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«ÖÅÍÒÐÀËÜÍ² òà Ðóñàí³âñüêèé
âîäîãðà¿ ïðàöþâàòèìóòü âñå ë³-
òî, äî ê³íöÿ âåðåñíÿ. Çàâäÿêè
ïðîâåäåíèì êàï³òàëüíèì ðåìîí-
òàì, íà á³ëüøîñò³ ôîíòàííèõ
êîìïëåêñ³â âñòàíîâëåíèé àáî
â³äíîâëåíèé ñâ³òëîâèé ñóïðî-
â³ä. Òðè ç íèõ áóäóòü ìóçè÷íè-
ìè — Ðóñàí³âñüêèé, ôîíòàí á³ëÿ
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðè Óêðà¿íè ³ì.

Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, à òàêîæ íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ ç ïàðíîãî áî-
êó âóëèö³ Õðåùàòèê. Äî ïåðøî-
ãî òðàâíÿ, ÿê ³ áóëî çàïëàíîâà-
íî, ìè çàâåðøèëè âñ³ ï³äãîòîâ-
÷³ ðîáîòè ³ â ïîíåä³ëîê çàïóñòè-
ëè âîäîãðà¿. Îäíàê çàïóñê
ôîíòàí³â á³ëÿ «Ãëîáóñó» ïëàíó-
ºìî çðîáèòè îñîáëèâèì, ñï³ëü-
íî ç êèÿíàìè ï³ä ÷àñ ñâ³òëî-ìó-

çè÷íîãî øîó, ÿêå
àíîíñóºìî îêðå-
ìî»,— ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëî-
âè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.
Çà éîãî ñëîâàìè, ï³ñëÿ òåñòî-

âîãî ïðîãîíó ïåðøîãî òðàâíÿ ôà-
õ³âö³ çàïóñòèëè âîäîãðà¿ ³ íà Ðó-
ñàí³âñüê³é íàáåðåæí³é, ÿê³ «ãðà-
òèìóòü» çà ðîçêëàäîì — ³ç â³â-
òîðêà äî íåä³ë³,à ó âèõ³äí³ òà ñâÿò-
êîâ³ äí³ íà êèÿí òà ãîñòåé ñòîëèö³
òóò ÷åêàº ñâ³òëî-ìóçè÷íå øîó.

Íàãàäàéìî, ùî ôîíòàí «Âå-
ëèêèé» ³ ôîíòàííèé êîìïëåêñ
«Ìàë³», ùî ðîçòàøîâàí³ íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ íà ïàðí³é
ñòîðîí³ âóëèö³ Õðåùàòèê», ïðà-
öþâàòèìóòü ç â³âòîðêà ïî íå-
ä³ëþ. Ñâ³òëîâèé ³ ìóçè÷íèé ñó-
ïðîâ³ä âîäîãðà¿â çä³éñíþâà-
òèìåòüñÿ ó òðàâí³, ñåðïí³ ç 21.00

äî 23.00, ó ÷åðâí³, ëèïí³ —
ç 21.30 äî 23.00, ó âåðåñí³ —
ç 20.30 äî 23.00.

À âîäîãðà¿ — «Çàñíîâíèêè
Êèºâà» ³ «Êàñêàäíèé» (Ìàéäàí
Íåçàëåæíîñò³, íåïàðíà ñòîðîíà
âóëèö³ Õðåùàòèê), «Õðåùàòèê»
(âóëèöÿ Õðåùàòèê, 25), «Êàñêàä-
íèé» (âóëèöÿ Âåëèêà Âàñèëüê³â-
ñüêà, 119/121) ³ç ñâ³òëîâèì ñó-
ïðîâîäîì ïðàöþâàòèìóòü ³ç â³â-
òîðêà ïî íåä³ëþ ó òðàâí³, ñåðï-
í³ ç 21.00 äî 23.00, ó ÷åðâí³, ëèï-
í³ — ç 21.30 äî 23.00, ó âåðåñí³ —
ç 20.30 äî 23.00.

Ôîíòàíè, ðîçòàøîâàí³ á³ëÿ
Ðóñàí³âñüêîãî êàíàëó, ïðàöþ-
âàòèìóòü ùîäíÿ äî 30 âåðåñíÿ.
Çîêðåìà ó â³âòîðîê-÷åòâåð ç 7.00
äî 9.00 ³ ç 14.00 äî 23.00. Ó ï’ÿò-
íèöþ ³ íåä³ëþ — ç 14.00 äî 24.00.
²ç ìóçè÷íèì ³ ñâ³òëîâèì ñóïðî-
âîäîì ó ï’ÿòíèöþ, ñóáîòó ³ ñâÿò-
êîâ³ äí³ ó âå÷³ðí³é ÷àñ �

Ñåçîí âîäîãðà¿â 
ñòàðòóâàâ
� Ó ñòîëèö³ çàïðàöþâàëè öåíòðàëüí³ ôîíòàíè 

òà ôîíòàííèé êîìïëåêñ íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³
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²ç ïåðøîãî òðàâíÿ â ñòîëèö³ ðîçïî÷àëè ðîáîòó
öåíòðàëüí³ ôîíòàíè íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³
òà ôîíòàííèé êîìïëåêñ íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíà-
ë³. Äî ê³íöÿ íàñòóïíîãî òèæíÿ â³äðåêîíñòðóéî-
âàí³ öüîãîð³÷ âîäîãðà¿ «Ìàë³» òà «Âåëèêèé» äî
æîâòíÿ ðàäóâàòèìóòü ìåøêàíö³â òà ãîñòåé ì³ñ-
òà ñâ³òëî-ìóçè÷íèì ñóïðîâîäîì.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó Êèºâ³ â³äáóäóòüñÿ çàõîäè 
ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³ 
òà ïðèìèðåííÿ ³ 72-¿ ð³÷íèö³
ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³

Ñâÿòêîâ³ çàõîäè ðîçïî÷íóòüñÿ â³äñüîãîäí³.

Çîêðåìà ç 15.00 äî 17.00 â Êîëîíí³é çàë³ ìå-

ð³¿ ïðîéäå çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç ó÷àñ-

íèêàìè áîéîâèõ ä³é Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè,

ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é

âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³. Ïðîãðàìîþ ïåðåä-

áà÷åíî êîíöåðò ³ ñâÿòêîâèé îá³ä.

5 òðàâíÿ ç 11.00 äî 12.00 ó Ïóù³-Âîäèö³

íà âóë. Ô. Ìàêñèìåíêà ïðèâ³òàþòü âåòåðàí³â

â³éíè, ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ë³êóâàíí³ ó Êè¿âñüêî-

ìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó ãîñï³òàë³ âåòåðàí³â

â³éíè.

9 òðàâíÿ ç 10.00 äî 11.00 â ïàðêó Â³÷íî¿

Ñëàâè â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ ïî-

êëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèëè Íåâ³äîìîãî ñîë-

äàòà. Öüîãî æ äíÿ ç 11.00 äî 17.00 â Íàö³î-

íàëüíîìó ìóçå¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ó Äðóã³é ñâ³-

òîâ³é â³éí³ îðãàí³çóþòü çàõ³ä «Ïàì’ÿòàºìî —

Ïåðåìàãàºìî!».Ó ïðîãðàì³: âèñòóï Êè¿âñüêî-

ãî àêàäåì³÷íîãî ìóí³öèïàëüíîãî äóõîâîãî

îðêåñòðó «Óêðà¿íà — ñâÿùåííà çåìëÿ», ïî-

ìèíàëüíèé ðåêâ³ºì «Ïàì’ÿòü», ìîëåáåíü çà

ìèð â Óêðà¿í³, ïîêëàäàííÿ ã³ðëÿíäè Â³éñüêî¿

Ñëàâè äî ñêóëüïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿ «Ôîðñó-

âàííÿ Äí³ïðà», êîíöåðíî-òåìàòè÷íà ïîä³ÿ

«Ïåðåìîãà, ñâÿòà ïåðåìîãà!». Òàêîæ 9 òðàâ-

íÿ ç 13.00 äî 16.00 íà Ñï³âî÷îìó ïîë³ Ïå-

÷åðñüêîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó â³äáóäåòüñÿ

êîíöåðò «Ðîêàì í³êîëè ïàì’ÿò³ íå ñòåðòè» çà

ó÷àñòþ ìàéñòð³â ìèñòåöòâ, õóäîæí³õ àìàòîð-

ñüêèõ òà âåòåðàíñüêèõ ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåê-

òèâ³â.

Îêð³ì öüîãî, ó òðàâí³ â ñòîëèö³ ïðîéäóòü

âèñòàâêè: «Ðîêè â³éíè — ñòîë³òòÿ ïàì’ÿò³»,

«Ïîäâèã áåçñìåðòíèé — ïàì’ÿòü íåòë³ííà»,

åêñïîçèö³ÿ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â «Äî Äíÿ ïå-

ðåìîãè íàä íàöèçìîì ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³é-

í³». Ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà óñòàíîâàõ îñ-

â³òè çà ó÷àñòþ âåòåðàí³â òà ó÷àñíèê³â àíòè-

òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ â³äáóäóòüñÿ Óðîêè

ìóæíîñò³, ãîäèíè ñï³ëêóâàííÿ, áåñ³äè, êîí-

ôåðåíö³¿, êðóãë³ ñòîëè, ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ,

êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ çàõîäè, òåìàòè÷í³ âè-

ñòàâêè, åêñïîçèö³¿.

Òàêîæ ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³ òà ïðèìèðåí-

íÿ ³ 72-¿ ð³÷íèö³ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì ó

Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ ñòîëè÷íà âëàäà íàäàñòü

îäíîðàçîâó àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó

êèÿíàì-âåòåðàíàì â³éíè òà æåðòâàì íàöèñò-

ñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü â³äïîâ³äíî äî ì³ñüêî¿

ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êè-

ÿíàì» íà 2016—2018 ðîêè.

Ç ïîíåä³ëêà â ì³ñò³ çàïóñòèëè öåíòðàëüí³ âîäîãðà¿ íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ òà ôîíòàííèé êîìïëåêñ íà Ðóñàí³âñüêîìó êàíàë³
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад 
державної служби категорії «В» у апараті виконавчого органу

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 284 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер&

жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По&
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего&
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-

àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïè-

òàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåç-

í³êîâà Î. Þ. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

2. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-

àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãó-

ìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíà-

ë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðà-

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

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

3. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿

ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü

ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå-

÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè

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

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

4. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿

ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü

ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå-

÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè

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

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

5. Âèçíà÷èòè, ùî Øàíàºâà Òåòÿíà Âàëåíòè-

í³âíà — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü

ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ,

äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿

óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº

ôóíêö³¿ àäì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîí-

êóðñíèõ â³äáîð³â íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä

äåðæàâíî¿ ñëóæáè, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 1-4

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

6. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñà-

ìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ. óïðàâ-

ë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ

çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

7. Çàòâåðäèòè óìîâè  ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïå-

ö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåç-

ïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü

óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå-

÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

8. Çàòâåðäèòè óìîâè  ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñ-

òà â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâ-

ë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îð-

ãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìó-

í³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

9. Çàòâåðäèòè  óìîâè ïðîâåäåííÿ  êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâíîãî ñïåö³à-

ë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè

óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííè-

ìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó

òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî äîäàþòüñÿ.

10. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó Ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³ã³â-

ñüê³é òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñ³â òà óìîâ ¿õ

ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå ï³çí³øå íà-

ñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåí-

íÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

11. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
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УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста

відділу контрольно&аналітичного забезпечення заступника голови
Київської міської державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень Резнікова О. Ю. управління контрольно&
аналітичного забезпечення заступників голови Київської міської 

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

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ.

óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿):

îïðàöüîâóº ñëóæáîâó êîðåñïîíäåíö³þ, ó òîìó ÷èñë³ äîêóìåíòè ç ãðèôîì «Äëÿ ñëóæáîâîãî êîðèñ-

òóâàííÿ», ùî íàäõîäèòü çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñ-

íåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâó Î. Þ. ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî éîãî êîìïåòåíö³¿, â ³íôîð-

ìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà» íà áàç³ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî ä³ëîâîäñòâà «ÀÑÊÎÄ», ãîòóº äî íèõ ïðîåêòè äîðó÷åíü;

êîíòðîëþº ñòðîêè òà ÿê³ñòü âèêîíàííÿ äîðó÷åíü ùîäî îïðàöþâàííÿ ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåí-

ö³¿, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñ-

íåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâèì Î. Þ.;

àíàë³çóº ÿê³ñòü âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ äîðó÷åíü ùîäî îïðàöþâàííÿ ñëóæáîâî¿ êîðåñïîíäåí-

ö³¿, ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíîãî ¿õ âèêîíàííÿ, ³íôîðìóº êîíòðîëüíî-àíàë³-

òè÷íå óïðàâë³ííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî âèêîíàííÿ;

ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü îðãàí³çîâóº âçàºìîä³þ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ. ç öåíòðàëüíèìè îð-

ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè Óêðà¿íè, ïîñò³éíèìè êîì³ñ³ÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòðóêòóðíèìè ï³ä-

ðîçä³ëàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè;

ãîòóº àíàë³òè÷í³ äîâ³äêè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîâíîâàæåíü, ïîêëàäåíèõ

íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ

ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ.;

çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ äîðó÷åíü çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç

ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ.;

íàäàº ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ùî ï³äïîðÿäêîâàí³ çàñòóïíèêó ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâó Î. Þ.,

â îðãàí³çàö³¿ âèêîíàííÿ äîðó÷åíü.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëà-

òè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â» ïîñàäîâèé îêëàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëü-

íî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïè-

òàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î. Þ. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî

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

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 3801 ãðí 00 êîï.

Ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòîâ³ â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà

Î. Þ. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâëþþòüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêîâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà÷åííÿ íà

ïîñàäó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³-

êîâà Î. Þ. óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè ïðè-

çíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáîâ’ÿçêîâèì. Âèïðî-

áóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîíêóðñí³é

êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñàäè

äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äîäàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñòè-

íîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó íà ïðî-

õîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî Çàêî-

íó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-

âàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ) ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 25.04.2017 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 26.04.2017 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, — 27.04.2017 — 13.05.2017

ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

15.05.2017—17.05.2017 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â — 18.05.2017 ðîêó;

6) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â — 19.05.2017 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðóãîãî

çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 22.05.2017 ðîêó;

8) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó — 22.05.2017 ðîêó.
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Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè

çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº

äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Øàíàºâà Òåòÿíà Âàëåíòèí³âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ç ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-75-31, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadró@kma.gov.uà

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

1.  Îñâ³òà

Âèùà, ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè — ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð.

2.  Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº.

3.  Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1.  Îñâ³òà

Ãóìàí³òàðíà, ïåäàãîã³÷íà, þðèäè÷íà

2.  Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Çíàííÿ:

Çàêîí³â Óêðà¿íè:

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»

«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»

«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» 

«Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»

«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».

3.  Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ îñíîâ çàêîíîäàâñòâà, ïñèõîëîã³¿ ïðàö³, ïðàâèë ä³ëîâîãî åòèêåòó, ³íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà,

ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³, îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðîáîòè íà êîìï’þòåð³ òà â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â.

4.  Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Ìîæëèâèé äîñâ³ä ðîáîòè â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé

ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» íà áàç³ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî ä³ëîâîäñòâà «ÀÑÊÎÄ»

ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ.

5.  Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì íà ð³âí³ äîñâ³ä÷åíîãî êîðèñòóâà÷à. Äîñâ³ä ðîáîòè ç îô³ñíèì ïàêåòîì

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) àáî ç àëüòåðíàòèâíèì ïàêåòîì Libre Office. Íàâè÷êè ðî-

áîòè ç ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè êîì-

ï’þòåðíî-êîï³þâàëüíó òåõí³êó, çàñîáè çâ’ÿçêó.

6.  Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè ³íôîðìàö³¿.

