, çáåð³ãàííÿì,

ïåðåâåçåííÿì, çíèùåííÿì íàðêîòè÷íèõ çàñî-

á³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ ïðåêóðñîð³â ó ïî-

ðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

åêñïåðòèçà òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³ õâî-

ðèõ, âèäà÷à, ïðîäîâæåííÿ ëèñòê³â íåïðàöåçäàò-

íîñò³, íàäàííÿ òðóäîâèõ ðåêîìåíäàö³é õâîðèì,

ùî ïîòðåáóþòü ïåðåâîäó íà ³íø³ ä³ëÿíêè ðîáî-

òè, ñâîº÷àñíå íàïðàâëåííÿ õâîðèõ íà ìåäèêî-

ñàí³òàðíó åêñïåðòíó êîì³ñ³þ;

ñâîº÷àñíå òà êâàë³ô³êîâàíå íàäàííÿ ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ â àìáóëàòîðíîìó â³ä-

ä³ëåíí³;

êâàë³ô³êîâàíå ³ â ïîâíîìó îáñÿç³ îáñòåæåí-

íÿ õâîðèõ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³äïîâ³äíî

äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

ï³äãîòîâêà, ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ

êâàë³ô³êàö³¿ ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó Óñòàíîâè;

íàäàííÿ ïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïîñëóã íàñåëåí-

íþ çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

ïðîâàäæåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíî-

ñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

ßêùî äëÿ ïðîâàäæåííÿ äåÿêèõ âèä³â ä³ÿëü-

íîñò³, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, íåîáõ³äíèé

ñïåö³àëüíèé äîçâ³ë (ë³öåíç³ÿ), Óñòàíîâà îòðè-

ìóº éîãî â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

3. ÏÐÈÍÖÈÏÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÓÑÒÀÍÎÂÈ

3.1. Â³äíîñèíè Óñòàíîâè ç ï³äïðèºìñòâàìè,

óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðîìàäÿíàìè â

óñ³õ ñôåðàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäóþòü-

ñÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ çã³äíî ³ç çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

3.2. Óòðèìàííÿ Óñòàíîâè ³ îïëàòà ïðàö³ çä³é-

ñíþþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â, à òà-

êîæ êîøò³â, îòðèìàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.3. Óñòàíîâà ðåàë³çóº â ïîâíîìó îáñÿç³ ïðà-

âà ³ îáîâ’ÿçêè ó ñôåðàõ ïëàíóâàííÿ, ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè, ô³íàíñ³â, ö³í òà îõîðîíè íàâêî-

ëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïåðåäáà-

÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Óñòàíîâà º îäåðæóâà÷åì êîøò³â áþäæå-

òó ó ìåæàõ áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü ó áþäæåò³ ì³ñ-

òà Êèºâà.

4. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÎÞ

4.1. Óïðàâë³ííÿ Óñòàíîâîþ çä³éñíþº ãîëîâ-

íèé ë³êàð (äàë³ — êåð³âíèê) íà îñíîâ³ ºäèíîíà-

÷àëüíîñò³. Êåð³âíèê Óñòàíîâè íåñå ïåðñîíàëü-

íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Óñòàíîâè.

4.2. Êåð³âíèê Óñòàíîâè ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïî-

ñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè çã³äíî ç Ïîëîæåí-

íÿì ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð êàíäèäàòóð íà ïîñà-

äè ãîëîâíèõ ë³êàð³â çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

êîìóíàëüíîãî ñåêòîðó â ì³ñò³ Êèºâ³.

4.3. Êåð³âíèê ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü:

ñàìîñò³éíî âèð³øóº âñ³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Óñ-

òàíîâè â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî çà-

êîíîäàâñòâà òà öüîãî Ñòàòóòó;

âèäàº íàêàçè, îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ âñ³-

ìà ïðàö³âíèêàìè Óñòàíîâè;

âæèâàº çàõîäè çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â òà íà-

êëàäàº íà ïðàö³âíèê³â äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåí-

íÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè;

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³ä-

ðîçä³ëè, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿;

çàòâåðäæóº ðîçïîä³ë îáîâ’ÿçê³â ì³æ çàñòóïíè-

êàìè êåð³âíèêà çà ïîãîäæåííÿì ³ç Äåïàðòàìåí-

òîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

ñêëàäàº øòàòíèé ðîçïèñ Óñòàíîâè â ìåæàõ

âñòàíîâëåíîãî ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ³ ïîäàº íà

çàòâåðäæåííÿ äèðåêòîðîâ³ Äåïàðòàìåíòó îõî-

ðîíè çäîðîâ’ÿ;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ äèðåêòîðîâ³ Äåïàð-

òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîøòîðèñ, ïëàí àñèã-

íóâàíü íà áþäæåòíèé ð³ê òà ñòðóêòóðó Óñòàíîâè;

ä³º áåç äîâ³ðåíîñò³ â³ä ³ìåí³ Óñòàíîâè, ïðåä-

ñòàâëÿº ¿¿ ³íòåðåñè â óñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, óñòà-

íîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñ-

íîñò³, îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â, çáîð³â

òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â çã³äíî ç çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

óêëàäàº äîãîâîðè, âèäàº äîðó÷åííÿ, ìàº ïðà-

âî ïåðøîãî ï³äïèñó íà ô³íàíñîâèõ, áàíê³âñüêèõ

òà ³íøèõ äîêóìåíòàõ Óñòàíîâè.

4.4. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó ðå-

àë³çóþòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè. Çàãàëüí³ çáî-

ðè º óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ

òðóäîâîãî êîëåêòèâó, ùî ñêëèêàþòüñÿ çà ³í³ö³-

àòèâîþ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³-

òåòó, àáî áåçïîñåðåäíüî ÷ëåí³â òðóäîâîãî êî-

ëåêòèâó óñòàíîâè, ÷èñåëüí³ñòü ÿêèõ ó ðàç³ òàêî¿

³í³ö³àòèâè ìàº äîð³âíþâàòè äâîì òðåòèíàì â³ä

çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåê-

òèâó. Çàãàëüí³ çáîðè ìîæóòü áóòè âèçíàí³ ïîâ-

íîâàæíèìè, ÿêùî â íèõ âçÿëè ó÷àñòü íå ìåíøå

äâîõ òðåòèí ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.4.1. Çàãàëüí³ çáîðè âèíîñÿòü ð³øåííÿ ç ïè-

òàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî ¿õ êîìïåòåíö³¿, ÿê³ º îáî-

â’ÿçêîâèìè äëÿ ³íøèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Óñòà-

íîâè. Óìîâàìè òàêî¿ îáîâ’ÿçêîâîñò³ º ãîëîñó-

âàííÿ çà ð³øåííÿ äâîõ òðåòèí ïðèñóòí³õ íà öèõ

çáîðàõ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Îëåêñàíäð³âñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ì. Êè-

ºâà (äàë³ — Óñòàíîâà) º ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-

òè÷íèì çàêëàäîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, áþäæåò-

íîþ íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ, çàñíîâàíîþ íà

êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà, ï³äïîðÿäêîâàíîþ Äåïàðòàìåíòó

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Äåïàðòàìåíò îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ).

Óñòàíîâà ñòâîðåíà øëÿõîì ïåðåòâîðåííÿ ç

Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ â³äïîâ³äíî

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 æîâòíÿ
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Про громадський звіт щодо роботи 
районних державних адміністрацій

Рішення Київської міської ради № 832/1836 від 9 лютого 2017 року
Відповідно до Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», час%

тини другої статті 11 Закону України «Про столицю України — місто%герой Київ», пункту 8 статті 39 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформа%
ції», з метою забезпечення відкритості та публічності роботи місцевих виконавчих органів влади Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

1.1. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííî-

ñò³ öèì ð³øåííÿì äîðó÷èòè ãîëîâàì Ãîëîñ³¿â-

ñüêî¿, Äàðíèöüêî¿, Äåñíÿíñüêî¿, Äí³ïðîâñüêî¿, Îáî-

ëîíñüêî¿, Ïå÷åðñüêî¿, Ïîä³ëüñüêî¿, Ñâÿòîøèí-

ñüêî¿, Ñîëîì’ÿíñüêî¿ òà Øåâ÷åíê³âñüêî¿ ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é îäèí

ðàç íà ï³âð³÷÷ÿ çä³éñíþâàòè ãðîìàäñüêèé çâ³ò

ïðî ðîáîòó ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ

àäì³í³ñòðàö³é.

1.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííî-

ñò³ âêàçàíèì ð³øåííÿì çàòâåðäèòè ïîðÿäîê ïðî-

âåäåííÿ ãðîìàäñüêîãî çâ³òó ïðî ðîáîòó ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çã³ä-

íî ç ìîäåëüíèì ïîðÿäêîì, âèçíà÷åíèì ó äî-

äàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-

íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
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4.4.2. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ âåäåííÿ çàãàëüíèõ çáî-

ð³â ï³ä ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ ïðèñóòí³ìè ÷ëåíàìè

òðóäîâîãî êîëåêòèâó îáèðàþòüñÿ ãîëîâóþ÷èé

òà ñåêðåòàð øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ. Îáðàííÿ öèõ

îñ³á º ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî çà íèõ øëÿõîì ãîëî-

ñóâàííÿ âèñëîâèëèñÿ íå ìåíøå äâîõ òðåòèí ïðè-

ñóòí³õ íà çáîðàõ ÷ëåí³â òðóäîâîãî êîëåêòèâó.

4.4.3. Ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ çáîð³â òà ï³ä-

ñóìêè îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì çàãàëüíèõ

çáîð³â, ùî ìàº áóòè ï³äïèñàíèé ãîëîâóþ÷èì òà

ñåêðåòàðåì çàãàëüíèõ çáîð³â.

4.4.4. Ð³øåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü,

ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè, ïðèéìàþ-

òüñÿ éîãî îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ çà ó÷àñò³ òðóäî-

âîãî êîëåêòèâó ³ â³äîáðàæàþòüñÿ â êîëåêòèâíî-

ìó äîãîâîð³. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äî-

ãîâîðó â³ä ³ìåí³ àäì³í³ñòðàö³¿ íàäàºòüñÿ êåð³â-

íèêó Óñòàíîâè, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó –

ïðîôñï³ëêîâîìó êîì³òåòó.

5. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß 

ÏÐÀÖ² ÒÀ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÀ ÏËÀÒÀ

5.1. Â Óñòàíîâ³ äëÿ íàéïîâí³øîãî âèêîðèñ-

òàííÿ òðóäîâîãî ïîòåíö³àëó òà ñòâîðåííÿ óìîâ

äëÿ âèñîêîåôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êîæíîãî ïðà-

ö³âíèêà:

5.1.1. Ïðîâîäèòüñÿ àòåñòàö³ÿ òà ðàö³îíàë³çà-

ö³ÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü, âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ ê³ëüê³ñòü.

5.1.2. Âñòàíîâëþþòüñÿ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ïðà-

ö³ ïðàö³âíèê³â, çä³éñíþºòüñÿ òàðèô³êàö³ÿ òà âñòà-

íîâëþþòüñÿ ïðàö³âíèêàì íàäáàâêè äî ïîñàäî-

âîãî îêëàäó çà âèñîê³ äîñÿãíåííÿ ó ïðàö³, ñêëàä-

í³ñòü, íàïðóæåí³ñòü ó ðîáîò³, ïðîôåñ³éíó ìàé-

ñòåðí³ñòü òà ³íø³ äîïëàòè ³ íàäáàâêè çã³äíî ³ç

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.1.3. Âñòàíîâëþºòüñÿ ðåæèì ðîáîòè òà òðè-

âàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó, à òàêîæ òðèâàë³ñòü äî-

äàòêîâèõ â³äïóñòîê çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

5.2. Îïëàòà ïðàö³ ïðàö³âíèê³â Óñòàíîâè çä³é-

ñíþºòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè çàêîíàìè Óêðà-

¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè,

íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà-

¿íè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè â

ìåæàõ àñèãíóâàíü, âèçíà÷åíèõ êîøòîðèñîì.

5.3. Ïðàö³âíèêè ìàþòü ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â

óïðàâë³íí³ Óñòàíîâîþ ÷åðåç çàãàëüí³ çáîðè (êîí-

ôåðåíö³¿), ðàäè òðóäîâèõ êîëåêòèâ³â, ïðîôåñ³é-

í³ ñï³ëêè, ÿê³ ä³þòü ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³, ³íø³ îð-

ãàíè, óïîâíîâàæåí³ òðóäîâèì êîëåêòèâîì íà

ïðåäñòàâíèöòâî, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïî-

ë³ïøåííÿ ðîáîòè Óñòàíîâè, à òàêîæ ç ïèòàíü ñî-

ö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ ïîáóòîâîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ.

Êåð³âíèê Óñòàíîâè çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðþâà-

òè óìîâè, ÿê³ á çàáåçïå÷óâàëè ó÷àñòü ïðàö³âíè-

ê³â â ¿¿ óïðàâë³íí³.

5.4. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Óñòàíîâè ñêëàäàºòü-

ñÿ ç óñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ñâîºþ ïðàöåþ áåðóòü

ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ òðóäîâîãî äî-

ãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè) àáî ³íøèõ ôîðì, ùî ðå-

ãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñèíè ïðàö³âíèêà ç Óñòà-

íîâîþ.

5.5. Âèðîáíè÷³, òðóäîâ³, åêîíîì³÷í³ òà ñîö³-

àëüí³ â³äíîñèíè òðóäîâîãî êîëåêòèâó ç ðîáîòî-

äàâöåì ðåãóëþþòüñÿ êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì.

5.6. Ïðàâî óêëàäåííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâî-

ðó â³ä ³ìåí³ Óñòàíîâè íàäàºòüñÿ êåð³âíèêó Óñòà-

íîâè, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — ïðîô-

ñï³ëêîâîìó îðãàíó, à â ðàç³ éîãî â³äñóòíîñò³ — ïðåä-

ñòàâíèêàì ïðàö³âíèê³â, îáðàíèì òà óïîâíîâà-

æåíèì òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

5.7. Ñòîðîíè, ÿê³ ï³äïèñàëè êîëåêòèâíèé äî-

ãîâ³ð, ùîð³÷íî â ñòðîêè, ïåðåäáà÷åí³ êîëåêòèâ-

íèì äîãîâîðîì, çâ³òóþòü ïðî éîãî âèêîíàííÿ.

5.8. Êîëåêòèâíèé äîãîâ³ð ï³äëÿãàº ïîâ³äîì-

í³é ðåºñòðàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6. ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÀ ÁÀÇÀ 

² ÊÎØÒÈ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

6.1. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó ³ êîøòè Óñòà-

íîâè ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîø-

òè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ òà ô³íàí-

ñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíà ó ñà-

ìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

6.2. Ìàéíî Óñòàíîâè íàëåæèòü äî êîìóíàëü-

íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-

ºâà ³ çàêð³ïëþºòüñÿ çà íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâ-

íîãî óïðàâë³ííÿ.

6.3. Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ Óñòàíîâè ô³íàí-

ñóþòüñÿ çà ðàõóíîê áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà ³í-

øèõ äæåðåë, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè.

6.4. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî îòðèìóâàòè ïëàòó çà

íàäàííÿ ïîñëóã, çàëó÷àòè ìàòåð³àëüí³ òà ô³íàí-

ñîâ³ ðåñóðñè, îòðèìóâàòè ãðàíòè, äàðóíêè òà

áëàãîä³éí³ âíåñêè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-

êîíàìè, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòà-

ìè ³ öèì Ñòàòóòîì.

6.5. Óñòàíîâà ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ

âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó â³ä-

÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íåþ ìàéíî, íàäàâàòè â

îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷-

êó), ïåðåäàâàòè ó çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îá-

ëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïè-

ñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

6.6. Äîõîäè Óñòàíîâè âèêîðèñòîâóþòüñÿ âè-

êëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàí-

íÿ Óñòàíîâè, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà

íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

6.7. Óñòàíîâà äîòðèìóºòüñÿ çàáîðîíè ðîçïî-

ä³ëó îòðèìàíèõ äîõîä³â àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çà-

ñíîâíèêà, ÷ëåí³â Óñòàíîâè, ¿¿ ïðàö³âíèê³â (êð³ì

îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³-

àëüíîãî âíåñêó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Óñ-

òàíîâè òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

7. ÎÁË²Ê, ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ, 

ÊÎÍÒÐÎËÜ

7.1. Óñòàíîâà âåäå îïåðàòèâíèé, áóõãàëòåð-

ñüêèé ³ ïåðâèííèé ìåäè÷íèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â

ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ñêëàäàº ñòàòèñòè÷íó, ô³íàí-

ñîâó òà áþäæåòíó (êâàðòàëüíó òà ð³÷íó) çâ³òí³ñòü

ó ïîðÿäêó,— âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí îáë³êó, ñâîº÷àñí³ñòü-

çäà÷³ áóõãàëòåðñüêî¿ òà ³íøî¿ çâ³òíîñò³ ïîêëà-

äàºòüñÿ íà êåð³âíèêà Óñòàíîâè òà ãîëîâíîãî áóõ-

ãàëòåðà.

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Óñòàíîâè íàäàºòüñÿ Äå-

ïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âè-

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

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

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7.2. Îêðåì³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè ïå-

ðåâ³ðÿþòü óïîâíîâàæåí³ îðãàíè â³äïîâ³äíî äî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

7.3. Ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ Óñòàíîâè ïðîâîäèòü

âëàñíèê àáî óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí ó âñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8. Ë²ÊÀÐÑÜÊÀ ÒÀªÌÍÈÖß

8.1. Ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè Óñòàíîâè òà ³íø³ îñî-

áè, ÿêèì ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ïðîôåñ³éíèõ

àáî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ñòàëî â³äîìî ïðî õâî-

ðîáó, ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, îãëÿä òà ¿õ ðåçóëü-

òàòè, ³íòèìíó ³ ñ³ìåéíó ñòîðîíè æèòòÿ ãðîìàäÿ-

íèíà, íå ìàþòü ïðàâà ðîçãîëîøóâàòè ö³ â³äî-

ìîñò³, êð³ì ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âè-

ïàäê³â.

8.2. Óñòàíîâà â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå-

÷óº àíîí³ìí³ñòü ïàö³ºíòà ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ

³íôîðìàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ë³êàðñüêó òàºìíèöþ.

8.3. Çàõèñò òà îáðîáëåííÿ ïåðñîíàëüíèõ äà-

íèõ Óñòàíîâà çä³éñíþº äëÿ êîíêðåòíèõ ³ çàêîí-

íèõ ö³ëåé, âèçíà÷åíèõ çà îäíîçíà÷íîþ çãîäîþ

ñóá’ºêòà ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ, àáî ó âèïàäêàõ,

ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, òà ó ïîðÿäêó,

âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

9. ÇÌ²ÍÈ ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

9. Çì³íè äî Ñòàòóòó Óñòàíîâè âíîñÿòüñÿ â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè â òîìó æ ïî-

ðÿäêó, â ÿêîìó â³í áóâ çàòâåðäæåíèé.

10. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÓÑÒÀÍÎÂÈ

10.1. Ïðèïèíåííÿ Óñòàíîâè ïðîâîäèòüñÿ øëÿ-

õîì ¿¿ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³-

ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì

âëàñíèêà, ñóäó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Óñòàíîâè ïðàö³âíè-

êàì, ùî çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äîäåðæàí-

íÿ ¿õ ïðàâ ³ ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

10.3. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Óñòàíîâè ¿¿ àêòèâè,

ìàéíî áóäóòü ïåðåäàí³ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îð-

ãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíîãî âèäó àáî çàðàõîâàíî äî

äîõîäó áþäæåòó.