7.  Îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ 

1) êîìïåòåíòí³ñòü;

2) â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

3) êîìóí³êàáåëüí³ñòü;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³;

5) ³í³ö³àòèâí³ñòü;

6) ïóíêòóàëüí³ñòü;

7) ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ;

8) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

25.04.2017 ¹ 284

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста

відділу контрольно&аналітичного забезпечення заступника голови 
Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань 

управління контрольно&аналітичного забезпечення заступників голови 
Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ-

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

çä³éñíþº îðãàí³çàö³éíå, êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íå, ³íôîðìàö³éíå òà ³íøå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíî-

ñò³ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü ó ñôåðàõ,

â³äíåñåíèõ äî ïîâíîâàæåíü çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìà-

í³òàðíèõ ïèòàíü çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â ì³æ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ïåðøèì çàñòóï-

íèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèêàìè ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà êåð³âíèêîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

îïðàöüîâóº êîðåñïîíäåíö³þ òà ³íôîðìàö³þ, ùî íàäõîäèòü áåçïîñåðåäíüî àáî çà äîðó÷åííÿì Êè-

¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè íà ðîçãëÿä çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé ïðîñ-

ò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» íà áàç³ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî ä³ëîâîäñòâà «ÀÑÊÎÄ»;

çàáåçïå÷óº ïðèéîì çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàð-

íèõ ïèòàíü êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;

çàáåçïå÷óº îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí çàñòóïíèêîì ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà ïðèéîìó, çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó;

îðãàí³çîâóº ïðîâåäåííÿ íàðàä ó çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðîòîêîë³â àáî îêðåìèõ äîðó÷åíü çàñòóï-

íèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü òà ³íôîðìóº éîãî

ïðî ðåçóëüòàòè ö³º¿ ðîáîòè;

áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ àíàë³òè÷íèõ äîâ³äîê òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ

ïîâíîâàæåíü, ïîêëàäåíèõ íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãó-

ìàí³òàðíèõ ïèòàíü;

âçàºìîä³º ç áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàíèìè çàñòóïíèêîâ³ ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî êîìïåòåíö³¿ çà-

ñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, òà íàäàº ïðàê-

òè÷íó òà êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëà-

òè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â» ïîñàäîâèé îêëàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëü-

íî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãó-

ìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 3801 ãðí. 00 êîï.

Ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòîâ³ â³ää³ëó êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâëþþ-

òüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêîâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà÷åííÿ íà

ïîñàäó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó êîíòðîëüíî- àíàë³òè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü óïðàâë³ííÿ êîíòðîëüíî-àíàë³òè÷-

íîãî çàáåçïå÷åííÿ çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àïàðàòó âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ íà

ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (ïåðåáóâàííÿ ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ).

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè ïðè-

çíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáîâ’ÿçêîâèì. Âèïðî-

áóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîíêóðñí³é

êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñàäè

äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äîäàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñòè-

íîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó íà

ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî

Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ) ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 25.04.2017 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó—26.04.2017 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, — 27.04.2017 — 13.05.2017 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

15.05.2017—17.05.2017 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â — 18.05.2017 ðîêó;

6) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â — 19.05.2017 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðóãîãî

çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 22.05.2017 ðîêó;

8) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó — 22.05.2017 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè

çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº

äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Øàíàºâà Òåòÿíà Âàëåíòèí³âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-75-31, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadró@kma.gov.uà

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

1.  Îñâ³òà

Âèùà, ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè — ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð.

2.  Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº.

3.  Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ.

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1.  Îñâ³òà

Ãóìàí³òàðíà, ïåäàãîã³÷íà, þðèäè÷íà

2.  Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Çíàííÿ:

Çàêîí³â Óêðà¿íè: 

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» 

«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» 

«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» 

«Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» «

«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿» 
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«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³».

3.  Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

Çíàííÿ îñíîâ çàêîíîäàâñòâà, ïðàâèë ä³ëîâîãî åòèêåòó, ³íñòðóêö³¿ ç ä³ëîâîäñòâà, ïðàâèë îõîðî-

íè ïðàö³, îñíîâíèõ ïðèíöèï³â ðîáîòè íà êîìï’þòåð³ òà â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â.

4.  Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè

Ìîæëèâèé äîñâ³ä ðîáîòè â ³íôîðìàö³éíî-òåëåêîìóí³êàö³éí³é ñèñòåì³ «ªäèíèé ³íôîðìàö³éíèé

ïðîñò³ð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» íà áàç³ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî ä³ëîâîäñòâà «ÀÑÊÎÄ»

ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîí-

íèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ.

5.  Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì íà ð³âí³ äîñâ³ä÷åíîãî êîðèñòóâà÷à. Äîñâ³ä ðîáîòè ç îô³ñíèì ïàêåòîì

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) àáî ç àëüòåðíàòèâíèì ïàêåòîì Libre Office. Íàâè÷êè ðî-

áîòè ç ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè êîì-

ï’þòåðíî-êîï³þâàëüíó òåõí³êó, çàñîáè çâ’ÿçêó.

6.  Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ;

2) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè ³íôîðìàö³¿.

7.  Îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³

1) êîìïåòåíòí³ñòü;

2) â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

3) êîìóí³êàáåëüí³ñòü;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³;

5) ³í³ö³àòèâí³ñòü;

6) ïóíêòóàëüí³ñòü;

7) ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ;

8) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

25.04.2017 ð. ¹ 284

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста

відділу з питань муніципальної безпеки управління з питань взаємодії 
з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку 

та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç

ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó

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

âçàºìîä³º ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà îðãàíàìè þñòèö³¿, ãðîìàäñüêèìè ôîðìóâàííÿìè ç

îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó;

çä³éñíþº ïåðåäáà÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêèõ ôîðìó-

âàíü ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó äî ï³äòðèìàííÿ ãðîìàäñüêîãî ïî-

ðÿäêó ï³ä ÷àñ âèíèêíåííÿ ñòèõ³éíîãî ëèõà, àâàð³é, êàòàñòðîô, åï³äåì³é, åï³çîîò³é, ïîæåæ, ³íøèõ

íàäçâè÷àéíèõ çàõîä³â;

çàáåçïå÷óº îïåðàòèâíèé òà ÿê³ñíèé ðîçãëÿä çâåðíåíü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ, óñ-

òàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

ãîòóº ïðîåêòè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîì-

ïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

çàáåçïå÷óº êîîðäèíàö³þ ä³é ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ãðîìàäñüêèìè ôîðìóâàííÿìè ç îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äåìîíòàæó òèì÷àñîâèõ ñïîðóä äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàñîá³â ïåðå-

ñóâíî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìåðåæ³, îá’ºêò³â ñåçîííî¿ äð³áíîðîçäð³áíî¿ òîðãîâåëüíî¿ ìå-

ðåæ³, ðåêëàìíèõ çàñîá³â òà ï³ä ÷àñ çâ³ëüíåííÿ ñàìîâ³ëüíî çàéíÿòèõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ì³ñòà Êèºâà.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëà-

òè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â» ïîñàäîâèé îêëàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü

ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå-

÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 3801 ãðí 00 êîï.

Ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòîâ³ â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿

ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðà-

òó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âñòàíîâ-

ëþþòüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêîâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà÷åííÿ

íà ïîñàäó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè

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

çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè ïðè-

çíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáîâ’ÿçêîâèì. Âèïðî-

áóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì äî øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîíêóðñí³é

êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñàäè

äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äîäàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñòè-

íîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó íà

ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî

Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ) ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 25.04.2017 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó—26.04.2017 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 27.04.2017 — 13.05.2017

ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

15.05.2017—17.05.2017 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â — 18.05.2017 ðîêó;

6) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â — 19.05.2017 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðóãîãî

çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 22.05.2017 ðîêó;

8) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó — 22.05.2017 ðîêó.

— Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè

çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº

äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Øàíàºâà Òåòÿíà Âàëåíòèí³âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³ ç ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-75-31, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè kadró@kma.gov.uà

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

1.  Îñâ³òà

Âèùà, ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè — ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð

2.  Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº

3.  Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1.  Îñâ³òà

Â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ

2.  Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Çíàííÿ:

Çàêîí³â Óêðà¿íè:

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»

«Ïðî ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»

«Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ»

«Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ»

«Ïðî ó÷àñòü ãðîìàäÿí â îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó»

3.  Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

1) çíàííÿ ñèñòåìè ôóíêö³îíóâàííÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâíî-

âàæåíü ì³æ ð³çíèìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè;

2) çíàííÿ ïðàâîâèõ çàñàä îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ç îõîðîíè ãðîìàä-

ñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó.

4.  Êîìàíäíà ðîáîòà òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³;

2) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîîðäèíàö³¿ ç ³íøèìè;

3) âì³ííÿ íàäàâàòè çâîðîòí³é çâ’ÿçîê.

5.  Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ²íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì íà ð³âí³ äîñâ³ä÷åíîãî êîðèñòóâà÷à. Äîñâ³ä ðîáîòè ç îô³ñíèì ïàêåòîì

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) àáî ç àëüòåðíàòèâíèì ïàêåòîì Libre Office. Íàâè÷êè ðî-

áîòè ç ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Âì³ííÿ âèêîðèñòîâóâàòè êîì-

ï’þòåðíî-êîï³þâàëüíó òåõí³êó, çàñîáè çâ’ÿçêó.

6.  Îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

3) ñèñòåìí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü â ðîáîò³;

4) äèñöèïë³íîâàí³ñòü;

5) ñóìë³íí³ñòü;

6) ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату В. Бондаренко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

25.04.2017 ð. ¹ 284

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного 

спеціаліста відділу з питань муніципальної безпеки управління з питань
взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку 
та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìî-

ä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïå-
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êè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿):

âçàºìîä³º ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà îðãàíàìè þñòèö³¿, ãðîìàäñüêèìè ôîðìóâàííÿ-

ìè ç îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó;

çàáåçïå÷óº îïåðàòèâíèé òà ÿê³ñíèé ðîçãëÿä çâåðíåíü ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ï³äïðèºìñòâ,

óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

ãîòóº ³ ïîäàº â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ ìàòåð³àëè äëÿ ðîçãëÿäó íà íàðàäàõ, ÿê³ ïðîâîäÿòü-

ñÿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) òà

çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ïðèéíÿòèõ ð³øåíü;

ãîòóº ïðîåêòè àêò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, âèêîíàâ÷îãî îðãà-

íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòü-

ñÿ äî êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³

Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ

îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â» ïîñàäîâèé îêëàä ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó

ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè

ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñêëàäàº 3801 ãðí 00 êîï.

Ãîëîâíîìó ñïåö³àë³ñòîâ³ â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âçàº-

ìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïå-

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

òðàö³¿) âñòàíîâëþþòüñÿ íàäáàâêè òà ïðåì³¿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêîâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà÷åí-

íÿ íà ïîñàäó ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ç ïèòàíü ìóí³öèïàëüíî¿ áåçïåêè óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü

âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ïî çàáåçïå÷åííþ ïðàâîïîðÿäêó òà ìóí³öèïàëüíî¿ áåç-

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

òðàö³¿) çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè

ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáîâ’ÿçêî-

âèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì äî

øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîíêóðñ-

í³é êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñà-

äè äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äîäàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñ-

òèíîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó

íà ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷å-

íîãî Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìî-

âðÿäóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðî-

çóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ) ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ðîçóìíîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 25.04.2017 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 26.04.2017 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 27.04.2017—

13.05.2017 ðîêó;

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìî-

ãàì — 15.05.2017—17.05.2017 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â — 18.05.2017 ðîêó;

6) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â — 19.05.2017 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðó-

ãîãî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 22.05.2017 ðîêó;

8) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó — 22.05.2017 ðîêó.

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áó-

òè çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóðñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íà-

äàº äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó

Øàíàºâà Òåòÿíà Âàëåíòèí³âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî

ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-75-31, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïî-

øòè kadró@kma.gov.uà

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

1.  Îñâ³òà

Âèùà, ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè — ìîëîäøèé áàêàëàâð, áàêàëàâð

2.  Äîñâ³ä ðîáîòè

Íå ïîòðåáóº

3.  Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1.  Îñâ³òà

Â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ

2.  Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà

Çíàííÿ:

Çàêîí³â Óêðà¿íè:

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè;

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»

«Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ»

«Ïðî ó÷àñòü ãðîìàäÿí â îõîðîí³ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ³ äåðæàâíîãî êîðäîíó»

3.  Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ

1) çíàííÿ ñèñòåìè ôóíêö³îíóâàííÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ ïîâ-

íîâàæåíü ì³æ ð³çíèìè ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè;

2) çíàííÿ ïðàâîâèõ çàñàä îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâ, ÿê³ çä³éñíþþòü îõîðîííó ä³ÿëü-

í³ñòü.

4.  Êîìàíäíà ðîáîòà òà âçàºìîä³ÿ

1) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³;

2) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîîðäèíàö³¿ ç ³íøèìè;

3) âì³ííÿ íàäàâàòè çâîðîòí³é çâ’ÿçîê.

5.  Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âîëîä³ííÿ êîìï’þòåðîì íà ð³âí³ äîñâ³ä÷åíîãî êîðèñòóâà÷à. Äîñâ³ä ðîáîòè ç îô³ñíèì ïàêå-

òîì Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) àáî ç àëüòåðíàòèâíèì ïàêåòîì Libre Office. Íà-

âè÷êè ðîáîòè ç ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâèìè ñèñòåìàìè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Âì³ííÿ âèêîðèñòî-

âóâàòè êîìï’þòåðíî-êîï³þâàëüíó òåõí³êó, çàñîáè çâ’ÿçêó.

6.  Îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³

1) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

2) â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

3) ñèñòåìí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü â ðîáîò³;

4) äèñöèïë³íîâàí³ñòü;

5) ñóìë³íí³ñòü;

6) ³í³ö³àòèâí³ñòü;

7) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Керівник апарату В. Бондаренко

Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантної посади 

заступника начальника Управління — 
начальника відділу контролю сфери 

житлово&комунальних послуг Управління (інспекції) 
самоврядного контролю виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

(категорія «Б»)
Розпорядження № 288 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад дер&
жавної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, По&
рядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби катего&
рій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06
квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року № 647/28777:

1. Îãîëîñèòè êîíêóðñ íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïî-

ñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà-

÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëþ ñôåðè æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìî-

âðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»).

2. Âèçíà÷èòè, ùî Ëèòâèíåíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³â-

íà — ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæ-

áè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâ-

íî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³í-

íÿ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷î-

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèêîíóº ôóíêö³¿ àä-

ì³í³ñòðàòîðà ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî

â³äáîðó íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Óïðàâ-

ë³ííÿ — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðîëþ ñôåðè

æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã Óïðàâë³ííÿ (³í-

ñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Çàòâåðäèòè óìîâè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà

çàéíÿòòÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëü-

íèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîíòðî-

ëþ ñôåðè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã Óïðàâ-

ë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (êàòåãîð³ÿ «Á»),

ùî äîäàþòüñÿ.

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà;

ïåðåäà÷ó ì³æðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ Íà-

ö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü äåð-

æàâíî¿ ñëóæáè ó ì³ñò³ Êèºâ³, Êè¿âñüê³é, ×åðí³-

ã³âñüê³é òà ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó òà óìî-

âè éîãî ïðîâåäåííÿ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ íå

ï³çí³øå íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ éîãî

âèäàííÿ;

âæèòòÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íøèõ íåîá-

õ³äíèõ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîíàííÿì öüîãî

ðîçïîðÿäæåííÿ.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ çàëèøàþ çà ñîáîþ.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè

25.04.2017 ¹ 288

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника начальника

Управління — начальника відділу контролю сфери житлово&комунальних
послуг Управління (інспекції) самоврядного контролю виконавчого органу

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

Çàãàëüí³ óìîâè

Ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ — íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ ñôåðè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

îðãàí³çîâóº òà áåðå ó÷àñòü, â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿, ó çàáåçïå÷åíí³ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïî-

ë³òèêè ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ó ñôåð³ áëàãîóñòðîþ ç ïèòàíü, ùî íàëå-

æàòü äî êîìïåòåíö³¿ â³ää³ëó;

çä³éñíþº, â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, îïåðàòèâíèé êîíòðîëü (øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ

àáî ïîçàïëàíîâèõ ïåðåâ³ðîê) çà äîòðèìàííÿì:

áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèòëîâîãî ôîíäó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

íèõ àäì³í³ñòðàö³é, äîòðèìàííÿ ñòàíäàðò³â, íîðìàòèâ³â, íîðì, ïîðÿäê³â ³ ïðàâèë ó ñôåðàõ æèòëî-
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âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ãà áëàãîóñòðîþ, âèêîíàííÿ îñíîâíèõ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ ïîëî-

æåííÿìè, ñòàòóòàìè òà ³íøèìè äîêóìåíòàìè;

ñóá’ºêòàìè ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà çàêîíîäàâñòâà, ñòàíäàðò³â, íîðìà-

òèâ³â, íîðì, ïîðÿäê³â ³ ïðàâèë ñòîñîâíî óòðèìàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ, åêñïëóàòàö³¿ ñèñòåì âîäî-

ïîñòà÷àííÿ, òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàçîïîñòà÷àííÿ; óòðèìàííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ,

ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ïðàâèëüíîñò³ íàðàõóâàíü òàðèô³â ç æèòëîâî-êî-

ìóíàëüíèõ ïîñëóã;

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî â³ää³ëîì êîíòðîëþ ñôåðè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã Óïðàâë³ííÿ (³í-

ñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçïîä³ëÿº çàâäàííÿ ì³æ ñïåö³àë³ñòàìè â³ää³ëó;

çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíèõ ïåðåâ³ðîê Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿);

êîîðäèíóº ðîáîòó ³ç ðîçãëÿäó çâåðíåíü ñïîæèâà÷³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñêàðã, çàÿâ;

êîîðäèíóº ìåòîäîëîã³÷íó ðîáîòó â³ää³ëó ç ïèòàííÿ ðîçðîáêè ïëàí³â ðîáîòè, ï³äãîòîâêè ïðîïî-

çèö³é ùîäî ñòàíäàðò³â, íîðìàòèâ³â, ïîðÿäê³â ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê òà ïîçîâíî¿ ðîáîòè â³äïîâ³ä-

íî äî êîìïåòåíö³¿ Óïðàâë³ííÿ (³íñïåêö³¿) ñàìîâðÿäíîãî êîíòðîëþ.

Óìîâè îïëàòè ïðàö³:

1) ïîñàäîâèé îêëàä — 5850,00 ãðèâåíü — â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â»;

2) íàäáàâêà äî ïîñàäîâîãî îêëàäó çà ðàíã — â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè â³ä 18 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â»;

3) ³íø³ íàäáàâêè, äîïëàòè òà ïðåì³¿ — â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 52 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó

ñëóæáó»;

4) äîäàòêîâ³ ñòèìóëþþ÷³ âèïëàòè ó âèãëÿä³ íàäáàâêè çà ³íòåíñèâí³ñòü ïðàö³ òà íàäáàâêè çà âè-

êîíàííÿ îñîáëèâî âàæëèâî¿ ðîáîòè — â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñòèìóëþþ÷èõ

âèïëàò äåðæàâíèì ñëóæáîâöÿì, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 ñ³÷-

íÿ 2017 ðîêó ¹ 15 «Ïèòàííÿ îïëàòè ïðàö³ ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³â».

²íôîðìàö³ÿ ïðî ñòðîêîâ³ñòü ÷è áåçñòðîêîâ³ñòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó:

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 34 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðèçíà÷åííÿ

íà ïîñàäó çä³éñíþºòüñÿ áåçñòðîêîâî.

Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí äðóãî¿ òà òðåòüî¿ ñòàòò³ 35 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» ïðè

ïðèçíà÷åíí³ îñîáè íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âïåðøå âñòàíîâëåííÿ âèïðîáóâàííÿ º îáîâ’ÿç-

êîâèì. Âèïðîáóâàííÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ íà ïîñàäó äåðæàâíî¿ ñëóæáè âñòàíîâëþºòüñÿ ñòðîêîì äî

øåñòè ì³ñÿö³â.

Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ:

Îñîáà, ÿêà âèÿâèëà áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ïîäàº (îñîáèñòî àáî ïîøòîþ) êîíêóðñí³é

êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè:

1) êîï³þ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;

2) ïèñüìîâó çàÿâó ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîòèâ³â äî çàéíÿòòÿ ïîñàäè

äåðæàâíî¿ ñëóæáè (çà ôîðìîþ), äî ÿêî¿ äîäàºòüñÿ ðåçþìå ó äîâ³ëüí³é ôîðì³;

3) ïèñüìîâó çàÿâó, â ÿê³é ïîâ³äîìëÿº, ùî äî íå¿ íå çàñòîñîâóþòüñÿ çàáîðîíè, âèçíà÷åí³ ÷àñòè-

íîþ òðåòüîþ àáî ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ âëàäè», òà íàäàº çãîäó íà

ïðîõîäæåííÿ ïåðåâ³ðêè òà îïðèëþäíåííÿ â³äîìîñòåé ñòîñîâíî íå¿ â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíîãî

Çàêîíó àáî êîï³þ äîâ³äêè âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ïðî ðåçóëüòàòè òàêî¿ ïåðåâ³ðêè;

4) êîï³þ (êîï³¿) äîêóìåíòà (äîêóìåíò³â) ïðî îñâ³òó;

5) çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó âñòàíîâëåíîãî çðàçêà;

6) äåêëàðàö³þ îñîáè, óïîâíîâàæåíî¿ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, çà ìèíóëèé ð³ê.

Îñîáà, ÿêà áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, ìàº ³íâàë³äí³ñòü òà ïîòðåáóº ó çâ’ÿçêó ç öèì ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ, ïîäàº çàÿâó (çà ôîðìîþ) ïðî çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçóì-

íîãî ïðèñòîñóâàííÿ.

Äàòà, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó:

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:

1) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 25.04.2017 ðîêó;

2) îïðèëþäíåííÿ ð³øåííÿ ïðî îãîëîøåííÿ êîíêóðñó — 26.04.2017 ðîêó;

3) ïðèéìàííÿ äîêóìåíò³â â³ä îñ³á, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ — 27.04.2017 — 15.05.2017

ðîêó (âêëþ÷íî);

4) ïîïåðåäí³é ðîçãëÿä ïîäàíèõ äîêóìåíò³â íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì çàêîíîì âèìîãàì —

16.05.2017 — 18.05.2017 ðîêó;

5) ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â — 22.05.2017 ðîêó;

6) ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü òà âèçíà÷åííÿ ¿õ ðåçóëüòàò³â — 24.05.2017 ðîêó;

7) ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà âèçíà÷åííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â — 26.05.2017 ðîêó;

8) ïðîâåäåííÿ ï³äðàõóíêó ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó òà âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñó òà äðóãîãî

çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó êàíäèäàòà — 26.05.2017 ðîêó;

9) îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñó — äî 09.06.2017 ðîêó (âêëþ÷íî).

Çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàéíÿòòÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíî¿

ñëóæáè êàòåãîð³¿ «Á» ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-

ì³í³ñòðàö³¿) äàòà òà ÷àñ ï’ÿòîãî — âîñüìîãî åòàï³â êîíêóðñó ìîæóòü áóòè çì³íåí³, ïðî ùî êîíêóð-

ñàíò³â áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî.

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº

äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó:

Ëèòâèíåíêî Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ç ïèòàíü ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñ-

öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíî¿ ñëóæáè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ óïðàâë³ííÿ ïî ðîáîò³

ç ïåðñîíàëîì àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), êîíòàêòíèé òåëåôîí +38 (044) 202-74-07, àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè

kadró@kma.gov.ua

Âèìîãè äî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³

Çàãàëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà:

Ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å

ìàã³ñòðà (ó ðàç³ êîëè îñîáà, ÿêà ïðåòåíäóº íà çàéíÿòòÿ ïîñàäè äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³¿ «Á»,

çäîáóëà âèùó îñâ³òó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà (ïîâíó âèùó îñâ³òó) â³äïî-

â³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 2 ðîçä³ëó XV «Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî

âèùó îñâ³òó», òàêà îñâ³òà ïðèð³âíþºòüñÿ äî âèùî¿ îñâ³òè ñòóïåíÿ ìàã³ñòðà) — â³äïîâ³äíî äî ïóíê-

òó «1» ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó».

2. Äîñâ³ä ðîáîòè:

Äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³ä ñëóæáè â îðãàíàõ

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³ä ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â — â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ÷àñòèíè

äðóãî¿ ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó».

3. Âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ:

Â³ëüíî.

Ñïåö³àëüí³ âèìîãè

1. Îñâ³òà:

Âèùà ó ãàëóç³ çíàíü: «Àðõ³òåêòóðà òà áóä³âíèöòâî» òà/àáî «Åëåêòðè÷íà ³íæåíåð³ÿ», «Ïðàâî» çà ñïå-

ö³àëüíîñòÿìè: Òåïëîåíåðãåòèêà, Àðõ³òåêòóðà òà ì³ñòîáóäóâàííÿ, Áóä³âíèöòâî òà öèâ³ëüíà ³íæåíå-

ð³ÿ, Ã³äðîòåõí³÷íå áóä³âíèöòâî, âîäíà ³íæåíåð³ÿ òà âîäí³ òåõíîëîã³¿, Åëåêòðîåíåðãåòèêà, åëåêòðî-

òåõí³êà òà åëåêòðîìåõàí³êà, Ïðàâî.

Âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çà-

òâåðäæåíèõ íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà âèùî¿ ³ ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ÑÐÑÐ â³ä 09 âåðåñíÿ

1954 ðîêó ¹ 975, â³ä 30 æîâòíÿ 1964 ðîêó ¹ 339, â³ä 05 âåðåñíÿ 1975 ðîêó ¹ 831 òà â³ä 17 ëèñ-

òîïàäà 1978 ðîêó ¹ 790, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 18 òðàâíÿ 1994 ðîêó ¹ 325,

â³ä 24 òðàâíÿ 1997 ðîêó ¹ 507, â³ä 13 ãðóäíÿ 2006 ðîêó ¹ 1719, â³ä 20 ÷åðâíÿ 2007 ðîêó ¹ 839,

â³ä 27 ñåðïíÿ 2010 ðîêó ¹ 787, â³ä 29 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 266 (çàëåæíî â³ä ðîêó îòðèìàííÿ âè-

ùî¿ îñâ³òè).

2. Çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà:

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, 

Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñ Óêðà¿íè,

Æèòëîâèé êîäåêñ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, 

Êðèì³íàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè 

Çàêîíè Óêðà¿íè:

«Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó»,

«Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿»,

«Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè — ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ì³ñ-

öåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿»,

«Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè»,

«Ïðî áëàãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â»,

«Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷³â».

3. Ïðîôåñ³éí³ ÷è òåõí³÷í³ çíàííÿ:

— çíàííÿ òà ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ

ïîñëóã, äîòðèìàííÿ ñòàíäàðò³â, íîðì ³ ïðàâèë ó ñôåðàõ áëàãîóñòðîþ òà æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã;

— äîñâ³ä ðîáîòè òà ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

4. Ñïåö³àëüíèé äîñâ³ä ðîáîòè:

Äîñâ³ä îðãàí³çàö³éíî¿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ðîáîòè çà ôàõîì ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà.

5. Çíàííÿ ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é:

1) áàçîâ³ çíàííÿ â ãàëóç³ ³íôîðìàòèêè é ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, óì³ííÿ ïðàöþâà-

òè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, çîêðåìà çíàííÿ: ìåòîäîëîã³¿ çàñòîñóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ êîìï’þòåðíèõ

ñèñòåì ³ òåõíîëîã³é àíàë³òè÷íîãî òà óïðàâë³íñüêîãî õàðàêòåðó, îð³ºíòîâàíèõ íà ôîðìóâàííÿ ³ ïðèé-

íÿòòÿ ð³øåíü;

ñèñòåìíîãî òà ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ áàçàìè äàíèõ òà ³íôîðìà-

ö³éíèìè ñèñòåìàìè;

åêñïëóàòàö³¿ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â â êîìï’þòåðíèõ ñèñòåìàõ òà ìåðåæàõ.

2) çäàòí³ñòü çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ òà ðîçóì³ííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ÿê³ñíèõ òà ê³ëüê³ñíèõ çàäà÷.

6. Ë³äåðñòâî:

1) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºíòèð³â;

2) ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ;

3) âåäåííÿ ä³ëîâèõ ïåðåãîâîð³â;

4) âì³ííÿ îá´ðóíòîâóâàòè âëàñíó ïîçèö³þ;

5) äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â.

7. Ïðèéíÿòòÿ åôåêòèâíèõ ð³øåíü:

1) âì³ííÿ âèð³øóâàòè êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ, åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ðåñóðñè (ó òîìó ÷èñë³

ô³íàíñîâ³ ³ ìàòåð³àëüí³);

2) âì³ííÿ â³ëüíî îð³ºíòóâàòèñÿ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó ïðîñòîð³, â³äáèðàòè, àíàë³çóâàòè òà óçà-

ãàëüíþâàòè ³íôîðìàö³þ;

3) àíàë³ç äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè òà ïëàíóâàííÿ çàõîä³â ç ¿¿ ðåàë³çàö³¿;

4) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè ìàñèâàìè ³íôîðìàö³¿;

5) âì³ííÿ ïðàöþâàòè ïðè áàãàòîçàäà÷íîñò³;

6) âñòàíîâëåííÿ ö³ëåé, ïð³îðèòåò³â òà îð³ºíòèð³â.

8. Êîìóí³êàö³¿ òà âçàºìîä³ÿ:

1) âì³ííÿ åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà äîñâ³ä ïóáë³÷íèõ âèñòóï³â;

2) ñï³âïðàöÿ òà íàëàãîäæåííÿ ïàðòíåðñüêî¿ âçàºìîä³¿;

3) â³äêðèò³ñòü;

9. Âïðîâàäæåííÿ çì³í:

1) ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ïëàíó çì³í;

2) çäàòí³ñòü ïðîäóêóâàòè íîâ³ ³äå¿, óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ;

3) çäàòí³ñòü ï³äòðèìóâàòè çì³íè òà ïðàöþâàòè ç ðåàêö³ºþ íà íèõ;

4) îö³íêà åôåêòèâíîñò³ çä³éñíåíèõ çì³í.

10. Óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè òà ïåðñîíàëîì:

1) îðãàí³çàö³ÿ ³ êîíòðîëü ðîáîòè;

2) óïðàâë³ííÿ ïðîåêòàìè;

3) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³ òà êåðóâàòè êîìàíäîþ;

4) ìîòèâóâàííÿ, îö³íêà ³ ðîçâèòîê ï³äëåãëèõ;

5) âì³ííÿ ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôë³êò³â;

11. Îñîáèñò³ñí³ êîìïåòåíö³¿:

1) ïðèíöèïîâ³ñòü, ð³øó÷³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü;

2) ñïðÿìîâàí³ñòü íà ñëóæ³ííÿ ñóñï³ëüñòâó, çàõèñò íàö³îíàëüíèõ ³íòåðåñ³â;

3) àíàë³òè÷í³ çä³áíîñò³;

4) äèñöèïë³íà ³ ñèñòåìí³ñòü;

5) ³ííîâàö³éí³ñòü òà êðåàòèâí³ñòü;

6) ñàìîîðãàí³çàö³ÿ òà îð³ºíòàö³ÿ íà ðîçâèòîê;

7) îñîáèñòà ââ³÷ëèâ³ñòü, òàêòîâí³ñòü òà âèòðèìêà;

8) äèïëîìàòè÷í³ñòü òà ãíó÷ê³ñòü;

9) íåçàëåæí³ñòü, íåóïåðåäæåí³ñòü òà ³í³ö³àòèâí³ñòü;

10) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

12. Óïðàâë³ííÿ ïóáë³÷íèìè ô³íàíñàìè:

1) çíàííÿ îñíîâ áþäæåòíîãî çàêîíîäàâñòâà;

2) çíàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ó ñôåð³ ïóáë³÷íèõ ô³íàíñ³â.

13. Ðîáîòà ç ³íôîðìàö³ºþ:

1) çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ³íôîðìàö³þ;

2) âì³ííÿ ïðàöþâàòè â óìîâàõ åëåêòðîííîãî óðÿäóâàííÿ.

Керівник апарату В. Бондаренко



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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß
Про проведення 

у 2017 році офіційних заходів
пісенного конкурсу «Євробачення» 

в місті Києві
Розпорядження № 463 від 14 квітня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабіне%
ту Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 740%р «Про затвердження плану заходів з підготовки та про%
ведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», рішення Київської міської ради від 24 черв%
ня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових
громадських заходів політичного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого харак%
теру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста
Києва», рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі питання з упорядку%
вання в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом
(крім безалкогольного) та тютюновими виробами», рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року
№ 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально%куль%
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», рішення Київської
міської ради від 14 квітня 2016 року № 323/323 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми
«Столична культури 2016%2018», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Ки%
ївської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті Ки%
єві», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 09 грудня 2016 року № 1261 «Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення»
в місті Києві», звернення Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» від 30 березня 2017 року, з метою проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в міс%
ті Києві на високому організаційному рівні:

1. Âçÿòè äî óâàãè çâåðíåííÿ Ïóáë³÷íîãî àêö³î-

íåðíîãî òîâàðèñòâà «Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òå-

ëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè» ùîäî ïðîâåäåííÿ ó

2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó

«ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — îô³ö³éí³ çà-

õîäè ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³

Êèºâ³):

1.1. Òåëåâ³ç³éíèõ øîó ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-

ðîáà÷åííÿ» 9, 11, 13 òðàâíÿ 2017 ðîêó â Ì³æíà-

ðîäíîìó âèñòàâêîâîìó öåíòð³ (Áðîâàðñüêèé ïðîñ-

ïåêò, 15).