10.4. Óñòàíîâà ââàæàºòüñÿ ïðèïèíåíîþ ç äà-

òè âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó

þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðî-

ìàäñüêèõ ôîðìóâàíü çàïèñó ïðî äåðæàâíó ðå-

ºñòðàö³þ ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè.
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В. Кличко
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інфраструктурою на вул. Миколи Кибальчича, 19%в 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 976/1980 від 23 лютого 2017 року
Відповідно до статей 9, 83, 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення

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

ВИРІШИЛА:
1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî â³ä-

âåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁ-

ÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÌ²Ê» äëÿ

åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî

êîìïëåêñó ç ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ íà

âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 19-â ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, çàÿâà ÄÖ â³ä

30.11.2016 ¹ 01020-000227640-014, ñïðàâà 

¹ Ä-7226).

2. Ïåðåäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÌ²Ê», çà óìîâè âèêîíàí-

íÿ ïóíêòó 3 öüîãî ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 15 ðîê³â

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,7978 ãà (êàäàñòðî-

âèé íîìåð 8000000000:66:034:0300, âèòÿã ç

Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ¹ ÍÂ-8000384372016) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òîðãîâåëüíîãî êîì-

ïëåêñó ç ñîö³àëüíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ íà 

âóë. Ìèêîëè Êèáàëü÷è÷à, 19-â ó Äí³ïðîâñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíî-

ñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ó çâ’ÿç-

êó ³ç íàáóòòÿì ïðàâà âëàñíîñò³ íà ìàéíî (ñâ³-

äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàé-

íî â³ä 12.08.2014, ³íäåêñí³ íîìåðè 25499441,

25499274, 25499205, äîãîâ³ð ¹ 29/14 êóï³âë³-

ïðîäàæó íåæèëîãî áóäèíêó â³ä 05.12.2014

¹ 4061).

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÊÌ²Ê»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â

ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â³ä

26.05.2016 ¹ 6108/0/12/19-16, Ãîëîâíîãî óïðàâ-

ë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 11.10.2016

¹ 1121/41-16.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ çà-

êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãî-

âîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-

òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿã-

íå çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

íåþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 09.02.2017 ð. ¹ 832/1836

Модельний порядок проведення 
громадського звіту про роботу районних 

в місті Києві державних адміністрацій
1. Ãðîìàäñüêèé çâ³ò ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é (íàäàë³ — Çâ³ò) — öå ïî-

â³äîìëåííÿ ïðî âèêîíàííÿ ðîáîòè ðàéîííî¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ç çàïðîøåí-

íÿì ïðåäñòàâíèê³â ïðåñè, òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà, ³íøèõ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âè-

êîíàâ÷î¿ âëàäè, íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà äåïóòà-

ò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

2. Çâ³òóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ ïîäàëü-

øîãî óòâåðäæåííÿ â³äêðèòî¿ ³ äåìîêðàòè÷íî¿

äåðæàâíî-ãðîìàäñüêî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñ-

òîì, ïîºäíàííÿ äåðæàâíîãî ³ ãðîìàäñüêîãî êîí-

òðîëþ çà ïðîçîð³ñòþ ðîáîòè, ïðèéíÿòòÿ ³ âèêî-

íàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà ïîêðàùåííÿ ìîæ-

ëèâîñòåé ñï³âïðàö³ ç òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ

ì³ñòà Êèºâà.
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3. Çàâäàííÿìè çâ³òóâàííÿ º:

— ï³äâèùèòè ð³âåíü ³íôîðìîâàíîñò³ íàñå-

ëåííÿ ïðî ïîòî÷íèé ñòàí âèêîíàííÿ ïîâíîâà-

æåíü â³äïîâ³äíîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ äëÿ ìîæëèâîñò³ âïëèâàòè

íà ¿¿ ä³¿ òà ñï³âïðàöþâàòè â ðåæèì³ ä³àëîãó;

— çàáåçïå÷èòè â³äêðèò³ñòü, ïóáë³÷í³ñòü òà

åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ì³ñöåâèõ âèêîíàâ÷èõ îð-

ãàí³â âëàäè ç ìåòîþ îáãîâîðåííÿ òà âèð³øåííÿ

ãðîìàäñüêèõ, êóëüòóðíèõ, ñîö³àëüíèõ òà ñóñï³ëü-

íî-ïîë³òè÷íèõ ïèòàíü;

— çàïîá³ãòè ìîæëèâîñòÿì çä³éñíåííÿ êîðóï-

ö³¿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè, áóäó÷è ïðåâåíòèâíèì

àíòèêîðóïö³éíèì ìåõàí³çìîì.

4. Ïðîåêò ïîðÿäêó äåííîãî Çâ³òó, äàòà ³ ÷àñ

éîãî ïðîâåäåííÿ çàòâåðäæóþòüñÿ íà çàñ³äàíí³

ï³äãîòîâ÷î¿ ãðóïè, ùî ñòâîðþºòüñÿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ó ñêëàä³ êåð³âíèöòâà ðàéîí-

íî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàðîä-

íèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, îáðàíèõ ïî îäíîìàíäàò-

íèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ ì³ñòà Êèºâà, òà äåïóòàò³â

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Çâ³ò â³äáóâàºòüñÿ ïóáë³÷íî îäèí ðàç íà ï³â-

ð³÷÷ÿ â ïðèì³ùåíí³ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî â ³íøîìó ïðèì³ùåíí³ çà

çãîäîþ ï³äãîòîâ÷î¿ ãðóïè. Íà âèìîãó òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè, çà óìîâè íàäàííÿ á³ëüøå 1/10

ï³äïèñ³â â³ä ñêëàäó ìåøêàíö³â, â³äïîâ³äíîãî

ðàéîíó, àáî íà âèìîãó òðåòèíè â³ä ñêëàäó äåïó-

òàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Çâ³ò ìîæå â³äáóâà-

òèñÿ ïîçà÷åðãîâî.

6. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ì³ñöå, äàòó ³ ÷àñ ïðîâåäåí-

íÿ Çâ³òó ïóáë³êóºòüñÿ ÿê ì³í³ìóì çà òèæäåíü íà

îô³ö³éíèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñàõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, â³äïîâ³äíèõ ðàéîííèõ â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà â ì³ñöå-

âèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. Êåð³âíèöòâî â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çîáîâ’ÿçàíå ïîâ³äîìèòè ÿê ì³-

í³ìóì çà òèæäåíü ïðî ì³ñöå, äàòó ³ ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ Çâ³òó êåð³âíèê³â îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿

íàñåëåííÿ, æèòëîâî-áóä³âåëüíèõ êîîïåðàòèâ³â

òà îá’ºäíàíü ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ

áóäèíê³â, ãîë³â ãðîìàäñüêèõ òà áëàãîä³éíèõ îð-

ãàí³çàö³é, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü íà òåðèòîð³¿ â³äïî-

â³äíîãî ðàéîíó, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, îá-

ðàíèõ ïî îäíîìàíäàòíèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ ì³ñ-

òà Êèºâà, òà äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

8. Íà Çâ³ò³ çîáîâ’ÿçàí³ áóòè ïðèñóòí³ ãîëîâà òà

çàñòóïíèêè ãîëîâè â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, êåð³âíèêè âñ³õ

ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-

ºìñòâ â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, îá-

ðàí³ ïî îäíîìàíäàòíèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ ì³ñòà

Êèºâà, òà äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Â ðà-

ç³ â³äñóòíîñò³ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ãîëîâè, çàñòóï-

íèê³â ãîëîâè òà êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîç-

ä³ë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-

òðàö³é, íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, îáðàíèõ ïî

îäíîìàíäàòíèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ ì³ñòà Êèºâà, òà

äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà Çâ³ò³ ìîæóòü

áóòè ïðèñóòí³ îñîáè, ÿê³ âèêîíóþòü ¿õí³ îáîâ’ÿç-

êè, ïîì³÷íèêè-êîíñóëüòàíòè íàðîäíèõ äåïóòà-

ò³â òà äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

9. Çà ³í³ö³àòèâîþ êåð³âíèöòâà ðàéîííî¿ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè àáî íàðîäíèõ äåïóòàò³â, äåïóòàò³â

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, íà Çâ³ò ìîæóòü áóòè çà-

ïðîøåí³ ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ ì³ñöåâèõ îðãàí³â

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

10. Ïðàâî ïðèñóòíîñò³ íà çâ³ò³ ìîæóòü ìàòè

âñ³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè àáî îñîáè, ÿê³ çàêîííî

ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ îáãî-

âîðåííÿ ïèòàíü ïîðÿäêó äåííîãî ïðàâî âèñòó-

ïó ³ç ïðîïîçèö³ÿìè òà çàóâàæåííÿìè ùîäî ðî-

áîòè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñ-

òðàö³é ìàþòü ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîæèâà-

þòü íà òåðèòîð³¿ â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó, íàðîäí³

äåïóòàòè òà äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,

ïðåäñòàâíèêè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà

ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

11. Ãîëîâóþ÷èì íà Çâ³ò³ âèñòóïàº ãîëîâà â³ä-

ïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿ àáî îñîáà, ÿêà âèêîíóº éîãî îáîâ’ÿç-

êè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

12. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çâ³òó ïðàö³âíèêàìè

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âå-

äåòüñÿ â³äåîòðàíñëÿö³ÿ, â³äåîçàïèñ ÿêî¿ ìàº áó-

òè ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, òà ïðîòîêîë Çâ³òó, ï³ä-

ïèñàíèé ãîëîâóþ÷èì, ñåêðåòàðåì, à òàêîæ ïðè-

ñóòí³ìè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè, îáðà-

íèìè ïî îäíîìàíäàòíèõ âèáîð÷èõ îêðóãàõ ì³ñ-

òà Êèºâà, ³ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

13. Çâ³ò ãîëîâè ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèñâ³òëþº îñíîâí³ íàïðÿìè ä³-

ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ¿¿ ïîñàäîâèõ

îñ³á, çîêðåìà ïèòàííÿ ùîäî:

— âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà Ïðî-

ãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó â ÷àñ-

òèí³ îñâîºííÿ êîøò³â, äå ãîëîâíèìè ðîçïîðÿä-

íèêàìè º ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³-

í³ñòðàö³¿;

— ñòàíó êîíòðîëþ çà áëàãîóñòðîºì ðàéîíó,

êîíòðîëþ òà ïðîòèä³¿ ðîçì³ùåííþ íåñàíêö³îíî-

âàíèõ ì³ñöü ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ òà ñàìîâ³ëüíîìó

âñòàíîâëåííþ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä;

— ñòàíó æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-

ñòâà â ðàéîí³, âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ

ïðîãðàì;

— çàõîä³â, ÿê³ âæèâàþòüñÿ â³ää³ëàìè ç ïèòàíü

ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, äëÿ ïåðåäà÷³ â³ëü-

íèõ íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü â îðåíäó òà íàäõî-

äæåííÿ êîøò³â çà îðåíäó äî áþäæåòó;

— çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ ðåàë³çàö³¿ îñâ³òí³õ

äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ ïðîãðàì ó íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàäàõ ðàéîíó â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü;

— ñòàíó ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó ñòî-

ñîâíî çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ ñî-

ö³àëüíèõ ïðîãðàì;

— ñòàíó çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ãðîìàäÿí, ÿê³

çíàõîäÿòüñÿ íà êâàðòèðíîìó îáë³êó â ðàéîííèõ

â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ;

— âçàºìîä³¿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ³ç ïðà-

âîîõîðîííèìè îðãàíàìè äëÿ ïðîòèä³¿ àäì³í³ñ-

òðàòèâíèì òà êðèì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì;

— ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ åêîëîã³÷-

íèõ ïðîãðàì ³ç çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðå-

äîâèùà â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü;

— îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêèõ ÿðìàðê³â ó ìåæàõ ðàéîíó;

— çàõîä³â, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ç ìåòîþ íàëåæ-

íîãî ïðîâåäåííÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó â ìå-

æàõ ïîâíîâàæåíü;

— ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ ïðîãðàì

³ç îõîðîíè çäîðîâ’ÿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü;

— ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíèõ òà ì³ñüêèõ ïðîãðàì

³ç ðîçâèòêó òóðèçìó, êóëüòóðè òà ³íôîðìàö³éíî¿

ïîë³òèêè â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü.

14. Ãîëîâà â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî âèêîíóþ÷èé éîãî

îáîâ’ÿçêè íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü

çà ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ

Çâ³òó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про заходи щодо переміщення 
(перенесення) пам’ятника військовому діячеві Щорсу М. О.

Рішення Київської міської ради № 15/2237 від 23 березня 2017 року
Відповідно до Конституції України, законів України «Про засудження комуністичного та націонал%соці%

алістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про
охорону культурної спадщини», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації) від 20 травня 2016 року № 342 «Про деякі питання виконання Закону України
«Про засудження комуністичного та націонал%соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Укра%
їні та заборону пропаганди їхньої символіки» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè ùîäî ïå-

ðåì³ùåííÿ (ïåðåíåñåííÿ) ïàì’ÿòíèêà â³éñüêî-

âîìó ä³ÿ÷åâ³ Ùîðñó Ì. Î. çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ð³-

øåííÿ ùîäî íàäàííÿ äîçâîëó íà ïåðåì³ùåííÿ

(ïåðåíåñåííÿ) ïàì’ÿòíèêà Ùîðñó Ì. Î. çàáåç-

ïå÷èòè, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿, âèêîíàííÿ îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ïåðåì³ùåí-

íÿ (ïåðåíåñåííÿ) ïàì’ÿòíèêà â³éñüêîâîìó ä³-

ÿ÷åâ³ Ùîðñó Ì. Î., 1954 ð., ðîçòàøîâàíîãî íà

áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó

ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), âðà-

õîâóþ÷è, ùî ïàì’ÿòíèê Ùîðñó Ì. Î. º âèçíà÷-

íèì òâîðîì ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà, çä³é-

ñíþâàòè çàõîäè, ïåðåäáà÷åí³ ïóíêòîì 2 öüîãî

ð³øåííÿ, ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ïîëîæåíü Çà-

êîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-

íè» ç îòðèìàííÿì â³äïîâ³äíèõ åêñïåðòíèõ âèñ-

íîâê³â ùîäî çáåðåæåííÿ ïàì’ÿòêè ìîíóìåíòàëü-

íîãî ìèñòåöòâà äðóãî¿ ïîëîâèíè XX ñòîë³òòÿ.

4. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â ãà-

çåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 23.03.2017 ð. ¹ 15/2237

Звернення Київської міської ради 
до Міністерства культури України щодо переміщення (перенесення) 

пам’ятника військовому діячеві Щорсу М. О.
Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 11 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè

äåðæàâà ñïðèÿº êîíñîë³äàö³¿ òà ðîçâèòêîâ³ óêðà-

¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³, òðàäèö³é

³ êóëüòóðè, à òàêîæ ðîçâèòêîâ³ åòí³÷íî¿, êóëüòóð-

íî¿, ìîâíî¿ òà ðåë³ã³éíî¿ ñàìîáóòíîñò³ âñ³õ êî-

ð³ííèõ íàðîä³â ³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè.

9 êâ³òíÿ 2015 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ç

ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïîâòîðåííÿ çëî÷èí³â êîìó-

í³ñòè÷íîãî òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñò-

ñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â, áóäü-ÿêî¿ äèñêðè-

ì³íàö³¿ çà íàö³îíàëüíîþ, ñîö³àëüíîþ, êëàñîâîþ,

åòí³÷íîþ, ðàñîâîþ àáî ³íøèìè îçíàêàìè ó ìàé-

áóòíüîìó, â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿

ñïðàâåäëèâîñò³, óñóíåííÿ çàãðîçè íåçàëåæíîñò³,

ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüí³é ö³ë³ñíîñò³ òà íàö³î-

íàëüí³é áåçïåö³ Óêðà¿íè ïðèéíÿëà Çàêîí Óêðà-

¿íè «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íàö³î-

íàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàð-

íèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè

¿õíüî¿ ñèìâîë³êè», ÿêèì çàñóäèëà êîìóí³ñòè÷íèé

òà íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íèé (íàöèñòñüêèé) òîòà-

ë³òàðí³ ðåæèìè â Óêðà¿í³, âèçíà÷èëà ïðàâîâ³ îñ-

íîâè çàáîðîíè ïðîïàãàíäè ¿õ ñèìâîë³êè òà âñòà-

íîâèëà ïîðÿäîê ë³êâ³äàö³¿ ñèìâîë³â êîìóí³ñòè÷-

íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó.

Äî ñèìâîë³êè êîìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî

ðåæèìó íàëåæèòü ñèìâîë³êà, ùî âêëþ÷àº, çîê-

ðåìà, çîáðàæåííÿ, ïàì’ÿòíèêè, ïàì’ÿòí³ çíàêè,

íàïèñè, ïðèñâÿ÷åí³ ïîä³ÿì, ïîâ’ÿçàíèì ç ä³ÿëü-

í³ñòþ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ³ç âñòàíîâëåííÿì ðà-

äÿíñüêî¿ âëàäè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè àáî â îêðå-

ìèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ,

ïåðåñë³äóâàííÿì ó÷àñíèê³â áîðîòüáè çà íåçà-

ëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó XX ñòîë³òò³ (êð³ì ïàì’ÿòíèê³â

òà ïàì’ÿòíèõ çíàê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç îïîðîì ³ âèãíàí-

íÿì íàöèñòñüêèõ îêóïàíò³â ç Óêðà¿íè àáî ç ðîç-

âèòêîì óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà êóëüòóðè).

Ïóíêòîì 1 ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 òðàâíÿ 2016 ðî-

êó ¹ 342 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó

Óêðà¿íè «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà íà-

ö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) òîòàë³-

òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó ïðîïàãàí-

äè ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè» íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà»

çàòâåðäæåíî ïåðåë³ê ïàì’ÿòíèê³â, ïàì’ÿòíèõ

çíàê³â, ïðèñâÿ÷åíèõ. îñîáàì ïðè÷åòíèì äî îð-

ãàí³çàö³¿ òà çä³éñíåííÿ Ãîëîäîìîðó 1932 — 1933

ðîê³â â Óêðà¿í³, ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é, îñîáàì, ÿê³

îá³éìàëè êåð³âí³ ïîñàäè ó êîìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿,

âèùèõ îðãàíàõ âëàäè òà óïðàâë³ííÿ ÑÐÑÐ, ÓÐÑÐ

(ÓÑÐÐ), ³íøèõ ñîþçíèõ òà àâòîíîìíèõ ðàäÿí-

ñüêèõ ðåñïóáë³ê (êð³ì îñ³á, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ áóëà

çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíà ç ðîçâèòêîì óêðà¿íñüêî¿

íàóêè òà êóëüòóðè), ïðàö³âíèêàì ðàäÿíñüêèõ îð-

ãàí³â äåðæàâíî¿ áåçïåêè, ïîä³ÿì, ïîâ’ÿçàíèì ç

ä³ÿëüí³ñòþ êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, âñòàíîâëåííÿì

ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè àáî â

îêðåìèõ âñòàíîâëåííÿì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà

òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè àáî â îêðåìèõ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöÿõ, ïåðåñë³äóâàííÿì

ó÷àñíèê³â áîðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó

XX ñòîë³òò³, ðîçì³ùåíèõ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êè-

ºâà, ùî ï³äëÿãàþòü äåìîíòàæó.