1.2. Ãåíåðàëüíèõ ðåïåòèö³é òåëåâ³ç³éíèõ øîó

ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» çà ó÷àñòþ ãëÿ-

äà÷³â 8, 10, 12 òðàâíÿ 2017 ðîêó â Ì³æíàðîäíî-

ìó âèñòàâêîâîìó öåíòð³ (Áðîâàðñüêèé ïðîñïåêò,

15).

1.3. Euroclub ç 01 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî 14 òðàâ-

íÿ 2017 ðîêó â êîíãðåñíî-âèñòàâêîâîìó öåíòð³

«Ïàðêîâèé» (Ïàðêîâà äîðîãà, 16-à).

1.4. Eurovision Village ç 04 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî

14 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë.

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿, âêëþ÷-

íî ç òðîòóàðàìè).

1.5. ×åðâîíî¿ äîð³æêè 07 òðàâíÿ 2017 ðîêó íà

ïëîù³ Êîíñòèòóö³¿ òà àëå¿ á³ëÿ Ìàð³¿íñüêîãî ïà-

ëàöó (â³ä âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî äî îãëÿäî-

âîãî ìàéäàí÷èêà).

1.6. Îô³ö³éíî¿ öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ï³ñåííîãî

êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» 07 òðàâíÿ 2017 ðîêó â êîí-

ãðåñíî-âèñòàâêîâîìó öåíòð³ «Ïàðêîâèé» (Ïàð-

êîâà äîðîãà, 16-à).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî:

2.1. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåí-

íÿ òà ô³íàíñóâàííÿ ó 2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõî-

ä³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êè-

ºâ³, à òàêîæ çà äîòðèìàííÿ ïîæåæíî¿, òåõíîãåí-

íî¿ áåçïåêè ³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó áåðå íà ñåáå

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Íàö³îíàëüíà

ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè».

2.2. Ìîíòàæ êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ, íåîá-

õ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè Eurovision Village,

çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë.

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿, âêëþ÷-

íî ç òðîòóàðàìè) ç 26 êâ³òíÿ 2017 ðîêó äî 04 òðàâ-

íÿ 2017 ðîêó.

2.3. Äåìîíòàæ êîíñòðóêö³é òà îáëàäíàííÿ, íå-

îáõ³äíîãî äëÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè Eurovision Village,

çä³éñíþâàòèìåòüñÿ íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë.

Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿, âêëþ÷-

íî ç òðîòóàðàìè) ç 14 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî 18

òðàâíÿ 2017 ðîêó.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íàö³î-

íàëüíà ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè»:

3.1. Çàáåçïå÷èòè ïîãîäæåííÿ ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà

ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìè ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â òîð-

ã³âë³ ç ïðîäàæó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ñîëîäîù³â

³ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ï³ä ÷àñ ðîáîòè Eurovision

Village.

3.2. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè Eurovision Village

íà âèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿ 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 âè-

ðîáàìè».

3.3. Íå äîïóñêàòè âèêîðèñòàííÿ òåïëîâîãî

òîðãîâåëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ùî ïðà-

öþº íà ñêðàïëåíîìó ãàç³ òà â³äêðèòîìó âîãíèù³,

ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ, çàä³ÿíèìè ó ðî-

áîò³ Eurovision Village.

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 ó 2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî êîí-

êóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³, à òàêîæ â³ä-

íîâëåííÿ ïîðóøåíîãî áëàãîóñòðîþ.

3.5. Çàáåçïå÷èòè óêëàäåííÿ äîãîâîð³â íà ïðè-

áèðàííÿ òåðèòîð³¿ òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ç òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî

êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ íà ÷àñ

ìîíòàæó/äåìîíòàæó êîíñòðóêö³é òà íà ïåð³îä

ïðîâåäåííÿ çàõîä³â.

3.6. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ òà âèêîíàííÿ

âèìîã ïîæåæíî¿ ³ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ

çàõîä³â, ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â

ì³ñò³ Êèºâ³.

3.7. 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 ï³ä

÷àñ ðîáîòè Eurovision Village íà âóë. Õðåùàòèê (íà

â³äð³çêó â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.

Ïðîð³çíî¿, âêëþ÷íî ç òðîòóàðàìè).

4. Ïðîñèòè Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «ÊÈ-

¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çàáåçïå÷èòè ï³äêëþ÷åííÿ äî ìåðåæ

åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, îá’-

ºêò³â òîðã³âë³ çà çàÿâêàìè Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåð-

íîãî òîâàðèñòâà «Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òåëå-

ðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè» ó ïåð³îä ç 26 êâ³òíÿ 2017

ðîêó äî 18 òðàâíÿ 2017 ðîêó.

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ çàáåçïå÷èòè:

5.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³-

ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³.

5.2. Ö³ëîäîáîâó îõîðîíó òèì÷àñîâèõ êîíñ-

òðóêö³é, ñöåí³÷íîãî òà çâóêîòåõí³÷íîãî îáëàä-

íàííÿ íà òåðèòîð³¿ Eurovision Village íà âóë. Õðå-

ùàòèê (â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.

Ïðîð³çíî¿, âêëþ÷íî ç òðîòóàðàìè).

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

ðèòîð³é ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåí-

íîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ àâ-

òîòðàíñïîðòó, ÿêèé ïåðåâîçèòèìå òèì÷àñîâ³

êîíñòðóêö³¿, òîðãîâåëüí³ áóäèíî÷êè, ñöåí³÷íå òà

çâóêîòåõí³÷íå îáëàäíàííÿ, õóäîæí³ êîëåêòèâè.

5.4. Íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü ïðàâèë çóïèí-

êè, ñòîÿíêè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ îô³-

ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åí-

íÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³.

6. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâë³í-

íÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³í-

íÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåí-

òó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè â ìåæàõ êîì-

ïåòåíö³¿ çàõîäè ùîäî íåäîïóùåííÿ íåçàêîííî-

ãî ïðîäàæó ñóâåí³ðíî¿ òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿ ç ìàð-

êóâàííÿì òà îô³ö³éíèìè ëîãîòèïàìè ï³ñåííîãî

êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ».

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

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

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó

2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî êîíêóð-

ñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

8. 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 ó 2017 ðîö³

îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà-

÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ çà çâåðíåííÿì Ïóáë³÷íîãî àê-

ö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà «Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà

òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè».

9. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâî-

ñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî³íôîðìóâàòè ñóá’ºê-

ò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäæóþòü ãîñïî-

äàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà âóëèöÿõ, ïëîùàõ, áóëüâà-

ðàõ, ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü ïðîâåäåííÿ îô³ö³éíèõ

çàõîä³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³, âèçíà÷åíèõ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì, ïðî

íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ íèìè âèìîã 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».

10. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íà-

ö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà-

¿íè», Äí³ïðîâñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Øåâ÷åíê³â-

ñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñ-

òðàö³¿, Äåïàðòàìåíòó æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³í-

ôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè âñòàíîâëåííÿ òóàëåò-

íèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåé-

íåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ñâîº÷àñ-

íå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ ³ ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿ ïðî-

âåäåííÿ ó 2017 ðîö³ îô³ö³éíèõ çàõîä³â ï³ñåííî-

ãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³.

11. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿, Øåâ÷åíê³âñüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ çàáåçïå÷è-

òè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì òîðãîâåëüíèìè ï³ä-

ïðèºìñòâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè, êîìóíàëüíèìè

ñëóæáàìè ðàéîí³â ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî ïðè-

áèðàííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà îáñëóãîâóâàííÿ íà-

ñåëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Eurovision Village

íà ïðèëåãëèõ ³ çàêð³ïëåíèõ òåðèòîð³ÿõ.

12. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âðåêëàìà»:

12.1. Îðãàí³çóâàòè òèì÷àñîâó çàì³íó ñþæåò³â

íà ðåêëàìíèõ çàñîáàõ òèïó «Ëàéòïîñòåð, ùî ñòî-

¿òü îêðåìî» íà òåðèòîð³¿ Eurovision Village íà ïå-

ð³îä ç 04 òðàâíÿ 2017 ðîêó äî 14 òðàâíÿ 2017 ðî-

êó.

12.2. Âïîðÿäêóâàòè ðîçì³ùåííÿ íàçåìíèõ

çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè íà âóëèö³ Õðåùà-

òèê, Âîëîäèìèðñüêîìó óçâîç³, âóëèö³ Ñàãàé-

äà÷íîãî, Ïàðêîâ³é äîðîç³, àëå¿ Ãåðî¿â Êðóò, Äí³ï-

ðîâñüêîìó óçâîç³, Ïåòð³âñüê³é àëå¿, âóëèö³ Âå-

ëèê³é Âàñèëüê³âñüê³é (â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³

äî ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî). Âèð³øèòè â óñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ íà-

çåìíèõ çàñîá³â çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè ó çâ’ÿçêó ç³

çì³íîþ ì³ñòîáóä³âíî¿ ñèòóàö³¿.

13. 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

Про організацію культурно%мистецьких заходів 
під час проведення у 2017 році пісенного конкурсу 

«Євробачення» в місті Києві
Розпорядження № 464 від 14 квітня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента Укра%
їни від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11
жовтня 2016 року № 740%р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведення у 2017 році в Україні
пісенного конкурсу «Євробачення», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про
визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громадських заходів політично%
го, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», рішення Київської міської
ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», рішення Київської міської
ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі ал%
когольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими
виробами», рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 «Про деякі питання розміщен%
ня тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально%культурного чи іншого призначення для здійс%
нення підприємницької діяльності у м. Києві», рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 323/323
«Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культури 2016%2018», рішення Київ%
ської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540 «Про затвердження міської цільової програми «Спри%
яння розвитку громадського суспільства у м. Києві на 2017%2019 рр.», враховуючи розпорядження виконавчо%
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507
«Про проведення ярмарків у місті Києві», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 грудня 2016 року № 1261 «Про підготовку та проведен%
ня у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві», з метою організації змістовного дозвілля ки%
ян і гостей міста Києва під час проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві, попу%
ляризації міста Києва як туристичного центру:

1. Çä³éñíèòè êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ çàõîäè ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó

«ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Çàõîäè).

2. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó êóëüòóðíî-ìèñòåöü-

êèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ ï³-

ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³

(äàë³ — Ïðîãðàìà), ùî äîäàºòüñÿ.

3. Çàòâåðäèòè Ðîáî÷èé ïëàí êóëüòóðíî-ìèñ-

òåöüêèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³

ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³

(äàë³ — Ðîáî÷èé ïëàí), ùî äîäàºòüñÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

4.1. Îðãàí³çàö³þ òà ô³íàíñóâàííÿ Çàõîä³â çã³ä-

íî ç Ïðîãðàìîþ çàõîä³â òà Ðîáî÷èì ïëàíîì ó

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 òðàâíÿ 2017 ð.

¹48 (4961)

7



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
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ìåæàõ çàãàëüíîãî îáñÿãó àñèãíóâàíü, ïåðåäáà-

÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê íà â³ä-

ïîâ³äí³ ö³ë³, òà çà ðàõóíîê çàëó÷åíèõ ó âñòàíîâ-

ëåíîìó ïîðÿäêó êîøò³â.

4.2. Êîîðäèíàö³þ ä³é ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïîâ’ÿ-

çàíèõ ³ç ï³äãîòîâêîþ ³ ïðîâåäåííÿì Çàõîä³â ó

ìåæàõ éîãî êîìïåòåíö³¿.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îð-

ãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ

Ïðîãðàìîþ òà Ðîáî÷èì ïëàíîì, à òàêîæ çà äî-

òðèìàííÿ ïîæåæíî¿, òåõíîãåííî¿ áåçïåêè òà öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çà-

êîíîäàâñòâà ïîêëàäàºòüñÿ íà ¿õí³õ îðãàí³çàòî-

ð³â.

6. Îðãàí³çàòîðàì Çàõîä³â, ó âèçíà÷åíèõ öèì

ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñöÿõ ¿õ ïðîâåäåííÿ, çàáåç-

ïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ

âèìîã ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23

ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàí-

íÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîð-

ã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïî-

ÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëü-

íîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè».

7. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëî-

âîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî³íôîðìóâàòè

ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäæóþòü

ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà âóëèöÿõ, ïëîùàõ,

áóëüâàðàõ, ïðèëåãëèõ äî ì³ñöü ïðîâåäåííÿ Çà-

õîä³â, âèçíà÷åíèõ öèì ðîçïîðÿäæåííÿì, ïðî

íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ íèìè âèìîã ð³øåííÿ

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ 2010 ðîêó

¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿäêóâàí-

íÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíè-

ìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòî-

ëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþ-

íîâèìè âèðîáàìè» íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ òà-

êèõ Çàõîä³â.

8. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñ-

òðàö³ÿì ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëî-

âîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ãîëîâíèì óïðàâ-

ë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâ-

ë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòà-

ìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè â ìåæàõ

êîìïåòåíö³¿ çàõîäè ùîäî íåäîïóùåííÿ íåçà-

êîííîãî ïðîäàæó ñóâåí³ðíî¿ òà ³íøî¿ ïðîäóêö³¿

ç ìàðêóâàííÿì òà îô³ö³éíèìè ëîãîòèïàìè ï³-

ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ».

9. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè:

9.1. Îïðèëþäíåííÿ çì³ñòó öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

9.2. Âèñâ³òëåííÿ Ïðîãðàìè, çàòâåðäæåíî¿

ïóíêòîì 2 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, êîìóíàëüíè-

ìè çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ³íôîðìàö³é-

íèìè àãåíòñòâàìè.

Про унесення змін до Плану заходів з підготовки 
та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» 

в місті Києві, затвердженого розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 09 грудня 2016 року № 1261
Розпорядження № 468 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 740%р «Про затвердження плану заходів з підготовки та проведен%
ня у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», рішення Київської міської ради від 24 червня 1999
року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масових громад%
ських заходів політичного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», з ме%
тою організації підготовки та проведення у 2017 році в місті Києві пісенного конкурсу «Євробачення»:

Óíåñòè çì³íè äî Ïëàíó çàõîä³â ç ï³äãîòîâêè

òà ïðîâåäåííÿ ó 2017 ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-

ðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) â³ä 09 ãðóäíÿ 2016 ¹ 1261, âèêëàâøè

éîãî â íîâ³é ðåäàêö³¿, øî äîäàºòüñÿ.
Голова В. Кличко

9.3. Ïðîâåäåííÿ 14 òðàâíÿ 2017 ðîêó çàãàëü-

íîì³ñüêèõ çàõîä³â ç íàãîäè Äíÿ ªâðîïè â ì³ñò³ Êè-

ºâ³ íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³, â ðàìêàõ êóëüòóðíî-

ìèñòåöüêèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ó 2017

ðîö³ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ» â ì³ñò³

Êèºâ³.

9.4. Çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ç ï³äãîòîâêè òà

ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ 9.3.

ïóíêòó 9 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, â ìåæàõ çàãàëü-

íèõ àñèãíóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ â áþäæåò³ ì³ñòà

Êèºâà íà 2017 ð³ê.