Äî çàçíà÷åíîãî ïåðåë³êó íàëåæèòü ïàì’ÿòíèê

â³éñüêîâîìó ä³ÿ÷åâ³ Ùîðñó Ì. Î., 1954 ð., ðîç-

òàøîâàíèé íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà ó Øåâ-

÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 3 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 928 «Ïðî çàíå-

ñåííÿ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè íàö³îíàëü-

íîãî çíà÷åííÿ äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõî-

ìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè» çàçíà÷åíèé ïàì’ÿòíèê º

ïàì’ÿòêîþ ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà òà â³ä-

íîñèòüñÿ äî Ïåðåë³êó îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ, ÿê³ çàíåñåí³ äî Äåð-

æàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè.

Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 7 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³

5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè» äî ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíîãî îðãàíó

âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³-

òèêó ó ñôåð³ îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, íà-

ëåæèòü ïîäàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî-

ïîçèö³¿ ïðî ïåðåì³ùåííÿ (ïåðåíåñåííÿ) ïàì’ÿò-

êè íàö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðà-

äà çâåðòàºòüñÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè

ç ïðîõàííÿì âíåñòè â³äïîâ³äíó ïðîïîçèö³þ Êàá³-

íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî ïåðåì³ùåííÿ (ïåðå-

íåñåííÿ) ïàì’ÿòíèêà â³éñüêîâîìó ä³ÿ÷åâ³ Ùîðñó

Ì. Î., 1954 ð., ðîçòàøîâàíîãî íà áóëüâ. Òàðàñà

Øåâ÷åíêà ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

Київський міський голова
В. Кличко

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київської міської ради з питань перевірки 
дотримання будівельних норм, державних 

стандартів і правил, порядку 
здійснення процедур закупівель 
та виконання договорів підряду 

при проектуванні, будівництві, реконструкції, 
ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва 

за кошти бюджету міста Києва у 2016 році
Рішення Київської міської ради № 29/2251 від 23 березня 2017 року

Відповідно до пунктів 2, 30 і 31 частини першої статті 26, статті 48 Закону України «Про місцеве само%
врядування в Україні», статей 16, 17, 19, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», статті 5 Закону
України «Про дорожній рух», статті 12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Ки%
ївської міської ради від 07 липня 2016 року № 579/579, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ñòâîðèòè òèì÷àñîâó êîíòðîëüíó êîì³ñ³þ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ïåðåâ³ðêè äî-

òðèìàííÿ áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàí-

äàðò³â ³ ïðàâèë, ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ ïðîöåäóð

çàêóï³âåëü òà âèêîíàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó ïðè

ïðîåêòóâàíí³, áóä³âíèöòâ³, ðåêîíñòðóêö³¿, ðå-

ìîíò³ òà óòðèìàíí³ âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà

çà êîøòè áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³.

2. Îáðàòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä òèì÷àñîâî¿

êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿: 
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№
п/п Показники Одиниця

виміру

Значення показників

Існуючий стан Етап 5 років Етап 20 років

1 2 3 4 5 6

1 Територія

Територія в межах проекту, га/% 272,00/100 272,00/100 272,00/100

у тому числі:

1.1 # житлова забудова га/% 25,61/9,42 34,46 / 12,67 133,65/49,13

У тому числі:

а) квартали садибної забудови га/% 4,82/1,80 4,82/1,80 2,32 / 0,85

б) квартали багатоквартирної
забудови (з урахуванням
гуртожитків)

га/% 20,79 / 7,64 29,64/10,90 131,33/48,28

1.2 # житлово#громадська забудова
(відведені, але не освоєні) га/% 98,36 /36,20 96,70 /35,55 #

1.3
# ділянки установ і підприємств
обслуговування (крім підприємств і
установ мікрорайонного значення)

га/% 46,60/17,10 46,60/17,10 51,33/18,90

1.4
# зелені насадження (крім зелених
насаджень мікрорайонного
значення)

га/% 29,59/10,90 29,59/ 10,90 31,40/11,50

1.5 # вулиці в межах червоних ліній га/% 34,84/ 12,80 35,84/ 13,17 36,19/13,30

1.6

Території (ділянки) забудови іншого
призначення (ділової, виробничої,
комунально#складської, інженерного
обладнання, курортної, лікувальної
тощо)

га/% 25,30/9,40 26,96 / 9,83 19,43/7,17

1.7 # інші території (в т.ч. водні поверхні) га/% 11,7/4,30 1,85/0,68 #

2 Населення

2.1 Чисельність населення, всього, тис. осіб 6,9 16,4 57,9

у тому числі:

# у садибній забудові тис. осіб 0,1 0,1 0,07

# у багатоквартирній забудові (з
урахуванням гуртожитків) тис. осіб 6,8 16,3 57,83

2.2 Щільність населення, осіб/га 273 476 433

у тому числі:

# у садибній забудові осіб/га 21 21 31

# у багатоквартирній забудові (з
урахуванням гуртожитків) осіб/га 332 550 440

ãîëîâà òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ —

Õàð÷óê Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè;

÷ëåíè òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿:

— Îñàä÷óê Àíäð³é Ïåòðîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Âàñèëü÷óê Âàäèì Âàñèëüîâè÷, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Ä³äåíêî ßðîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷, äåïó-

òàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Äðåï³í Àíòîí Â³êòîðîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Ìàñëîâà Íàòàë³ÿ Âëàäèñëàâ³âíà, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Îêîïíèé Îëåêñ³é Þð³éîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Ñòîðîæóê Âàäèì Ïàâëîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Ñóëèãà Þð³é Àíàòîë³éîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Àíòîíîâà Îëåíà Þð³¿âíà, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Ä³äîâåöü Þð³é Â³êòîðîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Çàäåðåéêî Àíäð³é ²âàíîâè÷, äåïóòàò Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Òåñëåíêî Ïàâëî Ïåòðîâè÷, äåïóòàò Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Íàçàðåíêî Âîëîäèìèð Åäóàðäîâè÷, äå-

ïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

— Àíòîíåíêî Ïðîõîð Äìèòðîâè÷, äåïóòàò

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè òèì÷àñîâî¿ êîí-

òðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ º:

3.1. Ïåðåâ³ðêà äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ ³ â³-

äîì÷èõ áóä³âåëüíèõ íîðì, äåðæàâíèõ ñòàí-

äàðò³â ³ ïðàâèë, âèìîã ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðà-

âîâèõ àêò³â Óêðà¿íè ïðè ïðîåêòóâàíí³, áóä³â-

íèöòâ³, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíò³ òà óòðèìàíí³

âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³.

3.2. Ïåðåâ³ðêà ÿêîñò³ âèêîíàííÿ äîðîæ-

í³õ ðîá³ò ó ì³ñò³ Êèºâ³ òà íàëåæíîãî êîíòðî-

ëþ çà çä³éñíåííÿì çàçíà÷åíèõ ðîá³ò ó 2016

ðîö³.

3.3. Ïåðåâ³ðêà ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ ïðîöå-

äóð çàêóï³âåëü òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ áþ-

äæåòíèõ êîøò³â ïðè ïðîåêòóâàíí³, áóä³âíèö-

òâ³, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíò³ òà óòðèìàíí³ âó-

ëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³ çà êîøòè

ì³ñüêîãî áþäæåòó.

3.4. Ïåðåâ³ðêà çâ³ò³â ïðî âèêîíàííÿ ðîá³ò,

äåôåêòíèõ àêò³â, ñåðòèô³êàò³â ìàòåð³àë³â ³ ïàñ-

ïîðò³â, ðåçóëüòàò³â ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü,

ïðîòîêîë³â âèêîíàííÿ ðîá³ò, àêò³â ïðèéìàííÿ-

ïåðåäàí³ òà ³íøî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî âèêîíàí-

íÿ ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿, ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ âóëèöü ³ äîð³ã

ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ ïåðåâ³ðêà ïîðÿäêó âèêî-

íàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó ùîäî çàçíà÷åíèõ ðî-

á³ò ó 2016 ðîö³.

3.5. Ïåðåâ³ðêà ïîðÿäêó çä³éñíåííÿ ãàðàí-

ò³éíîãî ðåìîíòó òà óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ï³äðÿä-

íèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùî çä³éñíþâàëè ïðîåê-

òóâàííÿ, áóä³âíèöòâî, ðåêîíñòðóêö³þ, ðåìîíò

âóëèöü ³ äîð³ã ì³ñòà Êèºâà ó 2016 ðîö³ çà êîø-

òè ì³ñüêîãî áþäæåòó.

3.6. Îö³íêà íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ íåçà-

ëåæíèõ íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò-

íèõ îðãàí³çàö³é äëÿ ìîí³òîðèíãó çà ÿê³ñòþ

ðîá³ò ç ïðîåêòóâàííÿ, áóä³âíèöòâà, ðåêîí-

ñòðóêö³¿, ðåìîíòó òà óòðèìàííÿ âóëèöü ³ äî-

ð³ã ì³ñòà Êèºâà.

4. Òèì÷àñîâà êîíòðîëüíà êîì³ñ³ÿ äëÿ âèêî-

íàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ìàº ïðàâî

îòðèìóâàòè â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á íåîá-

õ³äí³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè, ùî ìàþòü áóòè

íàäàí³ êîì³ñ³¿ ïðîòÿãîì äåñÿòè äí³â ç ìîìåí-

òó îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî çàïèòó, à òàêîæ çà-

ñëóõîâóâàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.

5. Ñòðîê ä³ÿëüíîñò³ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿

êîì³ñ³¿ ñòàíîâèòü ø³ñòü ì³ñÿö³â ç äíÿ ¿¿ ñòâî-

ðåííÿ.

6. Ïðàâîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ³íôîð-

ìàö³éíå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáî-

òè òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïîêëàñòè íà

ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

7. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçå-

ò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

8. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿

åòèêè.

Київський міський голова
В. Кличко

Про затвердження змін 
до детального плану території 

району Теремки III 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 76/2298 від 4 квітня 2017 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року
№518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у 
м. Києві», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè ó äîäàòêè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

¹518/10006 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè

ñòâîðåííÿ (îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

ó ì. Êèºâ³», çàì³íèâøè öèôðè òà çíàêè «2014-

2016 ðð.» ³ «2013-2016 ðð.» â³äïîâ³äíî öèôðàìè

òà çíàêàìè «2014-2017 ðð.» ³ «2013-2017 ðð.».

2. Âíåñòè çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â³ä 13 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹ 518/10006

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ

(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ó 

ì. Êèºâ³», à ñàìå:

– ïîçèö³þ 81 Ïåðåë³êó ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿

äëÿ ðîçðîáëåííÿ (îíîâëåííÿ) ó ì. Êèºâ³ ó 2013

– 2016 ðð. (äîäàòîê äî Ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ

(îíîâëåííÿ) ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â 

ì. Êèºâ³) âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

3. Çàòâåðäèòè çì³íè äî äåòàëüíîãî ïëàíó

òåðèòîð³¿ ðàéîíó Òåðåìêè III ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 ëèïíÿ 2005 ðîêó

¹ 690/3265 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåòàëüíîãî

ïëàíó òåðèòîð³¿  æèòëîâîãî  ìàñèâó  Òåðåìêè-3

íà  âóë.  Âåëèê³é  Ê³ëüöåâ³é, 1  ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ òåõí³êî-

åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (òåõí³êî-åêîíîì³÷í³

ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç ãðàô³÷íèìè

ìàòåð³àëàìè), ùî äîäàþòüñÿ, ÿê îñíîâó

âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ³

ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîñòîðîâî¿

êîìïîçèö³¿ ³ ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, ðîçòàøóâàííÿ

÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà ëàíäøàôòíî¿

îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова
В. Кличко

81. ДПТ в районі Теремки III ** 2.1.016 272

Äîäàòîê

äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 04.04.2017 ð. ¹ 76/2298

Основні техніко%економічні показники внесення змін до
детального плану території району Теремки III 

у Голосіївському районі м. Києва

Київський міський голова
В. Кличко

Про присвоєння Школі мистецтв 
Деснянського району міста Києва 

імені видатного українського композитора 
Миколи Дмитровича Леонтовича

Рішення Київської міської ради № 22/2244 від 23 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним осо%

бам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат іс%
торичних подій» та Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним осо%
бам та об’єктам міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв
і дат історичних подій у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13 листопада 2013 ро%
ку № 432/9920, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ïðèñâî¿òè ³ì’ÿ óêðà¿íñüêîãî êîìïîçèòîðà Ìè-

êîëè Äìèòðîâè÷à Ëåîíòîâè÷à Øêîë³ ìèñòåöòâ

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

ïðîâåñòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî

âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-

êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³é-

íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-

íÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко
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¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòîì òðàíñïîðòíî¿

³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) òà Ñîëîì’ÿíñüêîþ ðàéîííîþ â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ.

3.4. Íàäàòè ïîãîäæåí³ îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêî-

íîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðî-

ïîçèö³¿ òà ïðîïîçèö³¿ äî óìîâ êîíêóðñ³â çà îá’ºê-

òàìè ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó 

îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é,

çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ, äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ ï³ä-

ãîòîâêè óìîâ êîíêóðñó.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó

òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîí-

í³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó çà çàïèòàìè êîìóíàëüíîãî

ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» íà-

äàâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íåîáõ³äí³ âèñ-

íîâêè, ïîãîäæåííÿ òà ìàòåð³àëè äëÿ ï³äãîòîâ-

êè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â çà îá’ºêòà-

ìè ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó îá’ºê-

ò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çà-

òâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Ïîñò³éíî ä³þ÷³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ ïî çàëó-

÷åííþ ³íâåñòîð³â äî ô³íàíñóâàííÿ áóä³âíèöòâà,

ðåêîíñòðóêö³¿, ðåñòàâðàö³¿ òîùî îá’ºêò³â íåæèò-

ëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèö-

òâà, ³íæåíåðíîòðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

ì³ñòà Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîâåñ-

òè êîíêóðñè ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

06.04.2017 ð. ¹ 408

Перелік об’єктів, 
які потребують залучення інвестицій

1. Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà àâòîäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà âóë. Ìåäîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (êîä

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 72:488:322).

2. Áóä³âíèöòâî îá’ºêòà àâòîäîðîæíüîãî ñåðâ³ñó íà âóë. Ìåäîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ (êîä

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè — 72:488:422).

Керівник апарату
В. Бондаренко

Про надання земельної ділянки 
Державній службі України 

з питань геодезії, 
картографії та кадастру 

для експлуатації 
та обслуговування 

нежитлових будівель 
адміністративного призначення на 

вул. Великій Васильківській, 69 
у Печерському районі м. Києва

Розпорядження № 407 від 06 квітня 2017 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 122, 123 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ста%
тей 13, 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розглянувши лист Державної служби Укра%
їни з питань геодезії, картографії та кадастру від 21 жовтня 2016 року № 15%28%0.1%16431/2%16, в межах функ%
цій місцевого органу виконавчої влади:

1. Íàäàòè Äåðæàâí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü

ãåîäåç³¿, êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó çà óìîâè âèêî-

íàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³é-

íå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,2731

ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:022:0002)

äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ íåæèòëî-

âèõ áóä³âåëü àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðèçíà÷åííÿ íà

âóë. Âåëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é, 69 ó Ïå÷åðñüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³,

çà ðàõóíîê çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñí³ñòü ÷è

êîðèñòóâàííÿ (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ æèò-

ëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè).

2. Äåðæàâí³é ñëóæá³ Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäå-

ç³¿, êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìåæàõ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî ïà-

éîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ,

âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

2.4. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ Äå-

ïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 13 ëèï-

íÿ 2016 ðîêó ¹ 7441/0/12/19-16, Ãîëîâíîãî

óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 08

ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 592/41-16.

2.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà-

¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà

íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.7. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âè-

ð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

Про організацію 
роботи міського 

пасажирського транспорту загального 
користування у день 

свята Пасхи (Великодня) 
16 квітня 2017 року

Розпорядження № 400 від 06 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт»,

«Про міський електричний транспорт», з метою забезпечення безперебійного перевезення пасажирів під час
святкування Пасхи (Великодня):

1. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

òóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

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

1.1. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó Êè¿âñüêîãî ìåòðî-

ïîë³òåíó ó í³÷ ç 15 êâ³òíÿ íà 16 êâ³òíÿ 2017 ðîêó

íà 1 ãîäèíó òà ðîçïî÷àòè ðîáîòó 16 êâ³òíÿ 2017

ðîêó íà 1 ãîäèíó ðàí³øå.

1.2. Ïðîäîâæèòè ðîáîòó íàçåìíîãî ïàñàæèð-

ñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ó

í³÷ ç 15 êâ³òíÿ íà 16 êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà 1 ãîäè-

íó, îðãàí³çóâàâøè ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ñíó-

þ÷èìè ìàðøðóòàìè, ÿê³ ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàíö³é

Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, ³ ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ

îñòàíí³õ ïî¿çä³â Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó, òà

ðîçïî÷àòè ðîáîòó ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

16 êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà 1 ãîäèíó ðàí³øå, îðãàí³-

çóâàâøè ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ñíóþ÷èìè ìàð-

øðóòàìè, ÿê³ ïðîõîäÿòü á³ëÿ ñòàíö³é Êè¿âñüêî-

ãî ìåòðîïîë³òåíó.

1.3. Ç 05 ãîä. 00 õâ. äî 10 ãîä. 00 õâ. 16 êâ³òíÿ

2017 ðîêó çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü îäèíèöü ì³ñüêî-

ãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, ÿêèé ïðîõîäèòü á³ëÿ ì³ñöü ïðîâå-

äåííÿ áîãîñëóæ³íü, â³äïîâ³äíî äî íàÿâíîãî ïà-

ñàæèðîïîòîêó.

1.4. Çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ îñ³á

íà ë³í³ÿõ ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

1.5. Íàäàòè óïðàâë³ííþ ³íôîðìàö³éíîãî çà-

áåçïå÷åííÿ òà äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) òà Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) óçàãàëü-

íåíó ³íôîðìàö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ïàñà-

æèðñüêîãî òðàíñïîðòó ó äåíü ñâÿòà Ïàñõè (Âå-

ëèêîäíÿ).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî çì³íè, ùî ñòîñóþ-

òüñÿ íàäàííÿ òðàíñïîðòíèõ ïîñëóã ó êîìóíàëü-

íèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова
В. Кличко

Про проведення інвестиційних 
конкурсів із залучення інвесторів 

до реалізації 
інвестиційних проектів

Розпорядження № 408 від 06 квітня 2017 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, рекон%

струкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесто%
рів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового при%
значення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної роз%
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи від 28 листопада 2016 року № 91/2016 та від 26 грудня 2016 ро%
ку № 93/2016), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку інфраструктури міста
Києва:

1. Çàòâåðäèòè ïåðåë³ê îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî âè-

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

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

³íâåñòèö³éíå àãåíòñòâî» çàìîâíèêîì áóä³âíèö-

òâà òà çàìîâíèêîì ï³äãîòîâ÷èõ (ïåðåä³íâåñòè-

ö³éíèõ) ðîá³ò äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ êîí-

êóðñ³â ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â çà îá’ºêòàìè ³í-

âåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó îá’ºêò³â,

ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåð-

äæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêå ³íâåñòè-

ö³éíå àãåíòñòâî»:

3.1. Îôîðìèòè ïðàâî êîðèñòóâàííÿ çåìåëü-

íèìè ä³ëÿíêàìè (êîäè 72:488:322 òà 72:488:422)

íà âóë. Ìåäîâ³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ â³ä-

ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

3.2. Ðîçðîáèòè îð³ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷-

í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³ ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçè-

ö³¿ çà îá’ºêòàìè ³íâåñòóâàííÿ, çàçíà÷åíèìè â

ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³í-

âåñòèö³é, çàòâåðäæåíîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

3.3. Ïîãîäèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îð³-

ºíòîâí³ òåõí³êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè, ìîæëèâ³

ïåðåäïðîåêòí³ ïðîïîçèö³¿ çà îá’ºêòàìè ³íâåñ-

òóâàííÿ, çàçíà÷åíèìè â ïåðåë³êó îá’ºêò³â, ÿê³

ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çàòâåðäæå-

íîìó ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ç Äåïàð-

òàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåí-

òîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÉ ÎÐÃÀÍ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß)
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Про надання дозволів 
на право користування пільгами 

з оподаткування підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів
Розпорядження № 362 від 29 березня 2017 року

Відповідно до статті 142 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», поста%
нови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозво%
лу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі%
ністрації) від 04 червня 2014 року № 719 «Про утворення комісії з розгляду документів щодо надання дозво%
лу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з опо%
даткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій», враховуючи протокол засідання комісії з
розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій інвалі%
дів на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій від
10 березня 2017 року № 1:

1. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà

îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³-

ä³â â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 142.1 ñòàòò³ 142 ðîçä³-

ëó III Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äî-

äàòêîì 1.

2. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 197.6 ñòàòò³ 197 ðîçä³ëó V

Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çã³äíî ç äîäàò-

êîì 2.

3. Íàäàòè äîçâîëè íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

â³äïîâ³äíî äî àáçàöó ïåðøîãî ïóíêòó 8 ï³äðîç-

ä³ëó 2 ðîçä³ëó XX Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè

çã³äíî ç äîäàòêîì 3.

4. Ïîäàòè âèñíîâîê-ïðîïîçèö³þ ïðî äîö³ëü-

í³ñòü íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ

ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³äïðèºìñòâàì òà îð-

ãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â

çã³äíî ç äîäàòêîì 4.

5. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàííÿ Ì³í³ñòåð-

ñòâó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè âèñíîâêó-ïðî-

ïîçèö³¿ ïðî äîö³ëüí³ñòü íàäàííÿ äîçâîëó íà ïðà-

âî êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãàìè ç îïîäàòêóâàííÿ ï³ä-

ïðèºìñòâàì òà îðãàí³çàö³ÿì ãðîìàäñüêèõ îð-

ãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, çàçíà÷åíèì ó äîäàòêó 4 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 1

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.03.2017 ð. ¹ 362

Перелік підприємств та організацій 
громадських організацій інвалідів, яким надаються дозволи 

на право користування пільгами з оподаткування 
відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III 

Податкового кодексу України

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 2

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.03.2017 ð. ¹ 362

Перелік підприємств та організацій 
громадських організацій інвалідів, яким надаються дозволи 

на право користування пільгами з оподаткування 
відповідно до пункту 197.6 статті 197 розділу V 

Податкового кодексу України

Керівник апарату В. Бондаренко 

Äîäàòîê 3

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.03.2017 ð. ¹ 362

Перелік підприємств та організацій 
громадських організацій інвалідів,

яким надаються дозволи на право користування пільгами 
з оподаткування відповідно до абзацу першого пункту 8 

підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу 
України

№

Повне
найменування
підприємства
громадської
організації

Код
підприємства

за ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської
організації
інвалідів %

засновника
підприємства

Код
засновника 
за ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1

ПІДПРИЄМСТВО
"ЗДОРОВ'Я% 2000"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ 
УКРАЇНИ"

30404677

Вул. Авіакон%
структора
Антонова, 
буд. 5%а, офіс 303,
м. Київ, 03186

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

00042352 3 01.04.2017 до
01.04.2018

№
Повне найменування

підприємства громадської
організації

Код
підпри%

ємства за
ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської

організації інвалідів %
засновника

підприємства

Код
заснов%
ника за

ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "СОЦІАЛЬНО%
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ "БЕЗ
МЕЖ" ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

39851806

Бульв. Дружби
народів, 
буд. 19%а, офіс
35, м. Київ,
01042

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

26114037 3 01.04.2017
до 01.04.2018

2
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН "БІЗНЕС % ЦЕНТР
НКСІУ"

32855689

Вул. Якіра, 
буд. 8%а,
поверх 10, 
кім. 22, 
м. Київ, 04119

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ СПОРТУ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

19015754 3 01.04.2017
до 01.04.2018

3

ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

35652336

Вул. Басейна,
буд. 21%6, 
офіс 10, 
м. Київ, 01004

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25884263 3 01.04.2017
до 01.04.2018

4
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
КВІТКА"

38603902
Вул. Боженка,
буд. 86%б, 
м. Київ, 03150

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ % УСІ"

21685999 3 01.04.2017
до 01.04.2018

№
Повне найменування

підприємства громадської
організації

Код
підприєм%

ства за
ЄДРПОУ

Адреса
підприємства

Найменування
громадської

організації інвалідів %
засновника

підприємства

Код
засновника
за ЄДРПОУ

Термін дії
дозволу

1

ПІДПРИЄМСТВО "АТЕНА"
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"ВІДЛУННЯ ВІЙНИ"

32303610

Просп. 40%річчя
Жовтня, буд. 120,
корпус 1, м. Київ,
03127

КИЇВСЬКА МІСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"ВІДЛУННЯ ВІЙНИ"

21467145 3 01.04.2017
до 01.04.2018

2

ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"СОЦІАЛЬНО%
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ
"БЕЗ МЕЖ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ
УКРАЇНИ"

39851806

Бульв. Дружби
народів, буд. 19%а,
офіс 35, м. Київ,
01042

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
ГРОМАДСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"НАЦІОНАЛЬНА
АСАМБЛЕЯ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

26114037 3 01.04.2017
до 01.04.2018

3
ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"БІЗНЕС%ЦЕНТР НКСІУ"

32855689
Вул. Якіра, буд. 8%а,
поверх 10, кім. 22,
м. Київ, 04119

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КОМІТЕТ СПОРТУ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

19015754 3 01.04.2017
до 01.04.2018

4

ПІДПРИЄМСТВО
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ "ГАРМОНІЯ"

35652336
Вул. Басейна, 
буд. 21%6, офіс 10,
м. Київ, 01004

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"ГАРМОНІЯ"

25884263 3 01.04.2017
до 01.04.2018

5

ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН "НВП
"ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

35142019
Вул. Кропив%
ницького, буд. 6, 
м. Київ, 01004

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ТВОРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ ДІТЕЙ І
МОЛОДІ 3
ФІЗИЧНИМИ
ОБМЕЖЕННЯМИ
"СТУДІЯ ДІМФО"

16400003 3 01.04.2017
до 01.04.2018

б

ПІДПРИЄМСТВО
"ЗДОРОВ'Я%2000"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

30404677

Вул. Авіаконструк%
тора Антонова, 
буд. 5%а, офіс 303,
м. Київ, 03186

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 3 01.04.2017
до 01.04.2018

7

КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
НАВЧАЛЬНО%
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР
УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА СЛІПИХ

22922220
Печерський узвіз,
буд. 5, м. Київ,
01133

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
СЛІПИХ"

00021195 3 01.04.2017
до 01.04.2018

8

ПІДПРИЄМСТВО
"ОФІЦЕРИ"
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
"СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

30936446
Харківське шосе,
буд. 160, м. Київ,
02091

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "СОЮЗ
ОРГАНІЗАЦІЙ
ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"

00042352 3 01.04.2017
до 01.04.2018

9
ПІДПРИЄМСТВО
ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"СРІБНИЙ МЛИН"

37505925

Вул. Маршала
Малиновського,
буд. 12%а, м. Київ,
04210

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"КИЇВСЬКА МІСЬКА
АСОЦІАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ "НАША
СПРАВА"

26255861 3 01.04.2017
до 01.01.2018

10

ТОВАРИСТВО 3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЦЕНТР КВІТКА"

38603902
Вул. Боженка, 
буд. 86%б, м. Київ,
03150

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ
ВІДДІЛЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКА
СПІЛКА ІНВАЛІДІВ %
УСІ"

21685999 3 01.04.2017
до 01.04.2018
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Äîäàòîê 4

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 29.03.2017 ð. ¹ 362

ВИСНОВОК%ПРОПОЗИЦІЯ 
про доцільність надання дозволу на право користування 

пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям 
громадських організацій інвалідів

№ Повне
найменування
підприємства,

організації
громадської
організації
інвалідів,

адреса

Код
підприєм%

ства за
ЄДРПОУ

Наймену%
вання

громадської
організації %
засновника
підприємст%
ва, адреса

Код
засновника
за ЄДРПОУ

Вид
пільги

Строк
користу%

вання
податко%

вими
пільгами

Рішення Обґрунтування

1 ТОВАРИСТВО
3 ОБМЕЖЕ%
НОЮ ВІДПО%
ВІДАЛЬНІСТЮ
"АЕТЕРНА
УКРАЇНА" 
вул. Лабора%
торна, 
буд. 33/37,
офіс 28 
м. Київ, 03150

39331424 ГРОМАДСЬ%
КА
ОРГАНІЗА%
ЦІЯ
"ВСЕУКРА%
ЇНСЬКЕ
ОБ'ЄДНАН%
НЯ "ВЕТЕ%
РАНИ ЗА
УКРАЇНУ
вул. Лабо%
раторна,
буд. 33/37,
офіс 28 
м. Київ,
03150

39149349 Відповід%
но до:
пункту
142.1
статті 142
розділу
III Подат%
кового
кодексу
України

з 01.04.2017
до
01.04.2018

Подати
висновок%
пропозицію
про доціль%
ність на%
дання
підприємст%
ву дозволу
на право
користуван%
ня пільгами з
оподатку%
вання

Підприємство
відповідає
критеріям,
визначеним у
пункті 2 Поряд%
ку надання
дозволу на
право
користування
пільгами з
оподаткування
для підпри%
ємств та орга%
нізацій громад%
ських органі%
зацій інвалідів,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від
08.08.2007 р. 
№ 1010

2 ПІДПРИЄМ%
СТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"ЕДВАНСТ
ПРОДЖЕКТ
СЕЛУШЕНС",
вул. Анни
Ахматової,
буд. 47, офіс
12%19, м. Київ,
02095

39254869 ГРОМАД%
СЬКА ОРГА%
НІЗАЦІЯ
"СПІЛКА
ІНВАЛІДІВ
"ДАРУЙ
ДОБРО ТА
НАДІЮ", 
вул.
Урлівська,
буд. 9, кв.
409, м. Київ,
02095,

39044291 Відповід%
но до:
пункту
142.1
статті 142
розділу
III Подат%
кового
кодексу
України;
абзацу
першого
пункту 8
підроз%
ділу 2
розділу
XX
Податко%
вого
кодексу
України

з 01.04.2017
до
01.04.2018

Подати
висновок%
пропозицію
про
доцільність
надання
підприємст%
ву дозволу
на право
користуван%
ня пільгами з
оподатку%
вання

Підприємство
відповідає
критеріям,
визначеним у
пункті 2
Порядку
надання
дозволу на
право
користування
пільгами з
оподаткування
для
підприємств та
організацій
громадських
організацій
інвалідів,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України від
08.08.2007 р. 
№ 1010

3 ПІДПРИЄМ%
СТВО
ОБ'ЄДНАННЯ
ГРОМАДЯН
"ХЕРСОН%
ПРОММОН%
ТАЖ"
ХЕРСОНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ГРОМАДСЬ%
КОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ
"МАРІЯ" 
вул. Вишго%
родська, 
буд. 4, офіс 2,
м. Київ, 
04074

37959894 ХЕРСОНСЬ%
КА МІСЬКА
ГРОМАДСЬ%
КА ОРГАНІ%
ЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ
"МАРІЯ" 
вул.
Вишгород%
ська, буд. 4,
офіс 2, 
м. Київ,
04074

37631496 Відповід%
но до:
пункту
142.1
статті 142
розділу
III Подат%
кового
кодексу
України;
абзацу
першого
пункту 8
підрозді%
лу 2
розділу
XX
Податко%
вого
кодексу
України

3 01.04.2017
до
01.04.2018

Подати
висновок%
пропозицію
про
доцільність
надання
підприємст%
ву дозволу
на право
користуван%
ня пільгами з
оподатку%
вання

Підприємство
відповідає
критеріям,
визначеним у
пункті 2
Порядку
надання
дозволу на
право
користування
пільгами з
оподаткування
для
підприємств та
організацій
громадських
організацій
інвалідів,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів У
країни від
08.08.2007 р. 
№ 1010

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про проведення заходу «VII фестиваль писанок» 
у рамках відзначення Світлого Христового Воскресіння 

(Великодня)
Розпорядження № 364 від 30 березня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь%
кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не%
державних масових громадських заходів політичного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищ%
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Прави%
ла благоустрою міста Києва», рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі
питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином
столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами», враховуючи звернення громадської
організації «Столичні Ініціативи» від 09 лютого 2017 року № 09/02 з метою пропаганди традицій, звичаїв та
обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля киян та гостей міста:

Про завершення опалювального сезону в місті Києві
Розпорядження № 368 від 31 березня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил технічної експлуатації
теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 люто%
го 2007 року № 71, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464:1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-

çàö³¿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³àòèâè» ùîäî ïðîâåäåííÿ çà-

õîäó «VII ôåñòèâàëü ïèñàíîê» (äàë³ — Çàõ³ä) â

ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Ñâ³òëîãî Õðèñòîâîãî Âîñêðå-

ñ³ííÿ (Âåëèêîäíÿ) ç 08 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 23

êâ³òíÿ 2017 ðîêó íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, ç 14 êâ³ò-

íÿ 2017 ðîêó äî 13 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà Âîëîäè-

ìèðñüêîìó ïðî¿çä³ (â³ä Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî

ïåðåòèíó ç âóë. Àëëè Òàðàñîâî¿) òà ç 15 êâ³òíÿ

2017 ðîêó äî 14 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà Ìèõàéë³â-

ñüê³é ïëîù³.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

2.1. Ìîíòàæ êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ, íå-

îáõ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ Çàõî-

äó, çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ç

03 êâ³òíÿ 2017 ðîêó, íà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî-

¿çä³ (â³ä Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî ïåðåòèíó ç 

âóë. Àëëè Òàðàñîâî¿) ç 05 êâ³òíÿ 2017 ðîêó òà íà

Ìèõàéë³âñüê³é ïëîù³ ç 03 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

2.2. Äåìîíòàæ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ ìàº

çàâåðøèòèñÿ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ äî 29 êâ³òíÿ

2017 ðîêó, íà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ (â³ä Ìè-

õàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî ïåðåòèíó ç âóë. Àëëè Òà-

ðàñîâî¿) äî 17 òðàâíÿ 2017 ðîêó, íà Ìèõàéë³â-

ñüê³é ïëîù³ äî 19 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

2.3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äãîòîâêó, ïðîâå-

äåííÿ òà ô³íàíñóâàííÿ Çàõîäó, à òàêîæ çà äî-

òðèìàííÿ ïîæåæíî¿, òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ³ öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó áåðå íà ñåáå ãðîìàäñüêà îð-

ãàí³çàö³ÿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³àòèâè».

3. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³-

àòèâè»:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ó âñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè ðîçì³ùåí-

íÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷ó-

âàííÿ, ñîëîäîù³â ³ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà âè-

çíà÷åíèõ òåðèòîð³ÿõ âèìîã ïóíêòó 1 ð³øåííÿ Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó

¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàí-

íÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè,

ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì,

ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè

âèðîáàìè».

3.3. Íå äîïóñêàòè âèêîðèñòàííÿ òåïëîâîãî

òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ùî

ïðàöþº íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ òà â³äêðèòîìó âîã-

íèù³, ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàä³ÿíèìè

ó ïðîâåäåíí³ Çàõîäó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãî-

óñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëà-

ãîóñòðîþ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ òóàëåòíèõ ìî-

äóëüíèõ êàá³í, äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ

çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ñâîº÷àñíå âèâå-

çåííÿ ñì³òòÿ ³ ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿.

3.6. Çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðè-

áèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà ÷àñ ìîíòàæó/äåìî-

íòàæó êîíñòðóêö³é òà íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó.

3.7. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ

âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

3.8. Ïîãîäèòè â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ ÄÑÍÑ

Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñõå-

ìè (óçãîäæåííÿ ì³ñöü) ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-

ã³âë³, òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é ³ îáëàäíàííÿ íà

Ñîô³éñüê³é, Ìèõàéë³âñüê³é ïëîùàõ òà Âîëîäè-

ìèðñüêîìó ïðî¿çä³ (â³ä Ìèõàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî

ïåðåòèíó ç âóë. Àëëè Òàðàñîâî¿).

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð» â óñ-

òàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàäàòè ãðîìàäñüê³é îð-

ãàí³çàö³¿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³àòèâè» ïðàâî âèêîðèñ-

òàííÿ òóðèñòè÷íîãî ëîãîòèïó «Êè¿â ì³ñòî, äå âñå

ïî÷èíàºòüñÿ» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

5. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþâàòè êîîðäèíàö³þ

ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì ó ì³ñò³ Êèºâ³

Çàõîäó.

6. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ»:

6.1. Ñï³ëüíî ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Íà-

ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè ì³ñöÿ

ïàðêóâàííÿ äëÿ òðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòè-

ìå òèì÷àñîâ³ êîíñòðóêö³¿, òîðãîâåëüíå òà ³íøå

îáëàäíàííÿ, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

6.2. Çàáåçïå÷èòè ïàðêóâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ Çàõîäó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ç â³äïîâ³ä-

íèì ìàðêóâàííÿì äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïî-

òðåáàìè.

7. Ïðîñèòè Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ äî ìå-

ðåæ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñöåí³÷íîãî îáëàäíàí-

íÿ, îá’ºêò³â òîðã³âë³ çà çàÿâêàìè ãðîìàäñüêî¿

îðãàí³çàö³¿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³àòèâè» ï³ä ÷àñ ïðîâå-

äåííÿ Çàõîäó ó ïåð³îä ç 03 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî

14 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

8. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè çàáåçïå÷èòè:

8.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

8.2. Ö³ëîäîáîâó îõîðîíó àðò-îá’ºêò³â, âèñòàâ-

êîâî-òîðãîâåëüíèõ áóäèíî÷ê³â, äåêîðàòèâíèõ

òèì÷àñîâèõ êîíñòðóêö³é, ñöåí³÷íîãî òà çâóêî-

òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ ç 03 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî

14 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà Ñîô³éñüê³é, Ìèõàéë³âñüê³é

ïëîùàõ òà Âîëîäèìèðñüêîìó ïðî¿çä³ (â³ä Ìè-

õàéë³âñüêî¿ ïëîù³ äî ïåðåòèíó ç âóë. Àëëè Òà-

ðàñîâî¿).