10. 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

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

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

09 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1261 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 

â³ä 19.04.2017 ¹ 468)

План заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в місті Києві

№ Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Заходи програми Строк виконання
заходу

Виконавці

БЕЗПЕКА

1. Організація та безпека
дорожнього руху. паркування
автотранспорту в місцях
проведення заходу, маршрутне
орієнтування транспорту до місць
проведення заходу

Створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів, визначення місць паркування
автотранспорту для відвідувачів заходу, транспортних коридорів для руху автомобілів особливої
норми, міської мережі маршрутного орієнтування до місць проведення заходу згідно з тимчасовими
схемами організації дорожнього руху

Січень + квітень
2017 року

Департамент транспортної інфраструктури. КП
"Київдорсервіс", КП "Київтранспарксервіс"

Встановлення відеонагляду на основних транспортних вузлах та складних ділянках вуличної
дорожньої мережі

Січень + квітень
2017 року

Управління інформаційно+ комунікаційних технологій та
захисту інформації

2. Заходи безпеки під час підготовки
та проведення у 2017 році
пісеннного конкурсу
"Євробачення" в місті Києві

Розроблення плану заходів щодо забезпечення безпеки під час проведення у 2017 році пісенного
конкурсу "Євробачення" в місті Києві спільно з правоохоронними органами

До 25.12.2016 Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами
по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки

Координація роботи комунальних служб та правоохоронних органів з метою забезпечення
громадського правопорядку та безпеки дорожнього руху в місцях проведення конкурсу

Січень + травень
2017 року

Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами
по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки

МЕДИЦИНА

3. Медичний супровід заходів Розроблення (спільно з НТКУ) детального плану заходів щодо медичного обслуговування офіційних
делегацій, учасників та гостей пісенного конкурсу

Грудень 2016 року Департамент охорони здоров'я

Чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (бригади Е(Ш)МД) Травень 2017 року Департамент охорони здоров'я. Центр ЕМД та МК

4. Забезпечення безпеки медичного
персоналу бригад Е(Ш)МД

Придбання робочою одягу для медичного персоналу Центру КМД та МК та водіїв екстреної (швидкої)
медичної допомоги (4500 комплектів)

І Іротягом 2017 року Департамент охорони здоров'я. Центр ЕМД та МК

5. Забезпечення взаємодії бригад
Е(Ш)МД, зокрема і з аварійними
службами

Модернізація мережі радіозв'язку Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста
Києва

До 01.05.2017 Департамент охорони здоров'я. Центр ЕМД та МК

6. Заходи безпеки (підготовка
медичного персоналу)

Закупівля обладнання для навчально+тренувального відділу До 01.05.2017 Департамент охорони здоров'я. Центр ЕМД та МК

7. Забезпечення нормативу
прибуття бригад Е(Ш)МД

Оснащення 47 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги мобільними терміналами та GPS+
трекерами

До 01.05.2017 Департамент охорони здоров'я, Центр ЕМД та МК

8. Профілактичні та протиепідемічні
заходи

Забезпечення проведення санітарних та протиепідемічних (дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних) заходів у рекреаційних зонах (благоустрій, водопостачання та водовідведення.
прибирання та санітарне очищення, боротьба з переносниками збудників інфекційних хвороб тощо),
а також у місцях громадського харчування і торгівлі та контроль за їх виконанням

Під час підготовки
та проведення
пісенного конкурсу

Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища. Департамент житлово+ комунальної
інфраструктури. СВКП "Київводфонд", КП "Плесо", Головне
управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Забезпечення проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони території міста,
зокрема в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", в місцях залізничних сполучень. на
автовокзалах, що приймають міжнародні транспортні пасажирські перевезення

Під час підготовки
та проведення
пісенного конкурсу

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

БЛАГОУСТРІЙ

9. Благоустрій території біля МВЦ Придбання металевих урн До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Упорядкування розміщення наземних засобів зовнішньої реклами на вул. Хрещатик.
Володимирському узвозі, вул. Петра Сагайдачного. Парковій дорозі. Алеї Героїв Крут, Дніпровському
узвозі, Петрівській алеї, вул. Великій Васильківській (до пл. Льва Толстого), Вирішення в
установленому порядку питання розміщення наземних засобів зовнішньої реклами у зв'язку зі зміною
містобудівної ситуації

До 05.05.2017 Департамент містобудування та архітектури

Озеленення Харківської площі, просп. Миколи Бажана, Дніпровської набережної До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дарницького району

Озеленення вул. Микільсько+Слобідської та території навколо МВЦ До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дніпровського району

Влаштування поливо+зрошувальної мережі на території транспортної розв'язки біля станції метро
"Лівобережна"

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дніпровського району

Благоустрій та озеленення території транспортної розв'язки біля станції метро "Лівобережна" До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дніпровського району

Благоустрій та озеленення Броварського проспекту До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дніпровського району
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Капітальний ремонт скверу біля Міжнародного виставковою центру До 30.04.201 7 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КО "Київзеленбуд"

Реконструкція під'їзної дороги з влаштуванням зовнішнього освітлення від Міжнародного
виставкового центру до причалу навпроти комплексу житлового комплексу "Riviera Riverside"

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КО "Київзеленбуд"

Капітальний ремонт зони відпочинку "Веселка" у Дніпровському районі До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП "Плесо"

Капітальний ремонт зелених насаджень на вул. Лаврській До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Печерського району

Капітальний ремонт зелених насаджень на Парковій дорозі та в парку "Аскольдова могила" До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Печерськог о району

Озеленення та благоустрій південного в'їзду в м. Київ: Одеська площа просп. Академіка Глушкова +
Голосіївський проспект + Голосіївська площа + Деміївська площа

До 30.04.2017 Департамент міською благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Голосіївського району

Капітальний ремонт пішохідних доріжок у парку культури і відпочинку "Гідропарк" у Дніпровському
районі

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КО "Київзеленбуд"

Благоустрій та озеленення парку "Маріїнський" До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Печерський району

Благоустрій території, прилеглої до аеропорту "Київ" (Жуляни) До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища, КІІ УЗН Солом'янського району

Благоустрій Південного та Центрального залізничних вокзалів: створення тематичних квіткових
композицій "Петриківський розпис" як символу "Євробачення+2017"

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Солом'янського району

Роботи з озеленення на: проспекті Перемоги; площі Перемоги; вул. Хрещатик; Майдані Незалежності;
Європейській площі

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища. КП УЗН Шевченківського району

Реконструкція парку "Оболонь" в урочищі Наталка в Оболонському районі До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Оболонського району

Реконструкція Андріївського узвозу (завершення) До 30.04.201 7 Департамент будівництва та житлового забезпечення, КП
"Спецжитлофонд"

Реконструкція скверу № 3 на Контрактовій площі До 30.04.2017 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Благоустрій міста Закупівля квітів для квіткового оформлення (зокрема і вертикального) м. Києва До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН КП УЗН Голосіївського району, КП УЗН
Дарницькою району, КП УЗН Деснянською району, КП УЗН
Дніпровською району, КП УЗН Оболонського району, КП УЗН
Печерського району, КП УЗН Подільського району, КП УЗН
Святошинського району, КП УЗН Солом'янського району, КП
УЗН Шевченківського району

Благоустрій міста Створення панно з тематикою "Євробачення+2017" на території, прилеглій до офіційних локацій
"Євробачення +2017" та туристичних локацій міста Києва, за погодженням з Департаментом економіки
та інвестицій

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН КП УЗН Голосіївського району, КП УЗН
Дарницького району, КП УЗН Деснянського району, КП УЗН
Дніпровського району, КП УЗН Оболонського району, КП УЗН
Печерського району, КП УЗН Подільського району, КП УЗН
Святошинського району, КП УЗН Солом'янського району, КП
УЗН Шевченківського району

Благоустрій міста Капітальний ремонт зони відпочинку "Венеція" у Дніпровському районі До 30.04.2017 Департамент міськог о благоустрою та збереження
природного середовища. КП "Плесо"

Придбання, монтаж та запуск мобільних контейнерних громадських вбиралень для обслуговування в
зонах відпочинку та пляжах міста Києва

До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП "Плесо"

Капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу, в тому числі проектні роботи До 30.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП "Плесо"

10. Санітарне очищення міста Розміщення та обслуговування мобільних туалетних кабін на території, прилеглій до офіційних
локацій "Євробачення+2017" та туристичних локацій міста Києва, за погодженням з Департаментом
економіки та інвестицій

30.04.2017 +
15.05.2017

Департамент житлово+комунальної інфраструктури, СВКП
"Київводфонд"

Капітальний ремонт громадських вбиралень стаціонарного типу на території, прилеглій до офіційних
локацій "Євробачення 2017" та туристичних локацій міста Києва, за погодженням з Департаментом
економіки та інвестицій

До 01.05.2017 Департамент житлово+комунальної інфраструктури, СВКП
"Київводфонд"

Капітальний ремонт фонтанів на території, прилеглій до офіційних локацій "Євробачення + 2017" та
туристичних локацій міста Києва, за погодженням з Департаментом економіки та інвестицій

До 01.05.2017 Департамент житлово+комунальної інфраструктури, СВКП
"Київводфонд"

ТРАНСПОРТ

11. Транспортне забезпечення Розроблення (спільно з НТКУ) детального плану заходів щодо транспортного забезпечення пісенного
конкурсу та організації транспортного забезпечення киян і гостей міста під час підготовки та
проведення пісенного конкурсу

Квітень 2017 року Департамент транспортної інфраструктури

Організація роботи додаткових автобусів для перевезення гостей та мешканців столиці До 01.05.2017 КП "Київпастранс"

Забезпечення облаштування причалів і причальних накопичувачів, швартування та організація роботи
річкового сполучення (Поштова площа + Міжнародний виставковий центр "Микільська слобідка" +
затока Оболонь)

3 початку відкриття
навігації на р.
Дніпро

Департамент транспортної інфраструктури, ДП "Адміністрація
річкових портів", власники причальних накопичувачів.
Подільська, Дніпровська та Оболонська районні в місті Києві
державні адміністрації

Внесення оперативних змін у роботу міського пасажирського транспорту загального користування з
метою продовження тривалості його роботи відповідно до пасажиропотоку

На час проведення
конкурсу

Департамент транспортної інфраструктури, КП "Київпастранс",
КП "Київський метрополітен"

12. Комунікація, інфраструктура та
транспортне забезпечення 

Впровадження доступної та зручної навігації на зупинках громадського транспорту і в рухому складі До 01.05.2017 КП "Київпастранс"

Дублювання англійською мовою назви зупинок у радіоінформаторах рухомих одиниць, що працюють
у центральній частині міста

До 01.05.201 7 КП "Київпастранс"

Дублювання англійською мовою маршрутних покажчиків на маршрутах центральної частини міста,
дублювання всієї інформації всередині рухомої одиниці

До 01.05.2017 КП "Київпастранс"

Встановлення сенсорних інформаційних центрів До 01.05.2017 КП "Київпастранс"

13. Інфраструктура та транспортне
забезпечення

Забезпечення водіїв КП "Київпастранс" форменим одягом Часткове
впровадження

КП "Київпастранс"

14. Капітальний ремонт мережі
зовнішнього освітлення 

Броварський проспект від Каховського шляхопроводу до мосту через Венеціанську затоку ПВ+5162.
5292 у Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Митрополита Андрея Шептицького від Броварського проспекту до вул. Челябінської у
Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Лівобережна площа в межах вулиць Євгена Сверстюка, Раїси Окіпної, Митрополита Андрея
Шептицького у Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Євгена Сверстюка від Лівобережної площі до бульвару Верховної Ради у Дніпровському районі 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Раїси Окіпної від вул. Флоренції до Лівобережної площі у Дніпровському районі 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Гідропарк ПВ+4442, 4601,5174 у Дніпровському районі 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Челябінська від вул. Митрополита Андрея Шептицького до вул. Всеволода Нестайка у
Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Всеволода Нестайка від вул. Митрополита Андрея Шептицького до вул.Челябінської у
Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

15. Капітальний ремонт мережі
архітектурно+декоративного
освітлення 

Міст Метро через річку Дніпро в місті Києві 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Міст ім. Є. О. Патона через річку Дніпро в місті Києві 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

16. Будівництво мереж архітектурно+
декоративного підсвічування
дерев

Броварський проспект від мосту Метро через річку Дніпро до станції метрополітену "Лівобережна" у
Дніпровському районі

01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Русанівська набережна від мосту ім. Є. О. Патона до вулиці Флоренції у Дніпровському районі 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Дніпровська набережна від мосту ім. Є.О. Патона через річку Дніпро до Дарницького шосе 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

17. Утримання мереж зовнішнього
освітлення

Софійська площа (вул. Володимирська та Рильський провулок) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Володимирський проїзд від Софійської площі до Михайлівської площі 01.05.2017 КП "Київміськсвітло" 

Михайлівська площа Володимирський проїзд+ вул. Десятинна) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Трьохсвятительська від Михайлівської площі до вул. Хрещатик 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Європейська площа (вул. Хрещатик + вул. Михайла Грушевського) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Петрівська алея (вул. Михайла Грушевського + Паркова дорога) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Паркова дорога (Петрівська алея + Дніпровський узвіз) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Дніпровський узвіз (Паркова дорога + Дніпровський проїзд) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Дніпровський проїзд (Дніпровський узвіз + міст Метро) 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"
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18. Ремонт мереж зовнішнього
освітлення

Вул. Еспланадна, Рогніднинська, Спортивна площа 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Хрещатик, Майдан Незалежності 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Парк "Міський сад", (Маріїнський парк, парк "Хрещатий") 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Михайла Грушевського 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Володимирська 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Челябінська, вул. Митрополита Андрея Шептицького 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Всеволода Нестайка, вул. Митрополита Андрея Шептицького, Броварський проспект 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

МК вул. Микільсько+Слобідська, вул. Митрополита Андрея Шептицького, вул. Панельна 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Бульв. Тараса Шевченка 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Богдана Хмельницького 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Набережне шосе 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Наддніпрянське шосе 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Міст ім. Є. О. Патона 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Парк Дружби народів 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Труханів острів 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Еспланадна, Рогніднинська, Спортивна площа 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Парк "Перемога" 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Співоче поле 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вокзальна площа 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вулиця Симона Петлюри 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Льва Толстого 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

Вул. Митрополита Василя Липківського 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

19. Ремонт ілюмінації в центральній
частині міста зовнішнього
освітлення

Центральна частина міста 01.05.2017 КП "Київміськсвітло"

20. Фарбування огороджувальних
конструкцій уздовж наземної
частини Святошинсько+
Броварської лінії метрополітену
(від мосту Метро до станції
метрополітену "Лівобережна"
загальною довжиною 2 км,
впорядкування прилеглої до неї
території (зеленої зони),
висадження зелених насаджень
(кущі, чагарники тощо)

Фарбування огороджувальних конструкцій та впорядкування прилеглої до неї території 17.03.2017+
20.04.2017

КО "Київзеленбуд", КП "Київський метрополітен"

Озеленення Броварського проспекту (парний бік) уздовж надземної частини Святошинсько+
Броварської лінії метрополітену від мосту Метро до станції метро "Лівобережна"

20.04.2017 Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища, КП УЗН Дніпровського району

21. Ремонт станційних комплексів Косметичний ремонт склепіння платформи станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті
ворота"

Березень + травень
2017 року

КП "Київський метрополітен"

Ремонт фасаду станцій "Вокзальна", "Арсенальна", "Університет" Квітень + травень
2017 року

КП "Київський метрополітен"

Ремонт колійних склепінь по І та II коліях та розподільчого залу станції "Хрещатик" Квітень 2017 року КП "Київський метрополітен"

Капітальний ремонт (з поліпшенням) станції "Лівобережна" Святошинсько+Броварської лінії
метрополітену

Лютий + квітень
2017 року

КП "Київський метрополітен"

22. Будівництво світлофорних
об'єктів

Вул. Микільсько+Слобідська. 1+а, 2+б До 01.05.2017 КП "Київдорсервіс"

Броварський проспект + вул. Митрополита Андрея Шептицького (з'їзд) До 01.05.2017 КП "Київдорсервіс"

Вул. Митрополита Андрея Шептицького + Броварський проспект (виїзд) До 01.05.2017 КП "Київдорсервіс"

23. Капітальний ремонт об'єктів
транспортної інфраструктури

Капітальний ремонт Броварського проспекту від Лівобережної площі до мосту Метро через р. Дніпро До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт Русанівської набережної від мосту ім. Є. О. Патона до автомобільного мосту
через Русанівський канал (в тому числі капітальний ремонт мережі освітлення)

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт вул. Раїси Окіпної від автомобільного мосту через Русанівський канал до
Лівобережної площі з транспортною розв'язкою на Лівобережній площі

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Капітальний ремонт тротуарів вул. Митрополита Андрея Шептицького від площі Пантелеймона
Куліша до транспортної розв'язки на Лівобережній площі у Дніпровському районі

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт мосту ім. Є. О. Пагона з влаштуванням тонкошарового покриття До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт Каховського шляхопроводу № 1 на перетині Броварського проспекту і вул. Євгена
Сверстюка (біля станції метрополітену "Лівобережна" з влаштуванням тонкошарового покриття типу
"мультимак" та фарбуванням перильної огорожі)

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт вул. Володимирської на ділянці від вул. Великої Житомирської до вул. Богдана
Хмельницького (бруківка)

До 01.05.201 7 КК "Київавтодор"