8.3. Óìîâè äëÿ â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó ç òå-

ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó àâòîòðàíñïîðòó,

ÿêèé ïåðåâîçèòèìå àðò-îá’ºêòè, âèñòàâêîâî-

òîðãîâåëüí³ áóäèíî÷êè, äåêîðàòèâí³ òèì÷àñîâ³

êîíñòðóêö³¿, ñöåí³÷íå òà çâóêîòåõí³÷íå îáëàä-

íàííÿ, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

8.4. Íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèí-

êè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

¿íè ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæ-

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó íà ïåð³îä ç 08 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 14 òðàâ-

íÿ 2017 ðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

10. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà ïå-

ð³îä ç 08 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 14 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîðà Çàõîäó.

11. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèò-

êó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäèòè çà ïîäàííÿì ãðîìàä-

ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñòîëè÷í³ ²í³ö³àòèâè» ñõåìè

ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ ç ïðîäàæó ñóâå-

í³ðíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñîëî-

äîù³â, áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â òà ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ÿê³ áóäóòü çä³éñíþâàòè òîðã³âëþ.

12. Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà

âèêîíàííÿì òîðãîâåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè òà

îðãàí³çàö³ÿìè, êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéî-

íó ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî ïðèáèðàííÿ îá’ºêò³â

òîðã³âë³ òà îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íà ïðèëåãëèõ ³ çàêð³ïëåíèõ

òåðèòîð³ÿõ.

13. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè âèñâ³òëåííÿ Çàõîäó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ

ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

14. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

1. Çàâåðøèòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí æèòëîâî-

ãî ôîíäó òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòó-

ðè ì³ñòà Êèºâà ç 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.

2. Â³äêëþ÷åííÿ ñèñòåì îïàëåííÿ ó øêîëàõ,

ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ òà äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ ïðî-

âîäèòè çà ¿õ ïèñüìîâèìè çàÿâêàìè.

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
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Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñè-

òóàö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Îñòà-

òî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åí-

íÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî

çàëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³

îêðåìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-

2) äàº åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³í-

êè.

Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, 
які претендують на зайняття вакантних посад державної служби

категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)

Розпорядження № 369 від 31 березня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, вра%
ховуючи протокол № 13/2017 засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних по%
сад державної служби категорії «Б» у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській держав%
ній адміністрації) від 31 березня 2017 року:

1. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèêà Óïðàâë³ííÿ ðåãóëþâàííÿ çàáóäîâè ì³ñòà

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòå-

ãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

2. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòå-

ãîð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ îñ³á,

ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè

çàñòóïíèêà äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó — íà÷àëü-

íèêà óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçêó òà ³íôîðìàòèçàö³¿ Äå-

ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãî-

ð³ÿ «Á»), ùî äîäàþòüñÿ.

4. Îïðèëþäíèòè öå ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà

Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Голова В. Кличко

Мета та порядок, проблемні питання та шляхи їх вирішення під час проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Робота з інформацією

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàëè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 31.03.2017 ð. ¹ 369

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ 
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

заступника директора Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñè-

òóàö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàò³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàòè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàòüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Îñòà-

òî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ

³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çà-

ëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ îêðå-

ìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-2) äàº

åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³íêè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàòè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
Керівник апарату В. Бондаренко 

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 31.03.2017 ð. ¹ 369

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади заступника

директора Департаменту % начальника управління зв'язку 
та інформатизації Департаменту транспортної інфраструктури

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) (категорія "Б")

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

На основі аналізу європейського досвіду та спираючись на норми законодавства України, визначити принципи
та механізми участі територіальної громади міста Києва у бюджетному процесі на місцевому рівні, окреслити
основні чинники успішної співпраці стейкхолдерів бюджетного процесу на місцевому рівні

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Дослідити особливості забезпечення та запропонувати напрями підвищення прозорості і відкритості бюджетного
процесу у місті Києві

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 31.03.2017 ð. ¹ 369

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
для осіб, які претендують на зайняття вакантної посади 

заступника директора Департаменту — начальника Управління 
регулювання забудови міста Департаменту містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) (категорія «Б»)

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 1.

Детальний план території. Основні завдання, склад та зміст детального плану території

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.
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Ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ ¹ 2.

Ïðèì³òêà. Â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 40, 42-46, 48 Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2016

ðîêó ¹ 246, ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç ìåòîþ îá’ºêòèâíîãî ç’ÿñóâàííÿ ñïðîìîæíîñò³

êàíäèäàò³â âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, äîñâ³ä ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, à òàêîæ

ç ìåòîþ êîìïëåêñíî¿ ïåðåâ³ðêè êàíäèäàò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü ïðîôåñ³éí³é êîìïåòåíòíîñò³, îö³íêè

êîìóí³êàö³éíèõ ÿêîñòåé, âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì, çíàíü ³íîçåìíî¿ ìîâè òà âì³ííÿ ïðèéìàòè ð³-

øåííÿ (çà íàÿâíîñò³ òàêèõ âèìîã äî ïîñàäè). Ñèòóàö³éí³ çàâäàííÿ äëÿ êàòåãîð³¿ «Á» ðîçðîáëÿº òà

çàòâåðäæóº äåðæàâíèé îðãàí, â ÿêîìó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ, ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè òà âèìîã

äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, âèçíà÷åíèõ â óìîâàõ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó. Ñèòóàö³é-

í³ çàâäàííÿ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ ïèñüìîâî.

Êîæåí êàíäèäàò ðîçâ’ÿçóº â³ä îäíîãî äî òðüîõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çàëåæíî â³ä êàòåãîð³¿ ïî-

ñàäè òà âèìîã, ÿê³ íåîáõ³äíî îö³íèòè. Ê³ëüê³ñòü ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü äëÿ êàíäèäàò³â âèçíà÷àºòüñÿ

êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ. Óñ³ êàíäèäàòè, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäíó ïîñàäó, ðîçâ’ÿçóþòü îäíàêîâ³ ñè-

òóàö³éí³ çàâäàííÿ. Íà ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîãî ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ êàíäèäàòîâ³ íàäàºòüñÿ íå á³ëü-

øå îäí³º¿ ãîäèíè. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº ðåçóëüòàòè ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ

çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ êàíäèäàòà, íà âèÿâëåííÿ ÿêèõ ñïðÿìîâàíå äà-

íå çàâäàííÿ. Äëÿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ

òàêà ñèñòåìà:

2 áàëè âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ âèÿâèëè ãëèáîê³ çíàííÿ òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³é-

íå çàâäàííÿ;

1 áàë âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â îáñÿç³, äîñòàòíüîìó

äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;

0 áàë³â âèñòàâëÿºòüñÿ êàíäèäàòàì, ÿê³ íå ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàö³éíå çàâäàííÿ â óñòàíîâëåíèé ñòðîê.

Âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü çä³éñíþºòüñÿ êîæíèì ÷ëåíîì êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ³íäèâ³äóàëüíî òà âíîñèòüñÿ äî â³äîìîñò³ ïðî ðåçóëüòàòè ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Îñòà-

òî÷íîþ îö³íêîþ ó áàëàõ çà ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíîãî çàâäàííÿ º ñåðåäíº àðèôìåòè÷íå çíà÷åííÿ

³íäèâ³äóàëüíèõ îö³íîê ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî çà-

ëó÷åííÿ åêñïåðò³â (íå ìåíøå äâîõ) ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³ äëÿ ïðîâåäåííÿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ îêðå-

ìèì âèìîãàì, ÿê³ îö³íþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü. Ó òàêîìó ðàç³ îö³íêó (0-1-2) äàº

åêñïåðò. Òàêà îö³íêà âðàõîâóºòüñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ âëàñíî¿ îö³íêè.

Êàíäèäàòè, ÿê³ îòðèìàòè ñåðåäí³é áàë 0,5 àáî íèæ÷å çà îäí³ºþ ç âèìîã, íå ìîæóòü áóòè äîïó-

ùåí³ äî íàñòóïíîãî åòàïó êîíêóðñó.
Керівник апарату В. Бондаренко 

Запропонувати шляхи вдосконалення паркувального простору з використанням сучасних засобів автоматизації
та інтеграції з глобальною мережею Інтернет

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Запропонувати напрями удосконалення автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському
громадському транспорті незалежно від форм власності, у тому числі шляхом впровадження електронного
квитка

Вимоги, що оцінюються під час розв'язання : Знання законодавства

Професійні чи технічні знання

Знання сучасних інформаційних технологій

Прийняття ефективних рішень

Управління публічними фінансами

Робота з інформацією

Про затвердження статуту Київського 
Палацу дітей та юнацтва

Розпорядження № 374 від 31 березня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра%

ції», «Про освіту», «Про позашкільну освіту» «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — під%
приємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433
«Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний на%
вчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 2009 року № 1010 «Про затвер%
дження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, худож%
ньо%естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання», заре%
єстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2009 року за № 1152/17168:

1. Çàòâåðäèòè ñòàòóò Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³-

òåé òà þíàöòâà, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèìè, ùî âòðàòèëè ÷èíí³ñòü:

ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 21 áåðåçíÿ 2003 ðîêó ¹ 433

«Ïðî çàòâåðäæåííÿ ñòàòóòó ïîçàøê³ëüíîãî íà-

â÷àëüíîãî çàêëàäó «Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà

þíàöòâà»;

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 19 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 474 «Ïðî

çàòâåðäæåííÿ çì³í äî ñòàòóòó ïîçàøê³ëüíîãî

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà

þíàöòâà».

3. Êè¿âñüêîìó Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà çàáåç-

ïå÷èòè ðåºñòðàö³þ ñòàòóòó â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 31.03.2017 ð. ¹ 374

СТАТУТ
Київського Палацу дітей та юнацтва Ідентифікаційний код 02141207

(нова редакція)
1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà (äàë³ — Ïàëàö) º êîìóíàëüíèì ïîçàøê³ëüíèì íàâ÷àëü-

íèì çàêëàäîì, çàñíîâàíèì íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà

ï³äïîðÿäêîâàíèì Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

1.2. Ïàëàö çä³éñíþº íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí ó ïîçàóðî÷íèé òà ïîçàíàâ÷àëüíèé ÷àñ,

çàáåçïå÷óº óìîâè äëÿ òâîð÷îãî, ð³çíîá³÷íîãî, â³ëüíîãî ðîçâèòêó ä³òåé, ï³äë³òê³â ³ ìîëîä³, ñïðèÿº

¿õ òâîð÷³é ñàìîðåàë³çàö³¿ òà îðãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ.

1.3. Âëàñíèêîì Ïàëàöó º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà

ì³ñüêà ðàäà (äàë³ — Âëàñíèê).

1.4. Ïàëàö º íåïðèáóòêîâîþ óñòàíîâîþ ïóáë³÷íîãî ïðàâà.

1.5. Ïàëàö ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-

çèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè

Óêðà¿íè (äàë³ — ÌÎÍ), ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêî-

ãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñ-

òðàö³¿), íàêàçàìè Äåïàðòàìåíòó, ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, öèì Ñòàòóòîì.

1.6. Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ Ïàëàöó: Êè¿âñüêèé Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà.

1.6.1. Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ Ïàëàöó: ÊÏÄÞ.

1.6.2. Íàéìåíóâàííÿ Ïàëàöó àíãë³éñüêîþ ìîâîþ: Kyiv Palace children and youth.

1.7. Ïàëàö º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðàõóíêè â óñòàíîâàõ Äåðæàâíîãî

êàçíà÷åéñòâà, ïå÷àòêó ç âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, øòàìïè, áëàíêè, åìáëåìó òà ³íø³ ðåêâ³çèòè.

1.8. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ïàëàöó: âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 13, ì. Êè¿â, 01010.

1.9. Äî ñêëàäó Ïàëàöó íà ïðàâàõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (ô³ë³é) âõîäÿòü:

ÿõò-êëóá (Êè¿âñüêà îáëàñòü, Âèøãîðîäñüêèé ðàéîí, óðî÷èùå Ãîðèñòå);

âîäíà ñòàíö³ÿ (ì. Êè¿â, Òðóõàí³â îñòð³â);

àâòîìîòîñåêòîð (ì. Êè¿â, Òâåðñüêèé òóïèê,7-à);

àâ³àö³éíî-êîñì³÷íèé öåíòð (ì. Êè¿â, âóë. Çî¿ Ãàéäàé,1-à).

2. ÌÅÒÀ ÒÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÏÀËÀÖÓ

2.1. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ïàëàöó º:

â³ëüíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ òà ôîðìóâàííÿ ¿¿ ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî äîñâ³äó;

âèõîâàííÿ ó âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä çàêî-

íîì çà ñâî¿ ä³¿;

ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â.

2.2. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè Ïàëàöó º:

ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè çàñîáàìè êóëüòóðè òà ìèñòåöòâà;

ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, çàäîâîëåííÿ âñåá³÷íèõ ïîòðåá ó ñôå-

ð³ íàóêîâî¿, òåõí³÷íî¿, õóäîæíüî¿, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî¿ òâîð÷îñò³, åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿,

òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷î¿, ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿, â³éñüêîâî-ïàòð³îòè÷íî¿ òà ³íøèõ âèä³â ä³ÿëü-

íîñò³;

îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé ³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³;

ïîøóê, ðîçâèòîê òà ï³äòðèìêà çä³áíèõ, îáäàðîâàíèõ ³ òàëàíîâèòèõ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â;

ôîðìóâàííÿ ó âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, àêòèâíî¿ ãðîìàäÿí-

ñüêî¿ ïîçèö³¿;

çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ â ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâèçíà÷åíí³ â³äïîâ³äíî äî ¿¿ ³íòå-

ðåñ³â, íàõèë³â òà çä³áíîñòåé;

ïðîñâ³òíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü.

3. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÀËÀÖÓ

3.1. Ïàëàö ìàº ïðàâî â³ä ñâîãî ³ìåí³ íàáóâàòè ìàéíîâèõ òà íåìàéíîâèõ ïðàâ ³ îáîâ’ÿçê³â, áó-

òè ïîçèâà÷åì ³ â³äïîâ³äà÷åì ó ñóäàõ óñ³õ ð³âí³â.

3.2. Ïàëàö ïðàöþº çà ð³÷íèì ïëàíîì ðîáîòè, ïîãîäæåíèì ³ç Äåïàðòàìåíòîì.

3.3. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó Ïàëàö³ çä³éñíþºòüñÿ çà òèïîâèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³

ïðîãðàìàìè, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ ÌÎÍ, à òàêîæ çà ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè, çàòâåðäæåíèìè â³ä-

ïîâ³äíèìè ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

3.4. Ïàëàö ñàìîñò³éíî âèð³øóº ïèòàííÿ ï³äáîðó êàäð³â, ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿, íàóêîâî-ìå-

òîäè÷íî¿, íåêîìåðö³éíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿, ô³íàíñîâî¿ òà ³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çà-

êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè òà öèì Ñòàòóòîì.

3.5. Ïàëàö îðãàí³çîâóº ðîáîòó ñâî¿õ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü ó ïðèì³ùåííÿõ

çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàâ÷àëüíî-

âèðîáíè÷èõ êîìá³íàò³â, îðãàí³çàö³é, íàóêîâèõ óñòàíîâ, íà áàç³ ñïîðòèâíèõ áóä³âåëü ³ ñòàä³îí³â

â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä ³ç çàçíà÷åíèìè çàêëàäàìè òà óñòàíîâàìè.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ óãîä Ïàëàö íàäàº îðãàí³çàö³éíî-ìåòî-

äè÷íó äîïîìîãó ïåäàãîã³÷íèì êîëåêòèâàì, íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ðåã³îíó, ìîëîä³æíèì, äèòÿ÷èì,

ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì.

3.7. Ïàëàö ìîæå âõîäèòè äî ñêëàäó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ êîìïëåêñ³â ³ îá’ºäíàíü (àñîö³àö³é) ç

äîøê³ëüíèìè, çàãàëüíîîñâ³òí³ìè òà ³íøèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè.

3.8. Ó Ïàëàö³ çàáîðîíåíå ñòâîðåííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ³

ðåë³ã³éíèõ ðóõ³â òîùî.

3.9. Ïàëàö ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ñòâîðþâàòè ïðåäñòàâíèöòâà,

ô³ë³¿, â³ää³ëè, ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ ä³þòü íà ï³äñòàâ³ çàòâåðäæåíèõ ïîëîæåíü ïðî íèõ.

3.10. Ïàëàö îðãàí³çîâóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîç-

ïîðÿäêó, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ òðóäîâèì êîëåêòèâîì.

4. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÏÀËÀÖÎÌ

4.1. Êåð³âíèöòâî Ïàëàöîì çä³éñíþº äèðåêòîð, ùî º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ìàº âèùó ïåäà-

ãîã³÷íó îñâ³òó, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, óñï³øíî ïðîéøîâ ï³äãîòîâêó òà àòåñ-

òàö³þ êåð³âíèõ êàäð³â îñâ³òè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Äèðåêòîð, çàñòóïíèêè äèðåêòîðà, ïåäàãîã³÷í³ òà ³íø³ ïðàö³âíèêè Ïàëàöó ïðèçíà÷àþòüñÿ íà

ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

4.2. Äèðåêòîðà Ïàëàöó ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó çà

ïîãîäæåííÿì ³ç çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³-

ëîì îáîâ’ÿçê³â.

4.3. Çàñòóïíèê³â äèðåêòîðà Ïàëàöó ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè äèðåêòîð Äå-

ïàðòàìåíòó çà ïîäàííÿì äèðåêòîðà Ïàëàöó.

4.4. Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Ïàëàöó

çä³éñíþº äèðåêòîð Ïàëàöó.

4.5. Äèðåêòîð Ïàëàöó:

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî, âèçíà÷àº ñòðóêòóðó Ïàëàöó, çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíèé äîá³ð ³ ðîçñòàíîâ-

êó êàäð³â, ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â;

îðãàí³çîâóº íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ;

çàáåçïå÷óº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì, ÿê³ñòþ çíàíü, óì³íü ³ íàâè-

÷îê âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â;
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ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ çäîáóòòÿ âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè Ïàëàöó çíàíü, óì³íü

³ íàâè÷îê ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî îõîðîíè äèòèíñòâà, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ ³ ïðîòèïîæåæ-

íèõ íîðì, òåõí³êè áåçïåêè;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Ïàëàöó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; 

çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ïàëàöó; 

îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ êîøòîðèñó äîõîä³â ³ âèäàòê³â Ïàëàöó; 

çàòâåðäæóº ö³íè ³ òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ Ïàëàöîì, â óñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

âñòàíîâëþº ïåäàãîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â Ïàëàöó; 

óêëàäàº óãîäè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè â³ä ³ìåí³ Ïàëàöó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

â³äêðèâàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â àáî â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè;

óñòàíîâëþº íàäáàâêè, äîïëàòè, ïðåì³¿ ïðàö³âíèêàì Ïàëàöó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà;

ïðåäñòàâëÿº Ïàëàö â óñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ, äåðæàâíèõ îðãàíàõ òà ñó-

ä³ ³ â³äïîâ³äàº ïåðåä çàñíîâíèêîì çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Ïàëàöó;

çâ³òóº Âëàñíèêó ÷è óïîâíîâàæåí³é îñîá³ ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ Ïàëàöó;

äàº äîçâ³ë íà ó÷àñòü ä³ÿ÷³â íàóêè, êóëüòóðè, ÷ëåí³â òâîð÷èõ ñï³ëîê, ïðàö³âíèê³â êóëüòóðíî-îñ-

â³òí³õ çàêëàä³â, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ³íøèõ þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á ó íà-

â÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³;

çàáåçïå÷óº ïðàâî âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â íà çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì ô³çè÷íîãî àáî

ïñèõ³÷íîãî íàñèëüñòâà;

âèäàº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè òà ðîçïîðÿäæåííÿ ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ;

çàñòîñîâóº çàõîä³â çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ äî ïðàö³âíèê³â Ïàëàöó;

âèäàº äîðó÷åííÿ òà äîâ³ðåíîñò³ íà ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â Ïàëàöó ³íøèìè îñîáàìè;

çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ïàëàöó; 

çàòâåðäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Ïàëàöó; 

çàòâåðäæóº âèìîãè äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà éîãî ó÷àñíèê³â; 

óòâîðþº êîì³òåòè (êîì³ñ³¿ òîùî) äëÿ çä³éñíåííÿ çàêóï³âåëü òîâàð³â, ðîá³ò òà ïîñëóã, ñïèñàí-

íÿ îñíîâíèõ çàñîá³â òîùî, ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì âèïàäêàõ çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî

óòâîðåí³ íèì êîì³òåòè (êîì³ñ³¿ òîùî);

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ïàëàö çàâäàíü, ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-

ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàí ³ çáåðåæåííÿ ìàéíà, ïåðåäàíîãî â êîðèñòóâàííÿ Ïàëàöó;

âèêîíóº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, ùî íå ñóïåðå÷àòü öüîìó Ñòàòóòó.

4.6. Äèðåêòîð Ïàëàöó º ãîëîâîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè — ïîñò³éíî ä³þ÷îãî êîëåã³àëüíîãî îðãà-

íó óïðàâë³ííÿ Ïàëàöó.

4.7. Ïåäàãîã³÷íà ðàäà Ïàëàöó:

ðîçãëÿäàº ïëàíè, ï³äñóìêè é àêòóàëüí³ ïèòàííÿ íàâ÷àëüíî¿, òðåíóâàëüíî¿, âèõîâíî¿, îðãàí³-

çàö³éíî-ìàñîâî¿ òà ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè çàêëàäó, éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â,

ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, à òàêîæ ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âè-

ìîã, çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ïðàö³ òà òåõí³êè áåçïåêè;

ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ïàëàöó, óòâîðåííÿ íîâèõ ãóðòê³â, ãðóï òà

³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü;

âèçíà÷àº çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, âïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëü-

íî-âèõîâíèé ïðîöåñ äîñÿãíåíü íàóêè òà ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó;

ñòâîðþº ó ðàç³ ïîòðåáè åêñïåðòí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ êîì³ñ³¿ çà íàïðÿìàìè ðîáîòè;

ïîðóøóº ïèòàííÿ çàîõî÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â òîùî.

4.8. Ðîáîòà ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá Ïàëàöó. Ê³ëüê³ñòü çàñ³äàíü

ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè âèçíà÷àºòüñÿ ¿õ äîö³ëüí³ñòþ, àëå âîíè íå ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ð³äøå, í³æ äâ³-

÷³ íà ð³ê.

4.9. Îðãàíîì ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïàëàöó º çàãàëüí³ çáîðè êîëåêòèâó, ùî ñêëè-

êàþòüñÿ íå ìåíøå, ÿê îäèí ðàç íà ð³ê.

4.10. Ó Ïàëàö³ ñòâîðþþòüñÿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ùî çä³éñíþþòü:

íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ;

ä³ÿëüí³ñòü ³ç îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ;

ìåòîäè÷íó ä³ÿëüí³ñòü;

ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ãîñïîäàðñüêå òà êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ.

4.11. Ôóíêö³îíàëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè Ïàëàöó ôîðìóþòüñÿ íà ï³äñòà-

â³ ïð³îðèòåòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàâäàíü.

4.12. Ó Ïàëàö³ çà ð³øåííÿì çàãàëüíèõ çáîð³â êîëåêòèâó ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ðàäè, ó÷í³â-

ñüêèé ³ áàòüê³âñüêèé êîì³òåòè, à òàêîæ êîì³ñ³¿, àñîö³àö³¿ òîùî.

5. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ 

ÒÀ ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÀ ÁÀÇÀ ÏÀËÀÖÓ

5.1. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Ïàëàöó ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè òà Ñòàòóòó Ïàëàöó.

5.2. Ìàéíî Ïàëàöó º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ï-

ëþºòüñÿ çà Ïàëàöîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ïàëàö ìàº ïðàâî, âèêëþ÷íî çà çãîäîþ

Âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â

îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îá-

ëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

Ìàéíî Ïàëàöó ìîæå âèëó÷àòèñÿ Âëàñíèêîì ëèøå çà óìîâè ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ öüî-

ãî ìàéíà òà êîøò³â, îòðèìàíèõ â³ä éîãî ðåàë³çàö³¿, íà ðîçâèòîê ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó.

5.3. Ô³íàíñóâàííÿ Ïàëàöó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà çà ðàõó-

íîê äîäàòêîâèõ äæåðåë ôîðìóâàííÿ êîøò³â, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.4. Äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ êîøò³â Ïàëàöó º:

êîøòè, îòðèìàí³ çà íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

êîøòè ãóìàí³òàðíî¿ äîïîìîãè;

äîáðîâ³ëüí³ ãðîøîâ³ âíåñêè, ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é ³ îêðåìèõ

ãðîìàäÿí;

³íø³ íàäõîäæåííÿ.

5.5. Êîøòè, îòðèìàí³ Ïàëàöîì ç äîäàòêîâèõ äæåðåë, âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ïðî-

âàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïåðåäáà÷åíî¿ Ñòàòóòîì.

5.6. Ïàëàö, ïðîâàäæóþ÷è ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ìàº ïðàâî:

ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî éîãî Ñòàòóòó;

êîðèñòóâàòèñÿ áåçîïëàòíî çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, íà ÿêèõ â³í ðîçòàøîâàíèé;

ðîçâèâàòè âëàñíó ìàòåð³àëüíó áàçó, ìåðåæó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ, ïðîô³ëüíèõ òàáîð³â, òó-

ðèñòè÷íèõ áàç;

âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè

òà öüîãî Ñòàòóòó;

âèêîíóâàòè ³íø³ ä³¿, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó òà Ñòàòóòó.

5.7. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà Ïàëàöó òà éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âêëþ÷àº ïðèì³ùåí-

íÿ, ñïîðóäè, îáëàäíàííÿ, çàñîáè çâ’ÿçêó, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ðóõîìå òà íå-

ðóõîìå ìàéíî, ùî ïåðåáóâàº â éîãî êîðèñòóâàíí³.

5.8. Äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿, íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè Ïà-

ëàöó ìîæóòü íàäàâàòèñÿ ó êîðèñòóâàííÿ ñïîðòèâí³ îá’ºêòè, êóëüòóðí³, îçäîðîâ÷³ é ³íø³ çàêëà-

äè áåçîïëàòíî àáî íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ.

Ïîðÿäîê íàäàííÿ çàçíà÷åíèõ îá’ºêò³â ó êîðèñòóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà-

¿íè.

5.9. Ïàëàö çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íà-

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

¿íè. Ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü Ïàëàö íàäàº îñîá³, óïîâíîâàæåí³é Âëàñíèêîì íà îòðèìàííÿ òàêî¿ çâ³ò-

íîñò³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.10. Ïàëàö ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº ïðàâî êîðèñòóâàòè-

ñÿ ï³ëüãàìè, âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè äëÿ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â îñâ³òè.

5.11. Âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ïëàòíèõ ïîñëóã çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì

ïîðÿäêó.

5.12. Ïàëàö ìàº ïðàâî ðåàë³çóâàòè âèäàâíè÷ó ïðîäóêö³þ âëàñíîãî âèðîáíèöòâà òà ïðîäóê-

ö³þ, âèãîòîâëåíó ãóðòê³âöÿìè ï³ä ÷àñ çàíÿòü.

5.13. Ïàëàö çä³éñíþº çàêóï³âëþ òîâàð³â òà ïîñëóã, ñïèñàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â ó âñòàíîâëå-

íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, äëÿ ÷îãî óòâîðþþòüñÿ â³äïîâ³äí³ êîì³òåòè (êîì³ñ³¿ òîùî).

5.14. Çáèòêè, çàâäàí³ Ïàëàöó âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ éîãî ìàéíîâèõ ïðàâ ³íøèìè þðèäè÷íè-

ìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, â³äøêîäîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

5.15. Îòðèìàí³ äîõîäè (ïðèáóòêè) ÷è ¿õ ÷àñòèíà íå ìîæóòü áóòè ðîçïîä³ëåí³ ì³æ çàñíîâíèêà-

ìè, ÷ëåíàìè, ïðàö³âíèêàìè (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñ-

êó), ÷ëåí³â îðãàí³â óïðàâë³ííÿ Ïàëàöó ÷è ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.

6. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÀ Ó×ÀÑÍÈÊÈ 

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

6.1. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó Ïàëàö³ çä³éñíþºòüñÿ äèôåðåíö³éîâàíî (â³äïîâ³äíî äî ³í-

äèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â ç óðàõóâàí-

íÿì ¿õ â³êó, ïñèõîô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, ñòàíó çäîðîâ’ÿ) ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ îðãà-

í³çàö³éíèõ ôîðì ðîáîòè: çàíÿòòÿ, ãóðòêîâà ðîáîòà, êëóáíà ðîáîòà, ëåêö³¿, ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿò-

òÿ, êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè, êóðñè, êîíöåð òè, åêñêóðñ³¿ òîùî.

6.2. Äî Ïàëàöó çàðàõîâóþòü âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â â³êîì äî 21 ðîêó. Ó âèíÿòêîâèõ âèïàä-

êàõ, çà ïîãîäæåííÿì ³ç äèðåêòîðîì Ïàëàöó, ìîæóòü áóòè çàðàõîâàí³ âèõîâàíö³ (ó÷í³, ñëóõà÷³) ³í-

øîãî â³êó.

6.3. Ïàëàö ñòâîðþº áåçïå÷í³ óìîâè íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà ïðàö³.

6.4. Ïàëàö îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ó÷íÿìè ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó. Íàâ÷àëüíèé ð³ê ïî÷è-

íàºòüñÿ 1 âåðåñíÿ. Êîìïëåêòóâàííÿ ãóðòê³â, ãðóï òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàíü çä³éñíþºòüñÿ ó ïå-

ð³îä ç 1 äî 15 âåðåñíÿ.

6.5. Òðèâàë³ñòü îäíîãî çàíÿòòÿ â Ïàëàö³ âèçíà÷àºòüñÿ íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ³ ïðîãðàìàìè ç

óðàõóâàííÿì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà äîïóñòèìîãî íàâàíòàæåííÿ äëÿ ð³çíèõ â³êîâèõ êà-

òåãîð³é ³ ñòàíîâèòü äëÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â:

â³êîì äî 6 ðîê³â — íå á³ëüøå 30 õâèëèí;

â³êîì â³ä 6 äî 7 ðîê³â — 35 õâèëèí;

â³êîì ñòàðøå 7 ðîê³â — 45 õâèëèí.

6.6. Ïàëàö îðãàí³çîâóº ðîáîòó ñâî¿õ ó÷í³âñüêèõ îá’ºäíàíü ó ïðèì³ùåííÿõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ

øê³ë, ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, íàóêîâèõ óñòàíîâ, çà ì³ñöåì ïðîæè-

âàííÿ ä³òåé ³ ï³äë³òê³â â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ óãîä ç àäì³í³ñòðàö³ÿìè öèõ çàêëàä³â àáî íà ï³äñòà-

â³ ð³øåííÿ Äåïàðòàìåíòó.

6.7. Çà ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ Ïàëàö âèäàº ñâî¿ì âèïóñêíèêàì ñâ³äîöòâà ïðî ïðîôåñ³éíó,

ñïåö³àëüíó ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Âèïóñêíèêàì, ÿê³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñêëàëè êâàë³ô³êàö³éí³ ³ñïèòè, âèäàþòü ñâ³äîöòâî

(ïîñâ³ä÷åííÿ) âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.

Âèãîòîâëåííÿ ñâ³äîöòâ äëÿ Ïàëàöó çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê Âëàñíèêà.

6.8. Êîëåêòèâ Ïàëàöó îðãàí³çîâóº òà ïðîâîäèòü ð³çíîìàí³òí³ ì³ñüê³, î÷íî-çàî÷í³ ìàñîâ³ çàõî-

äè; ñâÿòà, çìàãàííÿ, îãëÿäè, îë³ìï³àäè é ³íø³; çàáåçïå÷óº ð³çíîìàí³òí³ñòü ôîðì ³ çì³ñòó â³äïî÷èí-

êó, ìîæëèâ³ñòü âèáîðó äëÿ îäíîðàçîâèõ íåïîñò³éíèõ â³äâ³äóâà÷³â Ïàëàöó, à òàêîæ îðãàí³çîâàíèõ

ãðóï ä³òåé, ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ òà ñ³ì’¿. Ó ìàñîâ³é ðîáîò³ Ïàëàö âçàºìîä³º ç ñ³ì’ºþ, ãðîìàäñüêèìè

îðãàí³çàö³ÿìè, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ïîçàøê³ëüíèìè, êóëüòóðíî-îñâ³òí³ìè, ñïîðòèâíèìè óñ-

òàíîâàìè é îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà.

6.9. Ó Ïàëàö³ çä³éñíþºòüñÿ ìåòîäè÷íà ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà íà óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-âè-

õîâíîãî ïðîöåñó, ï³äâèùåííÿ ìàéñòåðíîñò³ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â Ïàëàöó, ïåäàãîã³÷íèõ êî-

ëåêòèâ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ ³ ïîçàøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà, ìîëîä³æíèõ, äèòÿ-

÷èõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.

6.10. Ïàëàö ìîæå ñòâîðþâàòè â³äïîâ³äí³ ï³äðîçä³ëè äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåäàãîã³÷íèõ

ïðàö³âíèê³â çà íàïðÿìàìè ïîçàøê³ëüíî¿ ðîáîòè. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ ó

ôîðì³ êóðñ³â, ñåì³íàð³â òîùî.

6.11. Ïàëàö ïðîâîäèòü ìåòîäè÷íó òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íó ðîáîòó ç ð³çíîìàí³òíèìè ³íñòèòóòà-

ìè, â òîìó ÷èñë³ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ.

6.12. Ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â Ïàëàö³ º:

âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³;

äèðåêòîð, çàñòóïíèêè äèðåêòîðà;

ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, òðåíåðè-âèêëàäà÷³, ïñèõîëîãè, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, á³áë³îòåêàð³, ñïå-

ö³àë³ñòè, çàëó÷åí³ äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

áàòüêè àáî îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü;

ïðåäñòàâíèêè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ íàâ÷àëüíî-

âèõîâíîãî ïðîöåñó.

6.13. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè Ïàëàöó ï³äëÿãàþòü àòåñòàö³¿ â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó.

6.14. Áàòüêè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â òà îñîáè, ÿê³ ¿õ çàì³íþþòü, ìàþòü ïðàâî:

îáèðàòè òà áóòè îáðàíèìè äî áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â ³ îðãàí³â ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Ïàëàöó;

çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ, äèðåêòîðà Ïàëàöó òà îðãàí³â ãðîìàäñüêîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ ç ïèòàíü íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ä³òåé;

ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ó÷àñòü ñâîº¿ äèòèíè â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³ Ïàëàöó;

áðàòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöå-

ñó òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Ïàëàöó;

çàõèùàòè çàêîíí³ ³íòåðåñè ñâî¿õ ä³òåé ó îðãàíàõ ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïàëàöó òà ó

â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ, ñóäîâèõ îðãàíàõ.

6.15. Âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³ Ïàëàöó ìàþòü ãàðàíòîâàíå äåðæàâîþ ïðàâî íà:

çäîáóòòÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî ¿õ çä³áíîñòåé, îáäàðóâàíü, óïîäîáàíü òà ³íòåðå-

ñ³â;
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äîáðîâ³ëüíèé âèá³ð ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà âèäó ä³ÿëüíîñò³;

íàâ÷àííÿ ó äåê³ëüêîõ ãóðòêàõ, ãðóïàõ òà ³íøèõ òâîð÷èõ îá’ºäíàííÿõ Ïàëàöó;

áåçïå÷í³ òà íåøê³äëèâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ òà ïðàö³;

êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷îþ, íàóêîâîþ, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ, êóëüòóðíî-ñïîðòèâ-

íîþ, êîðåêö³éíî-â³äïîâíîþ òà îçäîðîâ÷îþ áàçîþ Ïàëàöó;

ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ íàâ÷àëüíî¿ òà íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, ó êîíôåðåíö³ÿõ, îë³ìï³àäàõ,

ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ, âèñòàâêàõ, êîíêóðñàõ òà ³íøèõ ìàñîâèõ çàõîäàõ;

ïðåäñòàâëåííÿ â îðãàíàõ ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ Ïàëàöó; 

â³ëüíå âèðàæåííÿ ïîãëÿä³â, ïåðåêîíàíü;

çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì åêñïëóàòàö³¿, ïñèõ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, â³ä ä³é ïåäàãîã³÷-

íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïîðóøóþòü ¿õ ïðàâà, ïðèíèæóþòü ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.

6.16. Âèõîâàíö³, ó÷í³ ³ ñëóõà÷³ ïîçàøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çîáîâ’ÿçàí³:

îâîëîä³âàòè çíàííÿìè, âì³ííÿìè, ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè; 

ï³äâèùóâàòè çàãàëüíèé êóëüòóðíèé ð³âåíü;

äîòðèìóâàòèñÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ íîðì;

áðàòè ïîñèëüíó ó÷àñòü ó ð³çíèõ âèäàõ òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;

áåðåæëèâî ñòàâèòèñÿ äî äåðæàâíîãî, ãðîìàäñüêîãî ³ îñîáèñòîãî ìàéíà;

äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Ïàëàöó.

6.17. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, à òàêîæ òðåíåðè-âèêëàäà÷³ Ïàëàöó ìàþòü ïðàâî íà:

âíåñåííÿ êåð³âíèöòâó Ïàëàöó òà îðãàíàì óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ

íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä êåð³âíèöòâó Ïàëàöó òà ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè ïðî-

ïîçèö³é ïðî ìîðàëüíå òà ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, çàñòîñóâàííÿ ñòÿã-

íåíü äî òèõ, õòî ïîðóøóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó, ùî ä³þòü ó íàâ÷àëüíîìó

çàêëàä³;

âèá³ð ôîðì ï³äâèùåííÿ ïåäàãîã³÷íî¿ êâàë³ô³êàö³¿;

ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, íàðàä, çáîð³â Ïàëàöó, â çàõîäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³-

çàö³ºþ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè;

ïðîâåäåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîñë³äíî-åêñïåðèìåíòàëüíî¿, ïîøóêîâî¿ ðîáîòè;

âèá³ð ïåäàãîã³÷íî îáãðóíòîâàíèõ ôîðì, ìåòîä³â, çàñîá³â ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëó-

õà÷àìè;

çàõèñò ïðîôåñ³éíî¿ ÷åñò³, ã³äíîñò³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà; 

ñîö³àëüíå òà ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ çà äîñÿãíåííÿ âàãîìèõ ðåçóëüòàò³â ó âèêîíàíí³ ïîêëà-

äåíèõ íà íèõ çàâäàíü;

îá’ºäíàííÿ ó ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, ó÷àñòü â ³íøèõ îá’ºäíàííÿõ ãðîìàäÿí, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ íå çà-

áîðîíåíà çàêîíîäàâñòâîì.