24. Поточний ремонт об'єктів
вулично+ шляхової мережі

Поточний ремонт Каховського шляхопроводу № 2 на перетині Броварського проспекту і вул.
Митрополита Андрея Шептицького (біля станції метрополітену "Лівобережна" з влаштуванням
тонкошарового покриття типу "мультимак" та фарбуванням перильної огорожі)

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт мосту автодорожнього № 2 через Русанівський канал, що з'єднує Русанівську
набережну з вул. Раїси Окіпної

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту Метро через р. Дніпро з фарбуванням
перильної огорожі

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту Метро через Русанівську протоку з ремонтом
перильної огорожі

До 01.05.2017 КК "Київавтодор"

ІМІДЖ ТА МІЖНАРОДНА ПРОМОЦІЯ

25. Реалізація іміджевої політики
міста Києва, організація заходів з
поширення туристичного
потенціалу міста Києва в Україні і
за кордоном як міста+господаря
"Євробачення+2017" та підготовка
туристичної інфраструктури

Розроблення дизайну та виготовлення промоційної рекламно+інформаційної поліграфічної
друкованої та сувенірної продукції з використанням логотипів "Євробачення+2017" та "Київ + місто, де
все починається"

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Підготовка детального плану заходів з популяризації бренду міста Києва в Україні та за кордоном як
міста, що приймає пісенний конкурс "Євробачення+201 7"

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Виготовлення презентаційних промороликів про місто Київ як міста, що приймає пісенний конкурс
"Євробачення+2017"

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Посилення та поширення Інтернет+присутності міста Києва (актуалізація, підтримка та наповнення
мобільного додатка "Kviv Mobile Guide", сторінки "Visit Kyiv", сторінок у соціальних мережах тощо)

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Забезпечення участі міста Києва в міжнародних виставкових та фестивальних заходах з метою
висвітлення туристичних можливостей міста Києва як міста, що приймає пісенний конкурс
"Євробачення+2017"

2016+201 7 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Проведення рекламної кампанії міста Києва за кордоном як міста, що приймає пісенний конкурс
"Євробачення+2017"

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Проведення промотурів для країн + учасниць пісенного конкурсу "Євробачення+2017" 2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Організація рекламно+інформаційних турів до міста Києва для представників іноземних ЗМІ 2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Розвиток туристичної навігації містом (встановлення та оновлення покажчиків і пілонів) 2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Встановлення спеціальних композицій (3+D конструкцій логотипу міста Києва "Київ + місто, де все
починається") на в'їзді+виїзді до/з міста Києва

2016+2017 роки Департамент економіки та інвестицій, КП "КМ ТІЦ"

Підготовка концепції та проведення церемонії "Передачі ключів" з організацією дипломатичного
прийому

2016+2017 роки Управління міжнародних зв'язків, Департамент культури

Організація роботи волонтерів для обслуговування туристів в рамках підвищення рівня гостинності
міста Києва

2017 рік Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Служба в
справах сім'ї та дітей



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 òðàâíÿ 2017 ð.

¹48 (4961)

11

КУЛЬТУРНО+МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ

26. Культурно+мистецькі заходи під
час підготовки та проведення
"Євробачення+2017"

Показ 3+D mapping+show Травень 2017 року Департамент культури

Участь у культурно+мистецькому проекті "Кіноальманах "Все починається в Києва" з нагоди
проведення пісенного конкурсу "Євробачення+2017"

До 01.05.2017+
перша частина
Кіноальманаху, до
01.12.2017 + друга
частина
Кіноальманаху
(має включати
зйомки під час
проведення
Євробачення)

Департамент культури 

Міжнародний арт+фестиваль FACE OF ART Травень 2017 року Департамент культури, Київська міська галерея мистецтв
"Лавра".

Проведення тижня сучасного мистецтва "Kyiv art week", в рамках якого відбудуться різнопланові
культурні події в музеях, галереях та інших закладах культури міста Києва із залученням іноземних
митців

Травень 2017 року Департамент культури

Концерти театрально+видовищного закладу культури "Київський національний академічний театр
оперети" "Європейський калейдоскоп" на Троїцькій площі, виставка (спільно з посольствами)

Травень 2017 року Департамент культури, театрально+видовищний заклад
культури "Київський національний академічний театр оперети"

Організація роботи розважальних зон та Троїцькій, Софійській, Контрактовій, Поштовій площах та
території Національного історико+архітектурного музею "Київська фортеця", "Співуча ріка" на
території, прилеглій до річки Почайна (встановлення сценічного, світлового та звукового обладнання,
організація культурно+масових активностей)

Травень 2017 року Департамент культури, муніципальні заклади культури

27. Покращення матеріально+
технічної бази закладів культури

Закупівля сучасної паркової атракціонної техніки для комунального закладу "Парк культури та
відпочинку "Гідропарк", Центрального парку культури та відпочинку, Голосіївського парку культури та
відпочинку ім. М. Рильського, Парку культури та відпочинку "Партизанська слава", Парку культури і
відпочинку "Перемога"

Березень + квітень
2017 року

Департамент культури, парки культури і відпочинку

Капітальний ремонт фасаду будівлі театрально+ видовищний заклад культури "Київський
академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра", Броварський проспект, 25

01.03.2017+
13.05.2017

Департамент культури, театрально+видовищний заклад
культури "Київський академічний театр драми і комедії на
Лівому березі Дніпра"

Капітальний ремонт амфітеатру та будівлі Літньої естради Міського саду на вул. Михайла
Грушевського, 7

01.03.2017+ +
13.05.2017

Департамент культури, Центральний парк культури і
відпочинку

Влаштування зовнішніх мереж каналізації у Парку культури та відпочинку "Перемога" (розроблення
проектної документації)

01.03.2017+ +
13.05.2017

Департамент культури, Парк культури та відпочинку
"Перемога"

Організація культурно+мистецьких заходів, фестивалів, зон відпочинку в рамках підвищення
гостинності міста Києва

Травень 2017 року Районні в місті Києві державні адміністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

III. ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

3.1. Îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º çàáåçïå÷åííÿ ñïàäêîºìíîñò³ òðàäèö³éíî¿ êóëüòóðè, çà-

ëó÷åííÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äî íàö³îíàëüíî¿ òà ñâ³òîâî¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêî¿ òà ³ñòîðè÷-

íî¿ ñïàäùèíè, çàäîâîëåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ, êóëüòóðíî-åñòåòè÷íèõ òà çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïîòðåá ðîç-

âèòêó ñóñï³ëüñòâà, äëÿ ñïðèÿííÿ íàö³îíàëüíîìó ï³äíåñåííþ ³ äóõîâíîìó ðîçâèòêó äåðæàâè.

3.2. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Öåíòðó º:

íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ îñíîâíèõ ñêëàäíèê³â, ñòðóêòóðè, ïðîáëåì òà çàêîíîì³ðíîñòåé ðîçâèòêó óêðà-

¿íñüêî¿ òðàäèö³éíî¿ íàðîäíî¿ êóëüòóðè;

íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ³ ÿâèù íàðîäíî¿ êóëüòóðè, ó òîìó ÷èñë³ øëÿõîì îðãàí³-

çàö³¿ ñïåö³àëüíèõ ïîëüîâèõ åêñïåäèö³é; 

íàóêîâå îïðàöþâàííÿ ôîíäîâî¿ çá³ðêè Öåíòðó;

íàóêîâå îïðàöþâàííÿ êîëåêö³¿, äîñë³äæåííÿ æèòòºâîãî ³ òâîð÷îãî øëÿõó ²âàíà Ìàêàðîâè÷à Ãîí÷à-

ðà;

çáèðàííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìàòåð³àëüíó é äóõîâíó ñïàäùèíó óêðà¿íö³â, óêðà¿íñüêó

òðàäèö³éíó íàðîäíó êóëüòóðó òà ¿¿ ñó÷àñí³ àñïåêòè; 

êîìïëåêòóâàííÿ òà ñèñòåìàòèçàö³ÿ ìóçåéíèõ êîëåêö³é; 

ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî àðõ³âó Öåíòðó; 

êîìïëåêòóâàííÿ íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè;

íàïèñàííÿ ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê ç îñíîâíèõ ïèòàíü íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; 

óêëàäàííÿ ïóò³âíèê³â, áóêëåò³â, êàòàëîã³â, ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ ³ ñåì³íàðàõ;

íàïèñàííÿ äîñë³äæåíü, ñòàòåé, ïóáë³êàö³é, ìîíîãðàô³é; ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ íàóêîâèõ âèäàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîô³ëåì Öåíòðó; 

ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, ñèìïîç³óì³â, ñåì³íàð³â, «êðóãëèõ ñòîë³â» ³ç çàëó-

÷åííÿì ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ òà çàêîðäîííèõ ôàõ³âö³â;

ðîçðîáêà íàóêîâèõ êîíöåïö³é, òåìàòè÷íèõ íàïðÿìê³â, òåìàòèêî-åêñïîçèö³éíèõ ïëàí³â òà ïðîåê-

ò³â õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ åêñïîçèö³é ³ âèñòàâîê;

ïðîâåäåííÿ ìóçåºçíàâ÷èõ, åòíîëîã³÷íèõ, êóëüòóðîëîã³÷íèõ òà ïðèêëàäíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³-

äæåíü.

3.2.1. Êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü:

ðîçðîáêà òà îðãàí³çàö³ÿ ð³çíèõ ôîðì êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè íà îñíîâ³ åêñïîçèö³¿, ôîíäîâî¿

êîëåêö³¿ òà àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â;

ïðîâåäåííÿ åêñêóðñ³é â åêñïîçèö³¿ Öåíòðó, íà ³íøèõ îá’ºêòàõ Öåíòðó, â îñåðåäêàõ íàðîäíî¿ êóëü-

òóðè; îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ëåêö³é, ê³íîëåêòîð³¿â, âå÷îð³â òà ³íøèõ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõî-

ä³â;

ïîïóëÿðèçàö³ÿ ôîíäîâî¿ çá³ðêè òà ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ³ éîãî çàñíîâíèêà, ²âàíà Ãîí÷àðà;

äåìîíñòðàö³ÿ àóä³îâ³çóàëüíèõ òâîð³â, ê³íîñòð³÷îê, â³äåîô³ëüì³â òîùî, òåìàòè÷íî ïîâ’ÿçàíèõ ç òðà-

äèö³éíîþ êóëüòóðîþ;

îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ìàéñòåð-êëàñ³â, øê³ë, ñòóä³é òà ãóðòê³â ç íàðîäíèõ ðåìåñåë, ôîëüêëî-

ðó, òðàäèö³éíèõ ãîñïîäàðñüêèõ çàíÿòü;

³íñöåí³çàö³ÿ òà â³äòâîðåííÿ òðàäèö³éíèõ íàðîäíèõ ñâÿò, îáðÿä³â, çâè÷à¿â ÿê ó ïðèì³ùåííÿõ Öåí-

òðó, òàê ³ çà éîãî ìåæàìè;

ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â ð³çíèõ æàíð³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, âå÷îð³â òà êîíöåðò³â íàðîäíî¿ ï³ñí³ é òàí-

öþ;

çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçê³â Öåíòðó ç ³íøèìè óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà îêðåìèìè îñîáàìè.

3.2.2. Êîìïëåêòóâàííÿ, îáë³ê ³ çáåðåæåííÿ ìóçåéíèõ ôîíä³â òà ôîíäîâà ðîáîòà:

êîìïëåêòóâàííÿ ôîíä³â Öåíòðó ïàì’ÿòêàìè óêðà¿íñüêî¿ òà ñâ³òîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ ³ äóõîâíî¿ êóëü-

òóð;

îáë³ê, íàóêîâà îáðîáêà, ñèñòåìàòèçàö³ÿ, äîñë³äæåííÿ òà íàóêîâèé àíàë³ç ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â ³

íàóêîâî-äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â, çáåðåæåííÿ òà îõîðîíà ìóçåéíèõ êîëåêö³é.

3.2.3. Åêñïîçèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü:

ñòâîðåííÿ ïîñò³éíèõ, òèì÷àñîâèõ ³ ïåðåñóâíèõ åêñïîçèö³é òà âèñòàâîê ÿê ó ïðèì³ùåííÿõ Öåíòðó,

òàê ³ çà éîãî ìåæàìè;

îáì³í âèñòàâêàìè òà åêñïîíàòàìè ç ìóçåÿìè Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ; 

ðååêñïîçèö³ÿ, ìîíòóâàííÿ òà äåìîíòóâàííÿ åêñïîçèö³é.

3.2.4. Íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü:

Ïðîäîâæåííÿ ðîçïîðÿäæåííÿ ¹409 â³ä 6 êâ³òíÿ 2017 ðîêó.  

Ïî÷àòîê ó íîìåð³ çà 19, 28 êâ³òíÿ

íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè ìóçåéíî¿ ðîáîòè, åòíîëîã³¿ òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà;

óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó ðîáîòè Öåíòðó;

íàäàííÿ ìåòîäè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè äåðæàâíèì ³ ãðîìàäñüêèì ìóçåÿì åòíîëîã³÷íîãî

ïðîô³ëþ ó ñòâîðåíí³ åêñïîçèö³é, âèêîðèñòàíí³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â, îðãàí³çàö³¿ ìóçåéíî¿ ðîáîòè, óçà-

ãàëüíåííÿ äîñâ³äó ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â, ïðàêòèêóì³â òîùî;

íàäàííÿ ðåöåíç³é, â³äãóê³â íà íàóêîâ³ ðîáîòè, íàóêîâèõ òà ìåòîäè÷íèõ êîíñóëüòàö³é ç ïèòàíü ³ñòî-

ð³¿, êðàºçíàâñòâà, íàðîäîçíàâñòâà, êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, á³áë³îòå÷íî-á³áë³îãðàô³÷íèõ ïèòàíü òîùî.

3.2.5. Âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü:

âèäàííÿ çà ïðîô³ëüíèìè íàïðÿìêàìè Öåíòðó íàóêîâèõ, íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ, ìèñòåöüêèõ ³ ïîäà-

ðóíêîâî-ñóâåí³ðíèõ âèäàíü: êàòàëîã³â, àëüáîì³â, êíèã, áðîøóð, áóêëåò³â, ³íøèõ àíàëîã³÷íèõ âèäàíü,

ó òîìó ÷èñë³ ñëîâíèê³â òà åíöèêëîïåä³é, àòëàñ³â, êàðò;

âèäàííÿ ôîòîãðàô³é, ãðàâþð, åñòàìï³â, ïîøòîâèõ ëèñò³âîê, ïëàêàò³â, õóäîæí³õ ðåïðîäóêö³é, áëàí-

ê³â, ³íøèõ äðóêîâàíèõ ìàòåð³àë³â; 

âèäàííÿ ãàçåò òà æóðíàë³â; 

âèäàííÿ êîìïàêò-äèñê³â;

âèäàííÿ ìàòåð³àë³â çà ðåçóëüòàòàìè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü (íàóêîâèõ îïèñ³â êîëåêö³é, ìîíîãðà-

ô³é, òåìàòè÷íèõ òà ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ çá³ðíèê³â, ïóò³âíèê³â, êàòàëîã³â çà êîëåêö³ÿìè Öåíòðó,

çâ³ò³â ïðî ðîáîòó Öåíòðó òîùî);

âèãîòîâëåííÿ òà òèðàæóâàííÿ òåêñòîâèõ, ôîòî-, àóä³î-, ê³íî- òà â³äåîäîêóìåíò³â íà ð³çíîìàí³ò-

íèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿.

3.2.6. Ðåñòàâðàö³éíà òà ïàì’ÿòêîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü: 

çáåðåæåííÿ òà ðåñòàâðàö³ÿ ïàì’ÿòîê ìóçåéíîãî ôîíäó;

³í³ö³þâàííÿ, ðîçðîáêà òà ïîäàííÿ íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêò³â ïàäàííÿ

îõîðîííîãî ñòàòóñó ³ñòîðè÷íèì òà êóëüòóðíèì ïàì’ÿòêàì â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè.

3.3. Äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü Öåíòðó éîãî ä³ÿëüí³ñòü ïëàíóºòüñÿ ³ çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿìàìè:

êîìïëåêòóâàííÿ ìóçåéíîãî ç³áðàííÿ; 

íàóêîâî-äîñë³äíà ðîáîòà; 

åêñïîçèö³éíî-âèñòàâêîâà ä³ÿëüí³ñòü; 

ðåêðåàö³éíà, êóëüòóðíî-îñâ³òíÿ ðîáîòà; 

ôîíäîâà ðîáîòà;

íàóêîâî-ìåòîäè÷ íà ðîáîòà; 

âèäàâíè÷à ä³ÿëüí³ñòü; 

àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü.