6.18. Ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè, à òàêîæ òðåíåðè-âèêëàäà÷³ Ïàëàöó çàêëàäó çîáîâ’ÿçàí³:

âèêîíóâàòè íàâ÷àëüí³ ïëàíè òà ïðîãðàìè;

íàäàâàòè çíàííÿ, ôîðìóâàòè âì³ííÿ ³ íàâè÷êè ç ð³çíèõ íàïðÿì³â ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè äèôå-

ðåíö³éîâàíî â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â, çä³áíîñòåé âèõî-

âàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â;

ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé âèõîâàíö³â, ó÷í³â

³ ñëóõà÷³â â³äïîâ³äíî äî ¿õ çàäàòê³â òà çàïèò³â, à òàêîæ çáåðåæåííþ çäîðîâ’ÿ;

âèçíà÷àòè ìåòó òà êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, âèáè-

ðàòè àäåêâàòí³ çàñîáè ¿õ ðåàë³çàö³¿;

çä³éñíþâàòè ïåäàãîã³÷íèé êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì âèõîâàíöÿìè, ó÷íÿìè ³ ñëóõà÷àìè ìî-

ðàëüíî-åòè÷íèõ íîðì ïîâåä³íêè, ïðàâèë âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó Ïàëàöó, âèìîã ³í-

øèõ äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòóþòü îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

äîòðèìóâàòèñÿ ïåäàãîã³÷íî¿ åòèêè, ïîâàæàòè ã³äí³ñòü âèõîâàíöÿ, ó÷íÿ ³ ñëóõà÷à, çàõèùàòè éî-

ãî â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî íàñèëüñòâà; 

âèõîâóâàòè ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ ïîâàãó äî ïðèíöèï³â çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³;

áåðåãòè çäîðîâ’ÿ âèõîâàíö³â, ó÷í³â ³ ñëóõà÷³â, çàõèùàòè ¿õ ³íòåðåñè, ïðîïàãóâàòè çäîðîâèé

ñïîñ³á æèòòÿ;

âèõîâóâàòè ïîâàãó äî áàòüê³â, æ³íêè, ñòàðøèõ çà â³êîì, äî íàðîäíèõ òðàäèö³é òà çâè÷à¿â, äó-

õîâíèõ ³ êóëüòóðíèõ íàäáàíü íàðîäó Óêðà¿íè;

ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòè ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü, çàãàëüíó ³ ïîë³òè÷íó

êóëüòóðó;

âåñòè äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç âèêîíàííÿì ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â (æóðíàëè, ïëàíè ðîáîòè òî-

ùî);

âèõîâóâàòè îñîáèñòèì ïðèêëàäîì ³ íàñòàíîâàìè ïîâàãó äî äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè, ïðèíöèï³â

çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³;

äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó Ïàëàöó, âèêîíóâàòè ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó òà ïî-

ñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè;

âèêîíóâàòè íàêàçè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ äèðåêòîðà Ïàëàöó, îðãàí³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, äî

ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæèòü çàêëàä; 

áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ ïåäàãîã³÷íî¿ ðàäè Ïàëàöó.

7. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÅ ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ

7.1. Ïàëàö ìàº ïðàâî:

óêëàäàòè óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, íàóêîâèìè óñòàíîâàìè, îðãàí³-

çàö³ÿìè. ôîíäàìè, òîâàðèñòâàìè, ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè, ãðîìàäÿíàìè çàðóá³æíèõ êðà¿í;

âñòàíîâëþâàòè ïðÿì³ ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè íà îñíîâ³ ñàìîñò³éíî óêëàäåíèõ óãîä ïðî îáì³í òâîð-

÷èìè ó÷í³âñüêèìè òà ïåäàãîã³÷íèìè êîëåêòèâàìè.

8. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÏÀËÀÖÓ

8.1. Ïðèïèíåííÿ Ïàëàöó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³-

ëó, ïåðåòâîðåííÿ) àáî ë³êâ³äàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Âëàñíèêà ÷è çà ð³øåííÿì ñóäó ó âèïàä-

êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Ó êðà¿íè.

8.2. Ó ðàç³ ðåîðãàí³çàö³¿ Ïàëàöó éîãî ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ïåðåõîäÿòü äî éîãî ïðàâîíàñòóïíè-

êà.

8.3. Ë³êâ³äàö³þ Ïàëàöó ïðîâîäèòü ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ, óòâîðåíà â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

8.4. Ìàéíî Ïàëàöó, ùî çàëèøèëîñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â (ó òîìó ÷èñë³ çà ïî-

äàòêàìè, çáîðàìè, ºäèíèì âíåñêîì íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà

³íøèìè êîøòàìè, ùî íàëåæèòü ñïëàòèòè äî äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, Ïåíñ³éíîãî

ôîíäó Óêðà¿íè, ôîíä³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ), ïåðåäàºòüñÿ ³íø³é (ê³ëüêîì ³íøèì) íåïðèáóò-

êîâ³é îðãàí³çàö³¿ àíàëîã³÷íîãî âèäó, àáî çàðàõîâóºòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.

8.5. Ïàëàö ïðèïèíÿºòüñÿ ç äíÿ âíåñåííÿ çàïèñó ïðî éîãî ïðèïèíåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíî-

ãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äìðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.

9. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ

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

Керівник апарату В. Бондаренко 

Про реконструкцію стадіонів загальноосвітніх 
навчальних закладів за адресами: 

вул. Здолбунівська. 7%б, 
вул. Княжий Затон, 17%в 

у Дарницькому районі міста Києва
Розпорядження № 383 від 31 березня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре%
гулювання містобудівної діяльності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві держав%
ними адміністраціями окремих повноважень», з метою поліпшення умов заняття спортом дітей Дарницько%
го району:

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îíó çàãàëü-

íîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 111 íà

âóë. Çäîëáóí³âñüê³é, 7-á ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³

ì³ñòà Êèºâà.

2. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ ñòàä³îíó çàãàëü-

íîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ¹ 62 íà âóë.

Êíÿæèé Çàòîí, 17-â ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. Âèçíà÷èòè Äàðíèöüêó ðàéîííó â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1,2 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

4. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

4.1. Çàáåçïå÷èòè âèð³øåííÿ çåìåëüíî-ïðàâî-

âèõ ïèòàíü ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.2. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

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

äæåííÿ.

4.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ, ïðîâåäåííÿ

åêñïåðòèçè òà çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêó-

ìåíòàö³¿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.4. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòí³ òà ï³äðÿä-

í³ áóä³âåëüí³ îðãàí³çàö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã çà-

êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

4.5. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà Óêðà¿íè ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áó-

ä³âåëüíèõ ðîá³ò.

4.6. Âèêîíóâàòè ðîáîòè çã³äíî ç Ïðàâèëàìè áëà-

ãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèìè ð³øåííÿì

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

¹ 1051/1051.

4.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèõ ó

ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêî-

âî ïåðåäáà÷àòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿä-

íèìè îðãàí³çàö³ÿìè ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêò³â.

4.8. Ïîäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äå-

ïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â, çàçíà÷å-

íèõ ó ïóíêòàõ 1, 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðî-

åêò³â ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

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 ì. Êèºâà íà 2017

ð³ê.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â ðåêîíñòðóêö³¿ â åêñ-

ïëóàòàö³þ ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà-

ðàõîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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 додатковий соціальний захист 
окремих категорій населення у 2017 році

Розпорядження № 376 від 31 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»:

1. Íàäàâàòè:

1.1. Ùîì³ñÿ÷íó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ç ñ³÷-

íÿ äî ãðóäíÿ 2017 ðîêó:

ó ðîçì³ð³ 1 000 ãðí:

ä³òÿì-³íâàë³äàì, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ ä³òåé-ñèð³ò,

íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî îï³êó ÷è ï³êëóâàííÿ àáî

ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ ÷è äèòÿ÷èõ

áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó;

ó ðîçì³ð³ 850 ãðí:

ä³òÿì-³íâàë³äàì, íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî îï³-

êó ÷è ï³êëóâàííÿ àáî ÿê³ âèõîâóþòüñÿ â ïðè-

éîìíèõ ñ³ì’ÿõ ÷è äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíî-

ãî òèïó.

1.2. Îäíîðàçîâó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â ðîç-

ì³ð³ 20 000 ãðí îñîáàì, çàðåºñòðîâàíèì ó ì³ñ-

ò³ Êèºâ³, ÿê³ íàðîäèëè ó 2017 ðîö³ òð³éíþ ³ á³ëü-

øå ä³òåé.

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 ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáî-

òà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016-2018 ðîêè, çà-

òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, íàäàííÿ

ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îñîáàì, çàçíà÷åíèì ó

ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2.2. Âèïëàòó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðîâî-

äèòè â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó âèïëàòè ïåíñ³é òà

ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ÷åðåç ïîòî÷í³ ðàõóíêè â

áàíêàõ, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 30 ñåðïíÿ 1999 ðîêó

¹ 1596 (â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñ-

òð³â Óêðà¿íè â³ä 22 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 662),

òà ²íñòðóêö³¿ ïðî âèïëàòó òà äîñòàâêó ïåíñ³é,

ñîö³àëüíèõ äîïîìîã íàö³îíàëüíèì îïåðàòî-

ðîì ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó, çàòâåðäæåíî¿ íàêà-

çîì Ì³í³ñòåðñòâà òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Óêðà-

¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè

Óêðà¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 464/156,

ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà-

¿íè â³ä 28 êâ³òíÿ 2009 ðîêó ¹ 14-1, çàðåºñòðî-

âàíî¿ â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 02 ëèïíÿ

2009 ðîêó çà ¹ 592/16608.

3. Ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷î-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè Äå-

ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïèñêè ä³òåé, çà-

çíà÷åíèõ â ï³äïóíêò³ 1.1 ïóíêòó 1 öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè Äå-

ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïèñêè îñ³á, çà-

çíà÷åíèõ â ï³äïóíêò³ 1.2 ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

5. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåç-

ïå÷èòè âèñâ³òëåííÿ â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâî-

ðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко
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Про заходи щодо підготовки та проведення 
поминальних днів на міських кладовищах у 2017 році

Розпорядження № 375 від 31 березня 2017 року
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасної під%

готовки і забезпечення належних умов для відвідування міських кладовищ під час проведення поминальних
днів з 23 до 26 квітня та 09 травня 2017 року:

1. Çàòâåðäèòè çàõîäè Äåïàðòàìåíòó æèòëî-

âî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîäî ï³äãîòîâêè

òà ïðîâåäåííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â íà ì³ñüêèõ êëà-

äîâèùàõ ó 2017 ðîö³, ùî äîäàþòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî ï³ä-

ãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïîìèíàëüíèõ äí³â íà

ì³ñüêèõ êëàäîâèùàõ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüî-

ãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³íôðà-

ñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ïîæåæíó áåçïåêó íà

ì³ñüêèõ êëàäîâèùàõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çà-

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 31.03.2017 ð. ¹ 375

Заходи
Департаменту житлово%комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
щодо підготовки та проведення поминальних днів на міських кладовищах у 2017 році

õîä³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âæèòè çàõîä³â:

ùîäî çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ íàäçâè÷àéíèõ

ñèòóàö³é, ïðîâåäåííÿ â ðàç³ ïîòðåáè ïåðøî-

÷åðãîâèõ çàõîä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â íà

òåðèòîð³ÿõ, ïðèëåãëèõ äî ì³ñüêèõ êëàäîâèù.

5. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè â

ïîìèíàëüí³ äí³ ïîñò³éíå ÷åðãóâàííÿ áðèãàä åêñ-

òðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Ï³âäåí-

íîìó, Ï³âí³÷íîìó, Ë³ñîâîìó, Áàéêîâîìó òà Ì³ñü-

êîìó êëàäîâèùàõ.

6. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ãðîìàäñüêèé ïî-

ðÿäîê ïîáëèçó ì³ñüêèõ êëàäîâèù.

7. Ðèòóàëüí³é ñëóæá³ ñïåö³àë³çîâàíîãî êîìó-

íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíèé êîì-

á³íàò ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè íåîáõ³äí³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ

ðîçì³ùåííÿ áðèãàä åêñòðåíî¿ (øâèäêî¿) ìåäè÷-

íî¿ äîïîìîãè íà êëàäîâèùàõ, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 5 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

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

Район Назва кладовища Вид робіт

Очищення від сміття,
га

Вивезення сміття, 
куб. м

Зняття аварійних
дерев,

кронування та
зняття омели, шт.

Благоустрій
військових
поховань та

меморіалів, шт.

Підготовка та
пуск

поливальних
водопроводів,

км

Ремонт та
фарбування огорож,
воріт, хвірток, арок,
фасадів, бордюрів,

громадських
вбиралень та інше,

кв. м

Ремонт та
фарбування

контейнерів для
сміття, шт.

Дата проведення
поминальних днів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Байкове 72,47 80 38 36 7 2690 54 25.04.2017

Голосіївський Пирогівське 4,95 14 4 1 400 10 23.04.2017

Корчуватське 1,482 10 1 0,035 270 2 23.04.2017

Мишоловське 0,348 10 23.04.2017

Чапаєвське 1,2 4 2 200 2 23.04.2017

PC СКП "Київський крематорій" 12,3 250 0 1 2,7 1400 30 25.04.2017

Дарницький Дарницьке 9,05 30 20 2 2,8 649 20 24.04.2017

Позняківське 2,7 0 0 0 0 4 0 24.04.2017

Бортничанське 8,82 30 0 1 0,6 365 12 '24.04.2017

Броварський Північне 77,8 100 0 0 3 490 120 23.04.2017

Деснянський Биківнянське 3,22 20 2 2 0,12 127,8 11 25.04.2017

Лісове 119,88 3100 38 0 23,4 3025 114 23.04.2017

Вигурівське 1,08 18 0 1 0,02 585 4 24.04.2017

Троєщинське 1,36 10 0 3 0 396 2 24.04.2017

Оболонський Пуща%Водицьке 2,799 20 0 1 1,5 329,28 9 23.04.2017

Печерський Звіринецьке 9,6 60 0 2 1,982 496 24 24.04.2017

Меморіал на могилі Невідомого
солдата в Парку Вічної Слави

0,55 45 0 0 0 45 20 09.05.2017

Києво%
Святошинський

Південне 37,5 100 0 0 3,7 4490 0 23.04.2017

Подільський Міське 130 200 35 12,7 1400 53 26.04.2017

Куренівське 13,368 40 9 1 2,2 825 16 24.04.2017

Святошинський Святошинське 2,642 45 8 5 0,717 70 10 23.04.2017

Біличанське 2,3 20 0 0 0,3 100 5 24.04.2017

Братське 2,156 40 2 1 0 70 13 23.04.2017

Михайлівське 1,56 20 0 1 3 50 6 23.04.2017

Солом'янське 12 65 20 1 1,5 35 12 23.04.2017

Солом'янський Совське 10,832 30 2 0 2 690 27 23.04.2017

Шулявське 2,2 30 12 1 0,025 337 4 23.04.2017

Жулянське 3,85 20 0 1 0,25 60 2 24.04.2017

Шевченківський Військове 5 45 0 35 1,2 700 16 09.05.2017

Старообрядне 2,442 10 0 2 0 8 2 23.04.2017

Державний історико% меморіальний
Лук'янівський заповідник

20,45 220 19 104 1,8 1975 60 23.04.2017

Всього: 575,909 4686 211 203 72,549 22282,08 660

Керівник апарату
В. Бондаренко 
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Про результати міського конкурсу%огляду 
суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового 
у м. Києві у 2016 році

Розпорядження № 378 від 31 березня 2017 року
Відповідно до Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, про%

мисловості та споживчого ринку на 2015%2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16
квітня 2015 року № 409/1274, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 червня 2011 року № 1043 «Про міський конкурс%огляд суб’єктів господарю%
вання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві», враховуючи протокол
№ 66 від 13 березня 2017 року засідання міської конкурсної комісії з організації та проведення міського кон%
курсу%огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового
у м. Києві у 2016 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Про надання земельної ділянки 
Державному підприємству «Укрінвестбуд» 

для експлуатації та обслуговування 
ремонтно%будівельної бази на вул. Канальній, 8 

у Дарницькому районі 
м. Києва

Розпорядження № 390 від 3 квітня 2017 року
Відповідно до статей 17, 84, 92, 120, 122, 123 Земельного кодексу України, 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», враховуючи рішення Київської міської
ради від 23 лютого 2017 року № 993/1997 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земель%
ної ділянки державному підприємству «Укрінвестбуд» для експлуатації та обслуговування ремонтно% буді%
вельної бази на вул. Канальній, 8 у Дарницькому районі м. Києва», розглянувши звернення державного під%
приємства «Укрінвестбуд» від 02 березня 2017 року № 53, в межах функцій місцевого органу виконавчої вла%
ди:

1. Çàòâåðäèòè ðåçóëüòàòè ì³ñüêîãî êîíêóð-

ñó-îãëÿäó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ñôåðè ïî-

áóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà ïðèñâîºííÿ çâàí-

íÿ çðàçêîâîãî ó ì. Êèºâ³ ó 2016 ðîö³, ùî äîäàþ-

òüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) âèäàòè ïåðåìîæöÿì ì³ñüêîãî êîí-

êóðñó-îãëÿäó ñâ³äîöòâà ïðî ïðèñâîºííÿ çâàí-

íÿ çðàçêîâîãî ó ì. Êèºâ³ ó 2016 ðîö³ ç âðó÷åííÿì

¿ì àíîòàö³éíèõ äîùîê òà êâ³ò³â.

3 Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïë³-

ñà Ã. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

31.03.2017 ¹ 378

Результати
міського конкурсу%огляду суб’єктів господарювання сфери

побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового
у м. Києві у 2016 році

Район м. Києва Суб'єкти господарювання сфери побутового обслуговування % переможці міського
конкурсу%огляду

Голосіївський 1. Майстерня з ремонту взуття та валіз "Арс і К°" (ФО%П Сарахманов А. М., вул.
Жилянська, 56). 
2. Салон краси "JOLI" (ФО%П Ряховська Т. Л., вул. Ломоносова, 54).

Дарницький 1. Салон краси "Valery" (ФО%П Галицька В. С., просп. Миколи Бажана, 12). 
2. Майстерня з ремонту взуття (ФО%П Цуркановський В. А., вул. Вишняківська, 17).

Деснянський 1. Хімчистка "5aSec" ТОВ "Дісіес Україна" (вул. Гната Хоткевича (вул.
Червоногвардійська), 1%в). 
2. Ательє з пошиття та ремонту одягу (ФО%П Ліверов Е. В., вул. Олександра Сабурова, 3).

Дніпровський 1. Спільне українсько%американське підприємство по наданню послуг з хімічного
чищення одягу "Американська хімчистка" (просп. Соборності, 21). 
2. Сервісний центр "Крок%ТТЦ" ТОВ "Крок%ТЦЦ", (Русанівська набережна, 8).

Оболонський 1. Хімчистка ТОВ "Аква%Клін" (вул. Йорданська, 6). 
2.Салон краси "Лонда" ТОВ "Аспазія" (вул. Маршала Тимошенка, 19).

Печерський 1. Салон краси "DH lab" (ФО%П Ступак І.О., бульв. Лесі Українки, 7%б).

Подільський 1. Сервісний центр ТОВ "Епос" (вул. Верхній Вал, 32). 
2. Майстерня з ремонту взуття та шкіряних виробів "ЯМайстер" (ФО%П Шевчук Л. А., вул.
Спаська, 9%а).

Святошинський 1. Салон%перукарня "Перукарня № 1" (ФО%П Бойко С. Д., вул. Академіка Єфремова, 8%а).
2. Оздоровчий комплекс "VIKTORIYA" (ФО%П Махоян Г. А., вул. Тулузи, З%б).

Солом'янський 1. Салон краси "Wizard" (ФО%П Масловська 0. М., вул. Богданівська, 7%а).

Шевченківський 1. Комплекс з надання побутових послуг ТОВ "Будинок побуту "Столичний" (вул. Симона
Петлюри, 28). 
2. Ательє з виготовлення та ремонту одягу ТОВ "Маринка" (вул. Лисенка, 1). 
3. Сервісний центр з ремонту побутової техніки "МТІ" ТОВ "МТІ" (вул. Білоруська, 26).

Керівник апарату
В. Бондаренко 

1. Íàäàòè äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Óêð³í-

âåñòáóä» çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 2 öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 2,4438 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:90:142:0061) äëÿ åêñïëó-

àòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëü-

íî¿ áàçè íà âóë. Êàíàëüí³é, 8 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³

çà ðàõóíîê ì³ñüêèõ çåìåëü, íå íàäàíèõ ó âëàñ-

í³ñòü ÷è êîðèñòóâàííÿ, ó çâ’ÿçêó ç ïåðåäà÷åþ

ìàéíà ó ãîñïîäàðñüêå â³äàííÿ (ðîçïîðÿäæåí-

íÿ êåð³âíèêà Äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñïðàâàìè

â³ä 19 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 250 «Ïðî áåçîïëàò-

íó ïåðåäà÷ó íåðóõîìîãî äåðæàâíîãî ìàéíà»,

àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ íåçàâåðøåíîãî áóä³â-

íèöòâà ðåìîíòíî-áóä³âåëüíî¿ áàçè â³ä 07 æîâò-

íÿ 2016 ðîêó) (êàòåãîð³ÿ çåìåëü — çåìë³ ïðî-

ìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè,

Про схвалення 
проекту рішення Київської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 12 грудня 2016 року № 554/1558 

«Про бюджет міста Києва 
на 2017 рік»

Розпорядження № 370 від 31 березня 2017 року
Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве само%

врядування в Україні», статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ñõâàëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó

¹ 554/1558 «Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017

ð³ê», ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ðîçãëÿä òà çà-

òâåðäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò ð³-

øåííÿ «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 554/1558

«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт 
стадіону з трибунами та спортивних майданчиків 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І%III ступенів 
з поглибленим вивченням предметів 
художньо%естетичного циклу № 302 
міста Києва на вул. Декабристів, 8%а 

у Дарницькому районі

Розпорядження № 411 від 6 квітня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре%
гулювання містобудівної діяльності», з метою створення належних умов для навчання, виховання та фізич%
ного розвитку дітей:

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ñòàä³îíó ç

òðèáóíàìè òà ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ñïåö³à-

ë³çîâàíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ²-III ñòóïåí³â

ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ïðåäìåò³â õóäîæíüî-

åñòåòè÷íîãî öèêëó ¹ 302 ì³ñòà Êèºâà íà âóë.

Äåêàáðèñò³â, 8-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óò-

ðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïå-

ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (äà-

ë³ — ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä») çàìîâíèêîì ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä» ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó:

3.1. Äî ïî÷àòêó âèêîíàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëü-

íîãî ðåìîíòó âæèòè çàõîä³â ùîäî âñòàíîâëåí-

íÿ îñâ³òëåííÿ, îãîðîæ³ òà âèêîíàííÿ ³íøèõ ï³ä-

ãîòîâ÷èõ ðîá³ò.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, çàçíà-

÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó 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 2018 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëó-

àòàö³þ ìàéíî çàðàõîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-

íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèá-

êà Î. Â.

Голова В. Кличко

îáîðîíè òà ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîä ÊÂÖÏÇ

11.03, ñïðàâà Ä-7746).

2. Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó «Óêð³íâåñòáóä»:

2.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà-

÷à â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

2.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-

äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ðîçì³ùåíèõ ó ìå-

æàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

2.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

2.4. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðà-

ö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì

Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ

ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

2.5. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ ó âèñíîâêàõ

Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 01

âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 8764/0/12-4/19-16, Ãî-

ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êè-

ºâ³ â³ä 23 âåðåñíÿ 2016 ðîêó ¹ 953/41-16.

2.6. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-

ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ âè-

ð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì Óêðà¿íè.

2.7. Äîòðèìóâàòèñÿ îáìåæåíü ó âèêîðèñòàí-

í³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âêëþ÷åíèõ äî Äåðæàâíî-

ãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó.

3. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî ïðàâî

êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 141, 143 Çå-

ìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
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Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

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 22,80 êâ. ì, â îêðåìîñòîÿ÷³é íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ

òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè.
Ñòàðòîâèé ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè - 2 822,67 ãðí áåç ÏÄÂ. Ðîçì³ð àâàíñîâî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè - 5 645,34 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÷ îá'ºêòà 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 âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ
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'ºêòà 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 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.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Êè¿âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ». .

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â,
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè,
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,íà ï³äïðèºìñòâàõ,â óñòàíîâàõ,îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â òà çäàòí³ñòü çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, îñâ³òí³ì ³
ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ'ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì'ÿ òà ïî áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ,
³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè,
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó
åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ'ÿçêó, â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì
ðîçâèòêó Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ «Êè¿âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ» íà îäèí ³ ï'ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ ïóáë³êóâàííÿ çà àäðåñîþ; ì. Êè¿â, áóëüâ.
Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, 3. Äîâ³äêè çà òåë.: 279-52-82, 279-72-51.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè äî 10 òðàâíÿ 2017 ðîêó ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ â³ä
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ

ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ -Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ
æèòëîâîãî ôîíäó Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Ðàäèñò³â, 73, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà - 45,90 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè
-ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè -594300,00 ãðí,ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) -3962,00 ãðí, ñòàâêà
îðåíäíî¿ ïëàòè - 8 %, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ)
ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ - 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî,
29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà
çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 2-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 73,0 êâ.ì â áóäèíêó çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå,7-À, ë³ò.À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 1316500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 6%,
çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè - 6720,74 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ îïîðíîãî ïóíêòó òåõí³÷íîãî
îáñëóãîâóâàííÿ ë³ôòîâîãî îáëàäíàííÿ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ - ÊÏ «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà»: ì. Êè¿â, âóë. Õîðèâà,36, òåë. 425-22-86.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó - 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë.,2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì 485-18-87.
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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
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Ç ìåòîþ îá’ºäíàííÿ ä³òåé Óêðà¿íè òà ïðè-
âåðíåííÿ óâàãè íåáàéäóæèõ äî íåîáõ³äíî-
ñò³ ìèðíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êòó íà ñõî-
ä³ êðà¿íè â Êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàö-
òâà â³äáóëèñÿ çàõîäè íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷-
íîãî ïðîåêòó «Ìè — ðàçîì!». Ó ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ïàòð³îòèçì — öå, ç îäíîãî áîêó, â³ä-
äàí³ñòü ñâî¿é Áàòüê³âùèí³, à ç ³íøîãî — çáå-
ðåæåííÿ êóëüòóðíî¿ ñàìîáóòíîñò³ íàøîãî
íàðîäó, ùî íàáóâàº îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³
â óìîâàõ ÀÒÎ. Ñàìå òîìó Ì³ñüêèé â³äêðè-
òèé ôåñòèâàëü äèòÿ÷î-þíàöüêèõ õóäîæí³õ
êîëåêòèâ³â «Ìè—ðàçîì!»,â ðàìêàõ ÿêîãî ïðî-
õîäèëè òâîð÷³ ìàéñòåð-êëàñè, âèñòóïè ç ð³ç-
íèõ âèä³â ìèñòåöòâ: âîêàëó, õîðåîãðàô³¿,
ôîëüêëîðó, ìóçèêè, öèðêó, à òàêîæ îêðåì³
òâîð÷³ çàõîäè (òàê³ ÿê «Âåðåì³ÿ» òà «Ãðà ñêëè-
êàº äðóç³â») áóëî ñòâîðåíî çà ñõåìîþ «5 + 5
+ 5». Òîáòî — ïÿòü òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ³ç çî-
íè ÀÒÎ, ïÿòü—ç Êèºâà ³ ñò³ëüêè æ —³ç ÊÏÄÞ.
Ó ïðîåêò³ «Ìè — ðàçîì!» âçÿëè ó÷àñòü òâîð-
÷³ äèòÿ÷î-þíàöüê³ êîëåêòèâè ç³ ñõîäó Óêðà-
¿íè (Äîíåöüêà òà Ëóãàíñüêà îáëàñò³, ì. Ìà-
ð³óïîëü), ì. Êèºâà òà ³íøèõ ðåã³îí³â íàøî¿
äåðæàâè, ñåðåä ÿêèõ — âíóòð³øíüî ïåðåì³-
ùåí³ îñîáè, ä³òè âî¿í³â-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ó÷àñíèê³â Ôåñòèâàëþ ïðèâ³òàëà äèðåê-
òîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà
ñïîðòó Îëåíà Ô³äàíÿí. «Äîðîã³ ä³òè, äÿêó-
ºìî âàì, ùî âè äî íàñ çàâ³òàëè! Ìè äóæå
ùàñëèâ³, òîìó ùî â Êèºâ³ ò³ëüêè íàñòóïàº
âåñíà, àëå ñàìå âè ñüîãîäí³ óêâ³ò÷àëè ì³ñ-
òî. Äÿêóþ, ùî âè ðàçîì ç íàìè! ² ìè çàïðî-
øóºìî âàñ óñ³õ áðàòè ó÷àñòü â êîíêóðñ³ ó
íàñòóïíîìó ðîö³. Áî ìè ðàçîì ç âàìè, ìè
âñ³ ç Óêðà¿íîþ â ñåðö³!»,— çàçíà÷èëà Îëåíà
Ãðèãîð³âíà.

Ï³ä ÷àñ Ì³ñüêîãî ôåñòèâàëþ þíèõ ³ãðî-
òåõí³ê³â òà ³ãðîâèõ ïðîãðàì «Ãðà ñêëèêàº
äðóç³â. Ìè — ðàçîì!», ãîñò³ ìàëè íàãîäó ä³ç-
íàòèñÿ ³ âçÿòè ó÷àñòü ó íàðîäíèõ çàáàâàõ
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, â³äâ³äàòè ìàéñòåð-
êëàñè ç îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ³íòåðàê-
òèâíèõ ïðîãðàì. «ß âïåðøå ïðîâîäæó ³ãðè
â ñòîëèö³ òà ùå é ïðè òàê³é âåëèê³é àóäèòî-
ð³¿, òîìó òðîõè ñõâèëüîâàíà, àëå ñòðàõ ëè-
øàºòüñÿ ïîçàäó, êîëè áà÷èø ðàä³ñí³ ïî-
ñì³øêè ä³òåé,— ðîçïîâ³ëà ³ãðîòåõí³ê ëóãàí-
÷àíêà Àíàñòàñ³ÿ,— íàø³ ³ãðè ðåòåëüíî ïðî-
äóìàí³, àáè ³ äîðîñë³, ³ ä³òè çìîãëè âçÿòè
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, òîìó ìè íå äàºìî íóäü-
ãóâàòè í³êîìó!»

Íà àðò-ôåñòèâàë³ «Âåðåì³ÿ» þí³ é äî-
ðîñë³ ìàéñòðè ïðåçåíòóâàëè àâòîðñüê³ ëÿëü-

êè, âèòèíàíêè, äåêîðàòèâíèé ðîçïèñ. Òà-
êîæ ïðîéøëè âèñòàâêè-êîíêóðñè: «Ïèñàí-
êîâà âåñåëêà», «Á³ñåðíå ñÿéâî»; âèñòàâêè:
«Äèâî-ãëèíà», «Ñìàêîòà», àðò-ìàéäàí÷èê
«Ìîäà-ïëþñ»; ìàéñòåð-êëàñè ç äåêîðàòèâ-
íî-ïðèêëàäíèõ âèä³â ìèñòåöòâà. Çàõ³ä â³ä-
êðèâàëè ïðåäñòàâíèêè Óêðà¿íñüêîãî öåí-
òðó íàðîäíî¿ êóëüòóðè «Ìóçåé ²âàíà Ãîí-
÷àðà», Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ óêðà¿íñüêî-
ãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà òà Íàö³îíàëü-
íîãî âèäàâíèöòâà äèòÿ÷î¿ ë³òåðàòóðè «Âå-
ñåëêà».

Ðîäçèíêîþ àðò-ôåñòèâàëþ «Âåðåì³ÿ»
ñòàëà ðîáîòà «Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç», âèêîíà-
íà ç ³ìáèðíîãî ïå÷èâà äðóæèíîþ àìåðè-
êàíñüêîãî äèïëîìàòà Âåë³äîþ Êåíò. Ïàí³
Âåë³äà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðîñòî õîò³ëà â³äîáðà-

çèòè óëþáëåí³ êóòî÷êè Êèºâà ñàìå ó òàêèé
êðåàòèâíèé ñïîñ³á. Íàä åêñïîíàòîì, ÿêèé
äåìîíñòðóâàâñÿ â Ïàëàö³, ìàéñòðèíÿ ïðà-
öþâàëà âïðîäîâæ 5 òèæí³â. «Öå ìîº õîá³,
ÿêå ïðèíîñèòü ðàä³ñòü. ß íå ïðîâîäæó ö³-
ëèìè äíÿìè á³ëÿ ïëèòè. Êîëè º íàòõíåííÿ,
òîä³ é ïðèñòóïàºìî äî ðîáîòè ðàçîì ç ä³òü-
ìè òà ÷îëîâ³êîì»,— êàæå Âåë³äà Êåíò.

Íà ñâÿòî íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ çàâ³òàëè
þí³ òà äîñâ³ä÷åí³ ìàéñòðè äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, âèõîâàíö³ ãóðòê³â
ïîçàøê³ëüíèõ çàêëàä³â ñòîëèö³, ðîäèíè âî-
¿í³â ÀÒÎ òà ïåðåñåëåíö³â, ÃÎ — ïàðòíåðè
Ïàëàöó — «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà âåòåðà-
í³â ÀÒÎ», «Ñåðöÿ ê³áîðã³â», ÁÎ «Ñâî¿», «ÎÂÅÑ».

Â³äêðèòòÿì Ôåñòèâàëþ ñòàëè Àíñàìáëü
áàðàáàíùèöü çðàçêîâî-ïàòð³îòè÷íîãî êî-
ëåêòèâó «Ïðîìåíàä» Á³ëîâîäñüêîãî áóäèí-
êó êóëüòóðè Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, íàðîäíèé
âîêàëüíî-õîðîâèé êîëåêòèâ «Êàíòèëåíà»
òà íàðîäíèé öèðêîâèé êîëåêòèâ «Àðãî» ç
ì³ñòà Ìàð³óïîëü, íàðîäíèé õóäîæí³é àí-
ñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ «Ñóâåí³ð» (Ëó-
ãàíñüê — Ìèêîëà¿â), íàðîäíèé àíñàìáëü
òàíöþ Óêðà¿íè «Áàðâ³íîê» (Ëóãàíñüê — Êè-
¿â). À òàêîæ ñòîëè÷í³ äèòÿ÷³ òâîð÷³ êîëåê-
òèâè: ñïîðòèâíî-òàíöþâàëüíèé àíñàìáëü
«Ïóëüñ», âîêàëüíî-õîðåîãðàô³÷íèé àí-
ñàìáëü «Çåðíÿòêî», ôîëüêëîðíèé ãóðò «Ìà-
ê³â öâ³ò», àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ «Óêðà-
¿íà», õîðåîãðàô³÷íèé àíñàìáëü «Ñîíå÷êî»,
âîêàëüíà ñòóä³ÿ «Åëåã³ÿ», ãóðò «Êàäåò». Íó,
é çâ³ñíî, ãîñïîäàð³ — þí³ àðòèñòè Ïàëàöó:
õîðåîãðàô³÷íèé àíñàìáëü «Êâ³òè Óêðà¿íè»,
àíñàìáëü íàðîäíî¿ ìóçèêè «Ïåðâîöâ³ò»,
àíñàìáëü ñó÷àñíî¿ õîðåîãðàô³¿ «Ôëàì³í-
ãî», øîó-ãóðò «Ñîíÿõ» ³ âîêàëüíà ñòóä³ÿ
«Ñï³âàéêî».

«Äëÿ íàñ âåëèêà ÷åñòü âèñòóïàòè â ñòî-
ëèö³ íà ñöåí³ Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà,— ñêàçàëà êåð³âíèê àíñàìáëþ áà-
ðàáàíùèöü Êàòåðèíà Á³ëîóñ,— ìè äóæå ðà-
ä³, ùî íàñ òåïëî ïðèéíÿëà ñòîëèöÿ!»

Âàæëèâî, ùî ñàìå â ÊÏÄÞ ðîçïî÷àëàñü
äðóæáà ³ âçàºìîä³ÿ êîëåêòèâ³â-ãîñòåé ³ êî-
ëåêòèâ³â-ãîñïîäàð³â, ï³äñóìêîì ÿêî¿ ñòàëè
ñï³ëüí³ íîìåðè ï³ä ÷àñ ãàëà-êîíöåðòó.

«Âàæëèâî, ùîá ïðîåêò òðèâàâ, ³ ìè â³-
ðèìî, ùî â³í ñòàíå òðàäèö³éíèì äëÿ Ïàëà-
öó ³ ñòîëèö³ çàãàëîì,» — çàçíà÷èëà äèðåê-
òîð Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà
Îêñàíà Äîáðîâîëüñüêà �

«ß ³ òè — öå âåëèêà ñèëà. ß ³ òè — öå ³

º Óêðà¿íà»—ï³ä öèì ãàñëîì Êè¿âñüêèé

Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà çà ï³äòðèìêè

ñòîëè÷íî¿ âëàäè îá’ºäíàâ íà îäí³é ñöå-

í³ ä³òåé ç ð³çíèõ ðåã³îí³â íàøî¿ êðà¿íè,

àáè âîíè ãîâîðèëè ñï³ëüíîþ ìîâîþ—

ìîâîþ ìèñòåöòâà.

Îëåêñàíäðà ÊÀÁÀ×ÎÊ, Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ
ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ìè—ðàçîì!

Ðîäçèíêîþ àðò-ôåñòèâàëþ «Âåðåì³ÿ» ñòàëà ðîáîòà «Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç», âèêîíàíà ç ³ìáèðíîãî ïå÷èâà
äðóæèíîþ àìåðèêàíñüêîãî äèïëîìàòà Âåë³äîþ Êåíò.

Íà ñâÿòî çàâ³òàëè ïàðòíåðè Ïàëàöó — ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñï³ëêà
âåòåðàí³â ÀÒÎ», «Ñåðöÿ ê³áîðã³â», ÁÎ «Ñâî¿», «ÎÂÅÑ» 

Ç ìåòîþ îá’ºäíàííÿ ä³òåé Óêðà¿íè òà ïðèâåðíåííÿ óâàãè íåáàéäóæèõ äî íåîáõ³äíîñò³ ìèðíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ
êîíôë³êòó íà ñõîä³ êðà¿íè â ÊÏÄÞ â³äáóëèñÿ çàõîäè íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íîãî ïðîåêòó «Ìè — ðàçîì!» 
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