3.4. Öåíòð ìàº ïðàâî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

ñàìîñò³éíî ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, âäîñêîíàëþâàòè òåõíîëîã³þ, ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè;

â÷èíÿòè ïðàâî÷èíè, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

ñòâîðþâàòè ³ â³äêðèâàòè åêñïîçèö³éí³ ìàéäàí÷èêè òà çàëè, ïàðêè ñêóëüïòóðè òà ìèñòåöüê³ ãàëå-

ðå¿, ³íôîðìàö³éíî-âèñòàâêîâ³, ðåêðåàö³éíî-â³äíîâëþâàëüí³ çàëè ³ êîìïëåêñè, ê³îñêè, áóôåòè, ìà-

ãàçèíè, êàôå òà ³íø³ îá’ºêòè äëÿ çàäîâîëåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ, êóëüòóðíî-åñòåòè÷íèõ òà çàãàëüíî-

îñâ³òí³õ ïîòðåá ðîçâèòêó ãðîìàäÿí;

ãîòóâàòè ³ ïðîâîäèòè òåìàòè÷í³, ³íôîðìàö³éíî-âèñòàâêîâ³, ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³ òà ³íø³ ïðîãðàìè;

äåìîíñòðóâàòè ê³íî- ³ â³äåîô³ëüìè;

íà òåðèòîð³¿ Öåíòðó çä³éñíþâàòè åêñïîçèö³éíó, íàóêîâó, ðåêðåàö³éíó òà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;

êîíñòðóþâàòè, ñòâîðþâàòè, âñòàíîâëþâàòè ³ ìîíòóâàòè ð³çíîìàí³òí³ êîìïëåêñè äëÿ êóëüòóðíîãî

â³äïî÷èíêó ëþäåé;

âèïóñêàòè áóêëåòè, ïðîñïåêòè, ïëàêàòè, çíà÷êè, ³íøó ïðîäóêö³þ, ùî ïðîïàãóº ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó;

îðãàí³çîâóâàòè âèñòàâêè-ïðîäàæ³ òâîð³â æèâîïèñó, ãðàô³êè, ñêóëüïòóðè, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-

íîãî ìèñòåöòâà, ñóâåí³ð³â, êíèã, êâ³ò³â, êîëåêòèâí³ åêñêóðñ³¿ ³ ëåêö³¿ ç ð³çíèõ ãàëóçåé çíàíü;

ïðîâîäèòè ñåì³íàðè, ñâÿòà, òåàòðàë³çîâàí³ âèñòàâè, êàðíàâàëè, áàëè, ôåñòèâàë³, îãëÿäè, êîíêóð-

ñè, áåçêîøòîâí³ ³ ïëàòí³ êîíöåðòè ïðîôåñ³éíèõ ³ ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â ÿê ó ñâîºìó Öåíòð³, òàê ³

íà äîãîâ³ðíèõ óìîâàõ â ³íøèõ óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ç ïðîäàæåì êâèòê³â;

íàäàâàòè â³äâ³äóâà÷àì Öåíòðó ïëàòí³ ïîñëóãè çà ïîãîäæåííÿì ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêî-

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

îäåðæóâàòè êîøòè ³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, â òîìó ÷èñë³ áóäèíêè, ñïîðóäè, îáëàäíàííÿ, òðàíñïîðòí³ çà-

ñîáè â³ä áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é òà îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí, ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí;

ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, îòðèìàíèìè â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã, áëàãîä³éíèõ âíåñê³â òà êîø-

òàìè îòðèìàíèìè ç ³íøèõ äæåðåë â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè; 

çä³éñíþâàòè ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ êóëüòóðè.
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IV. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÖÅÍÒÐÎÌ

4.1. Êåð³âíèöòâî Öåíòðîì çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñà-

äó äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) øëÿõîì óêëàäàííÿ êîíòðàêòó çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó â óñòàíîâëå-

íîìó ïîðÿäêó.

4.2. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Öåíòðó: 

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó;

ïðèéìàº íà ðîáîòó òà çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè ñâî¿õ çàñòóïíèê³â, êåð³âíèê³â ô³ë³é, â³ää³ë³â òà ³íøèõ ïðà-

ö³âíèê³â Öåíòðó â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà çàòâåðäæóº ¿õ ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿;

âæèâàº äî ïðàö³âíèê³â çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ;

çàòâåðäæóº ïëàíè ðîáîòè Öåíòðó;

â÷èíÿº ïðàâî÷èíè, óêëàäàº äîãîâîðè, óãîäè â³ä ³ìåí³ Öåíòðó, ï³äïèñóº äîêóìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³-

ÿëüí³ñòþ Öåíòðó, âèäàº äîâ³ðåíîñò³ (äîðó÷åííÿ);

çàáåçïå÷óº ïîäàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ô³íàíñîâî¿ òà ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³ çà ðàçîì ç ãî-

ëîâíèì áóõãàëòåðîì Öåíòðó íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü òà ñâîº÷àñí³ñòü

ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

çàáåçïå÷óº ñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîäàòê³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì

Óêðà¿íè;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) êîøòîðèñ âèòðàò, øòàòíèé ðîçïèñ Öåíòðó ó ïîðÿäêó, âñòà-

íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

ä³º áåç äîðó÷åííÿ â³ä ³ìåí³ Öåíòðó, ïðåäñòàâëÿº éîãî ³íòåðåñè â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãà-

íàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ, ó â³äíîñèíàõ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè òà ãðîìà-

äÿíàìè, âèð³øóº ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó â ìåæàõ òà ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì;

âèäàº íàêàçè, ùî º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ïðàö³âíèê³â Öåíòðó;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóòó.

V. ÒÐÓÄÎÂÈÉ ÊÎËÅÊÒÈÂ ÖÅÍÒÐÓ

5.1. Òðóäîâèé êîëåêòèâ Öåíòðó ñòàíîâëÿòü óñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³, íà

îñíîâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó, óãîäè), à òàêîæ ³íøèõ ôîðì, ùî ðåãóëþþòü òðóäîâ³ â³äíîñè-

íè ïðàö³âíèêà ç Öåíòðîì.

5.2. Ïîâíîâàæåííÿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

5.3. Ïðàâî óêëàäàííÿ êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó â³ä ³ìåí³ ðîáîòîäàâöÿ íàäàºòüñÿ Ãåíåðàëüíîìó äè-

ðåêòîðó, à â³ä ³ìåí³ òðóäîâîãî êîëåêòèâó — óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó (ïðîôñï³ëêîâ³é îðãàí³çàö³¿).

VI. ÌÀÉÍÎ ÒÀ ÊÎØÒÈ ÖÅÍÒÐÓ

6.1. Ìàéíî Öåíòðó íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çà-

êð³ïëþºòüñÿ çà Öåíòðîì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ìóçåéí³ ïðåäìåòè, êîëåêö³¿, ç³áðàííÿ,

çàêð³ïëåí³ çà Öåíòðîì º ñêëàäîâîþ äåðæàâíî¿ ÷àñòèíè Ìóçåéíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, º äåðæàâíîþ

âëàñí³ñòþ òà íå ï³äëÿãàþòü â³ä÷óæåííþ, êð³ì âèïàäê³â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. Ìàéíî Öåíòðó ñòàíîâëÿòü îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ êîøòè, à òàêîæ ³íø³ ìàòåð³àëüíî-ô³íàí-

ñîâ³ ðåñóðñè, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæàºòüñÿ â éîãî ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.

6.3. Äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó º:

êîøòè áþäæåòó ì³ñ òà Êèºâà;

êîøòè, ùî íàäõîäÿòü â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ çà â³äâ³ä-

óâàííÿ Öåíòðó;

êîøòè, îäåðæóâàí³ çà íàóêîâî-äîñë³äí³ òà ³íø³ âèäè ðîá³ò, ÿê³ âèêîíóº Öåíòð íà çàìîâëåííÿ ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà ãðîìàäÿí;

äîõîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿, ïðåäìåò³â íàðîäíèõ õóäîæí³õ ïðîìèñë³â, âèäàâíè÷î¿

ä³ÿëüíîñò³, â³ä íàäàííÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü, ñïîðóä, îáëàäíàííÿ;

ïëàòà çà ê³íî- ³ ôîòîçéîìêè;

ãðàíòè, áëàãîä³éí³ âíåñêè, äîáðîâ³ëüí³ ïîæåðòâóâàííÿ, ãðîøîâ³ âíåñêè, ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, îäåð-

æàí³ â³ä ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ³íîçåìíèõ;

êîøòè, îòðèìàí³ Öåíòðó ÿê â³äñîòêè íà çàëèøîê âëàñíèõ íàäõîäæåíü, îòðèìàíèõ ÿê ïëàòà çà ïî-

ñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ íèìè çã³äíî ç îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, áëàãîä³éí³ âíåñêè òà ãðàíòè ³ ðîçì³ùåíèõ

íà ïîòî÷íèõ ðàõóíêàõ, â³äêðèòèõ ó áàíêàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó;

³íø³ äæåðåëà, â òîìó ÷èñë³ âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.4. Êîøòè, îäåðæàí³ Öåíòðîì, âèêîðèñòîâóþòüñÿ íèì ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó âëàñíèêîì àáî

óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

6.5. Öåíòð ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâà-

òè çàêð³ïëåíå çà íèì ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî â áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäà-

âàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàí-

ñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

6.6. Äîõîäè (ïðèáóòêè) Öåíòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðè-

ìàííÿ Öåíòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì Ñòàòóòîì.

6.7. Çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä çàñíîâíèê³â

(ó÷àñíèê³â), ÷ëåí³â, ïðàö³âíèê³â Öåíòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî

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

VII. ÎÁË²Ê ² ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÌÓÇÅÉÍÈÕ Ç²ÁÐÀÍÜ

7.1. Ç³áðàííÿ Öåíòðó ïîä³ëÿþòüñÿ íà îñíîâí³ ³ íàóêîâî-äîïîì³æí³ ôîíäè.

7.2. Ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, ÿêèì çàãðîæóº çíèùåííÿ ÷è ïñóâàííÿ, ìîæóòü áóòè âèëó÷åí³ ç Öåí-

òðó çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.3. Îáë³ê, îõîðîíà, çáåð³ãàííÿ, êîíñåðâàö³ÿ, ðåñòàâðàö³ÿ ìóçåéíèõ ç³áðàíü çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿä-

êó âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

7.4. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ïåðåäàþòüñÿ äî ³íøèõ ìóçå¿â íà óìî-

âàõ, ùî íå ñóïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.

VIII. ÎÁË²Ê ÒÀ ÇÂ²ÒÍ²ÑÒÜ

8.1. Öåíòð çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº ô³-

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

8.2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Öåíòðó íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêî-

íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â óñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó.

8.3. Êîíòðîëü, ïåðåâ³ðêà âèðîáíè÷î¿, ô³íàíñîâî¿ òà ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó çä³éñíþºòü-

ñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

IX. Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

9.1. Öåíòð áåðå ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó êóëüòóðíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ â ãàëóç³ ìóçåéíî¿ ñïðàâè íà

îñíîâ³ áàãàòîñòîðîíí³õ òà äâîñòîðîíí³õ óãîä.

9.2. Ó÷àñòü Öåíòðó ó ì³æíàðîäíîìó êóëüòóðíîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³ çä³éñíþºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó øëÿõîì:

ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà îñíîâ³ ðîçðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ íàóêîâèõ

ïðîãðàì;

çä³éñíåííÿ âçàºìíîãî îáì³íó ìóçåéíîþ ³íôîðìàö³ºþ, âèñòàâêàìè, âèâ÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî äîñâ³-

äó îðãàí³çàö³¿ ìóçåéíî¿ ñïðàâè;

ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é, êîíãðåñ³â, ñèìïîç³óì³â, âèñòàâîê òà ó÷àñò³ â íèõ;

îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè ìóçåéíèõ ïðàö³âíèê³â, ðîçâèòêó âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³;

çä³éñíåííÿ ³íøî¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äïîâ³äíî äî óãîä, ÿêùî âîíà íå ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó

Óêðà¿íè òà ì³æíàðîäíèì äîãîâîðàì Óêðà¿íè.

9.3. Âàëþòí³ íàäõîäæåííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ Öåíòðîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

X. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß ÖÅÍÒÐÓ

10. 1. Öåíòð ïðèïèíÿºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, ïåðåòâîðåííÿ)

àáî ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì âëàñíèêà àáî ñóäó ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Ïðèïèíåííÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ ç ïðèïèíåííÿ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ âëàñíèêîì àáî

îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ. Ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ïðîâåäåííÿ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó,

à òàêîæ ñòðîêè çàÿâè ïðåòåíç³é êðåäèòîðàìè âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì àáî îðãàíîì, ùî ïðèéíÿâ

ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ Öåíòðó.

10.3. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ Öåíòðó, ïîðÿäîê ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ìóçåéíèõ ç³áðàíü òà ôîíä³â âè-

çíà÷àº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè Óêðà¿íè.

10.4. Ï³ä ÷àñ ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿ Öåíòðó ïðàö³âíèêàì, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ, ãàðàíòóºòüñÿ äî-

äåðæàííÿ ¿õí³õ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.

10.5. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó âñ³ àêòèâè ïåðåäàþòüñÿ îäíîìó àáî ê³ëüêîì íåïðèáóòêîâèì çà-

êëàäàì êóëüòóðè àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî äîõîäó áþäæåòó.
Керівник апарату В. Бондаренко 

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 82/1674

Про відшкодування донорам готівкової вартості 
харчування донорів

Розпорядження № 414 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 9 Закону України «Про Донорство крові та її компонентів», наказу Міністерства охо%

рони здоров’я України від 27 квітня 1998 року № 101 «Про затвердження Норм харчування і рекомендацій що%
до складання наборів продуктів донорам в день здавання крові та (або) її компонентів», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11 травня 1998 року за № 301/2741, та з метою подальшого залучення населен%
ня до донорства:

1. Âñòàíîâèòè ç 01 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â³äøêî-

äóâàííÿ ãîò³âêîâî¿ âàðòîñò³ çà õàð÷óâàííÿ îä-

íîãî äîíîðà â äåíü çäàâàííÿ êðîâ³ òà ¿¿ êîìïî-

íåíò³â ó ðîçì³ð³ 73 ãðí 00 êîï. ó ìåæàõ íîðì õàð-

÷óâàííÿ äîíîð³â ç íàáîðó ïðîäóêò³â, åíåðãåòè÷-

íà ö³íí³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü 2000-2200 Êêàë, çà-

òâåðäæåíèõ íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäî-

ðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 27 êâ³òíÿ 1998 ðîêó ¹ 101, çà-

ðåºñòðîâàíèì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 11

òðàâíÿ 1998 ðîêó çà ¹ 301/2741.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ðîçïî-

ðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿  

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

â³ä 13 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 2261 «Ïðî â³äøêî-

äóâàííÿ äîíîðàì ãîò³âêîâî¿ âàðòîñò³ õàð÷óâàí-

íÿ äîíîð³â», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

çà ¹ 60/1052.

3. Ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éî-

ãî îïðèëþäíåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîç-

íèêà Ì. Þ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 84/1676

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, виробництво
теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання

теплової енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»
Розпорядження № 436 від 11 квітня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», постанов Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечен%
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово%комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731
«Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно%правових актів міністерств та інших ор%
ганів виконавчої влади», з метою коригування тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транс%
портування теплової енергії, постачання теплової енергії:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ»,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ñ³÷íÿ 2015

ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíîìó óïðàâ-

ë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó çà

¹ 3/1114 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29 ãðóäíÿ

2016 ðîêó ¹ 1378), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàê-

ö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî

òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍ-

ÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíî-

ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015

ðîêó çà ¹ 4/1115 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 29

ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1378), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òðàíñïîðòó-

âàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºì-

ñòâó «ÁÎÍÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåí-

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

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãî-

ëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó çà ¹ 5/1116 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿ-

äæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â³ä 29 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 1378), âèêëàâøè ¿õ ó

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâó «ÁÎÍ-

ÂÎßÆ», âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêî-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 20 ñ³÷-

íÿ 2015 ðîêó ¹ 32, çàðåºñòðîâàíèõ ó Ãîëîâíî-

ìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 29 ñ³÷íÿ 2015

ðîêó çà ¹ 6/1117 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 1056), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é

ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

5. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 84/1676

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó  ¹ 436)

Тарифи 
на теплову енергію Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 85/1677

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó  ¹ 436)

Тарифи 
на виробництво теплової енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 86/1678

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó  ¹ 436)

Тарифи 
на транспортування теплової енергії 

Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 87/1679

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

20 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 32 

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó  ¹ 436)

Тарифи 
на постачання теплової енергії Приватному підприємству «БОНВОЯЖ»

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1121,05 1345,26

2 Бюджетні установи 1208,43 1450,11

3 Інші споживачі (крім населення) 1658,33 1990,00

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1082,67 1299,20

2 Бюджетні установи 1082,67 1299,20

3 Інші споживачі (крім населення) 1532,57 1839,09

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 37,29 44,75

2 Бюджетні установи 37,29 44,75

3 Інші споживачі (крім населення) 37,29 44,75

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1187,91 1425,49

2 Інші споживачі (крім населення) 1542,58 1851,09

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 34,11 40,93

2 Інші споживачі (крім населення) 34,11 40,93

2 Бюджетні установи 88,47 106,16

3 Інші споживачі (крім населення) 88,47 106,16

№ Споживачі Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Населення 1,09 1,31

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Керівник апарату В. Бондаренко

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 88/1680

Про внесення змін до тарифів на теплову енергію, постачання
теплової енергії, послуги з централізованого опалення 
і централізованого постачання гарячої води Товариству 

з обмеженою відповідальністю «Житло Комфорт Сервіс»
Розпорядження № 437 від 11 квітня 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України
«Про теплопостачання», статті 7 Закону України «Про житлово%комунальні послуги», постанов Кабінету Мі%
ністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово%комунальні послуги», від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну
реєстрацію нормативно%правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою коригуван%
ня тарифів на теплову енергію, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення і центра%
лізованого постачання гарячої води:

1. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ

«Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòàíîâëåíèõ ðîç-

ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764, çà-

ðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 126/1237 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 971), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåï-

ëîâî¿ åíåðã³¿ Òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-

äàëüí³ñòþ «Æèòëî Êîìôîðò Ñåðâ³ñ», âñòàíîâ-

ëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764,

çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02 âåðåñíÿ 2015

ðîêó çà ¹ 127/1238 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10

æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 971), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-

äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Óíåñòè çì³íè äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåí-

òðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñ-

òà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàþòüñÿ Òîâàðè-

ñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Æèòëî

Êîìôîðò Ñåðâ³ñ» ÿê âèêîíàâöåì öèõ ïîñëóã,

âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 07 ñåðïíÿ 2015

ðîêó ¹ 764, çàðåºñòðîâàíèõ â Ãîëîâíîìó òå-

ðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 02

âåðåñíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 128/1239 (ó ðåäàêö³¿

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 971), âè-

êëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

4. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ

éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 88/1680

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 437 )

Тарифи
на теплову енергію Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Житло Комфорт Сервіс»

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 89/1681

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 437)

Тарифи 
на постачання теплової енергії Товариству з обмеженою відповідальністю

«Житло Комфорт Сервіс»



ÄÎÊÓÌÅÍÒ
4 òðàâíÿ 2017 ð.
¹48 (4961)

14

№ Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн з ПДВ

1 Централізоване опалення у разі наявності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 Гкал 1450,88

2 Централізоване опалення у разі відсутності квартирного (на
приміщення) та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

населення 1 кв. м
опалюваної площі
на місяць
протягом періоду
надання послуги з
централізованого
опалення

26,43

3 Централізоване постачання гарячої води за умови підключення
рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

населення 1 куб. м 87,89

Керівник апарату В. Бондаренко

Про організацію перевезень пасажирів до міських кладовищ 
у поминальні дні

Розпорядження № 477 від 19 квітня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», з метою за%

безпечення перевезення пасажирів під час проведення у 2017 році поминальних днів на міських кладовищах:

1. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

áåçïå÷èòè:

1.1. Îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ìàðøðóò³â íàçåìíî-

ãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ, ÿêèì çä³éñíþâàòèìóòüñÿ ïåðåâåçåí-

íÿ ïàñàæèð³â ó ïîìèíàëüí³ äí³ äî ì³ñüêèõ êëàäî-

âèù ó 2017 ðîö³, çã³äíî ç äîäàòêîì.

1.2. ×åðãóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ îñ³á â ì³ñöÿõ

ìàñîâîãî ñêóï÷åííÿ ïàñàæèð³â äëÿ êîðèãóâàí-

íÿ ðîáîòè òðàíñïîðòó çàëåæíî â³ä ïàñàæèðî-

ïîòîêó.

2. Ïðîñèòè Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â

ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Êè¿â-

ñüêî¿ îáëàñò³ çàáåçïå÷èòè:

2.1. Ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê ³ áåçïåðåá³éíèé

ðóõ íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çà-

ãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ïîáëèçó ì³ñüêèõ êëàäî-

âèù, ó òîìó ÷èñë³ Ï³âäåííîãî òà Ï³âí³÷íîãî, ç

ïî÷àòêó òà äî çàê³í÷åííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæè-

ð³â.

2.2. Çàáîðîíó 23 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ïàðêóâàí-

íÿ àâòîòðàíñïîðòó íà âóë. Åëåêòðîòåõí³÷í³é òà

çà¿çä òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóë. Êðàéíþ, ïðî-

¿çäó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóë. Ìàðøàëà Æó-

êîâà (íà ä³ëÿíö³ â³ä âóë. Ê³îòî äî âóë. Ìèêîëè

Ìàòåþêà), êð³ì àâòîáóñ³â âåëèêî¿ ì³ñòêîñò³, ñïåö-

òðàíñïîðòó òà òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ïîñàäîâèõ

îñ³á Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êè¿âïàñòðàíñ», ÿê³

çàáåçïå÷óþòü îïåðàòèâíèé êîíòðîëü çà ñòàíîì

ïåðåâåçåíü ïàñàæèð³â (çà íàÿâíîñò³ ñëóæáîâèõ

ïîñâ³ä÷åíü).

3. Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó

ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ óíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòó-

àö³é òà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåá³éíîãî ðóõó íà-

çåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíî-

ãî êîðèñòóâàííÿ ðåêîìåíäóâàòè àäì³í³ñòðàö³-

ÿì ðèíê³â â³äì³íèòè 23 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ðîáîòó

ðèíê³â «Òðîºùèíà», «Ôåðìåð», ðèíê³â á³ëÿ ñòàí-

ö³¿ ìåòðîïîë³òåíó «Ïåòð³âêà» («Ðå÷îâèé», «Êíèæ-

êîâèé», «Ãîñïîäàðñüêèé»), «Äåì³¿âñüêèé», «²çþì-

ñüêèé», à 25 êâ³òíÿ 2017 ðîêó â³äì³íèòè ðîáîòó

ðèíê³â «Äåì³¿âñüêèé», «²çþìñüêèé».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про проведення тематичного (профорієнтаційного) 
виставково%ярмаркового заходу на території парку «Позняки» 

у Дарницькому районі
Розпорядження № 498 від 26 квітня 2017 року

Відповідно до cтатті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
професійно%технічну освіту», Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських
заходів політичного, релігійного, культурно%просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характе%
ру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, з мстою популяриза%
ції робітничих професій серед киян, проведення профорієнтаційної роботи щодо здобуття громадянами ро%
бітничого фаху:

1. Ïðîâåñòè 27 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ç 12.00 äî

16.00 íà òåðèòîð³¿ ïàðêó «Ïîçíÿêè» ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ òåìàòè÷íèé (ïðîôîð³ºíòàö³éíèé)

âèñòàâêîâî-ÿðìàðêîâèé çàõ³ä (äàë³ — Çàõ³ä).

2. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðîâåäåííÿ òà îðãàí³-

çàö³þ Çàõîäó ïîêëàñòè íà Äåïàðòàìåíò îñâ³òè

³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

Çàðåºñòðîâàíî 

â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³

24 êâ³òíÿ 2017 ð. çà ¹ 90/1682

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

07 ñåðïíÿ 2015 ðîêó ¹ 764

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

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

â³ä 11 êâ³òíÿ 2017 ðîêó ¹ 437 )

Тарифи 
на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю
«Житло Комфорт Сервіс» як виконавцем цих послуг

òðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çà-

õîäó:

3.1. Äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïåêè æèòòºä³ÿëü-

íîñò³, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ïðàö³âíèêàìè òà

ó÷íÿìè ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çà-

êëàä³â.

3.2. Äîòðèìàííÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà

Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóäíÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051,

òà âèìîã ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà

Óêðà¿íè ó çâ’ÿçêó ç³ âñòàíîâëåííÿì åêñïîçèö³é

òà íàìåò³â ³ â³äíîâëåííÿì ïîðóøåíîãî áëàãî-

óñòðîþ.

3.3. Âñòàíîâëåííÿ åêñïîçèö³é òà íàìåò³â ïî-

çà ìåæàìè çåëåíî¿ çîíè.

4. Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â

ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïðèÿòè âè-

ð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç

ïðîâåäåííÿì Çàõîäó, çà çâåðíåííÿì Äåïàðòà-

ìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-

ë³ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿä-

êó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ Çàõî-

äó â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

7. 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

Про термосанацію будівель 
Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 

на вул. Богатирській, 30 
в Оболонському районі

Розпорядження № 435 від 11 квітня 2017 року
Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ре%

гулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення комфортних умов для пацієнтів, покращення
енергоефективності та зовнішнього вигляду дитячих медичних закладів:

1. Çä³éñíèòè òåðìîñàíàö³þ áóä³âåëü Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1 íà âóë. Áî-

ãàòèðñüê³é, 30 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íæå-

íåðíèé öåíòð» âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð») çà-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3. ÊÏ «²íæåíåðíèé öåíòð» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

3.1. Îòðèìàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåð-

äæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà âèêîíàííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà

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

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç òåðìîñàíàö³¿ áóä³âåëü, çà-

çíà÷åíèõ 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’ºêò³â.

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. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêò³â â åêñïëóàòàö³þ ìàéíî

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòüñÿ äî êî-

ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñïàñèáêà Î. Â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про видачу 
ПРИВАТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

«НАВЧАЛЬНО%ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
ШКОЛА І СТУПЕНЯ — ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«РУДИЙ БУДИНОЧОК» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності 

у сфері дошкільної освіти
Розпорядження № 470 від 19 квітня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов про%
вадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 груд%
ня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав%
ної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах загальної
середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀ-

ÊËÀÄÓ «ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

ØÊÎËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß — ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜ-

ÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÐÓÄÈÉ ÁÓÄÈÍÎ×ÎÊ» (³äåíòèô³-

êàö³éíèé êîä 40725662 ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01133,

ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ëåîí³äà Ïåðâîìàéñüêîãî, áó-

äèíîê 9) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè (ðîç-

âèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõî-

ëîã³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òàêèõ ä³òåé).

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà

ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ

«ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÂÈÕÎÂÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ØÊÎ-

ËÀ ² ÑÒÓÏÅÍß — ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ

ÇÀÊËÀÄ «ÐÓÄÈÉ ÁÓÄÈÍÎ×ÎÊ» íå ï³çí³øå 10

ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿

íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê, çàçíà-

÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðàòèâ-

íî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³ÿëü-

í³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³-

ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåð-

äæåíî¿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016

ðîêó ¹ 1113.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðîñ-

òåíêî Ã. Â.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ³íôîðìàö³éíîãî òà êîìï'þòåðíîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî çàáåçïå÷åííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà
Äîâ³äíèêà òèïîâèõ ïðîôåñ³éíî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â,
çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà
³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç
â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó
âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ'ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî
ñåáå òà ÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì'¿ çà 2016 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿
äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ â³éñüêîâîãî êâèòêà,çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó, äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â — 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî
êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³
íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 01044, ì. Êè¿â-44, âóë. Õðåùàòèê. 36 (íà êîíêóðñ).
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 202-72-29.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî,
ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 99,20 êâ. ì, ùî ó ï³äâàë³ æèòëîâîãî áóäèíêó ¹ 5/1 íà âóë.
Ñ³ìôåðîïîëüñüê³é, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà ïëîù³, ùî íå
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà
ñòàâêà òà îðåíäíà ïëàòà ñòàíîâëÿòü 1 ãðèâíþ íà ð³ê áåç ÏÄÂ. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2017
ñòàíîâèòü 10 992,79 ãðí.

- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 21,65 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ ó îäíîïîâåðõîâ³é îêðåìîñòîÿ÷³é
íåæèòëîâ³é áóä³âë³ íà ïðîñï. Ï.Ãðèãîðåíêà, 19, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó
ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü
8% â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2017 ñòàíîâèòü 444 200,00 ãðí.
Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3 014,64 ãðí. áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — ÊÏ "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äàðíèöüêîãî ðàéîíó
ì. Êèºâà" (Õàðê³âñüêå øîñå, 148-À). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ,íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë.Î.Êîøèöÿ,11, êàá.114
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 564-98-42, 564-92-01.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â ïîãîäèííó îðåíäó îá'ºêòè,ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.Áàëàíñîóòðèìóâà÷ ìàéíà —Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó

Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15:

1) âóë. Áóäèùàíñüêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà — 192,62 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 3 457 900,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 1% òà 4%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 7 950,22 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

2) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, çàãàëüíà ïëîùà — 8,80 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 170 900,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ .äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 1%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 142,42 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

3) ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 26, çàãàëüíà ïëîùà — 17,30 êâ.ì, 2 ïîâåðõ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 336 000,00 ãðí, ìåòà âèêîðèñòàííÿ

çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè —ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà ïëîù³,ùî íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿

ä³ÿëüíîñò³, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè — 1%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) — 280,00 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà áåç (ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ

íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà

àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòó îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëüíîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 57,0 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ðàºâñüêîãî, á. 34.

Âàðò³ñòü îá'ºêòó îðåíäè ñòàíîì íà 30.11.2016 — 880 300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà" (ïðîâóëîê Ìàð'ÿíåíêà, 7,

280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ (ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ)òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà — 5 %, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) — 3667,92 ãðí áåç ÏÄÂ.

Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü

â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ, çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿíîâè÷à — Ïàâëåíêà (êîëèøíÿ Ñóâîðîâà), 15, êàá. 210. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 280-15-39.

Îãîëîøåííÿ ïðî çàòâåðæåííÿ çì³í 
äî òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.

Äî â³äîìà ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ TOB "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð".
Ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä
03.04.2017 ¹386, ÿêå áóëî çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì. Êèºâ³
20.04.2017¹77/1669 ïî áóäèíêàõ,ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ TOB "Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð"áóëè çàòâåðæåí³
òàðèôè òà ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é.
Ðîçïîðÿäæåííÿ îïóáë³êîâàíå ó ãàçåò³ "Õðåùàòèê" â³ä 26.04.2017ðîêó ¹46 (4959).

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó ³ç
çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó ç îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî
ïðèçíà÷åííÿ òà ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì (ç âèä³ëåííÿì ÷àñòêè êâàðòèð äëÿ ïîòåðï³ëèõ â³ä
ä³ÿëüíîñò³ ãðóïè ³íâåñòèö³éíî-áóä³âåëüíèõ êîìïàí³é "Åë³òà-Öåíòð") íà âóë. Îíîðå äå Áàëüçàêà
(âóë. Ïîëüîâà) â Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÑÎÂ-²ÍÂÅÑÒ" (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä — 34879874), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³
ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 14 ëþòîãî 2017 ðîêó ¹ 157.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Óìàíñüêà, 23/9, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 148,40 êâ.ì., çàïðîïîíîâàíà
çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ
íàñåëåííÿ (ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 8 529,17 ãðí. (áåç ÏÄÂ)) àáî ³íøå âèêîðèñòàííÿ ìàéíà
(ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 25 587,50 ãðí. (áåç ÏÄÂ)). Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà
31.12.2016 ñòàíîâèòü 2 047 000 ãðí. (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäóïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-30.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿. Îðåíäîäàâåöü — Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ: íåæèòëîâå
ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå â ï³äâàë³ çà àäðåñîþ: âóë. ªðåâàíñüêà, 13, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 91,00 êâ.ì. ,
çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº áåçêîøòîâíó
ïñèõîëîã³÷íó, ñîö³àëüíó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ òà àäàïòàö³þ ³íâàë³ä³â òà ³íøèõ îñ³á-ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, àáî ³íøå
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà. Ðèíêîâà âàðò³ñòü ìàéíà ñòàíîì íà 31.01.2017 ñòàíîâèòü 2 743 255 ãðí. (áåç ÏÄÂ). Ðîçì³ð
îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 1,00 ãðí. íà ð³ê (áåç ÏÄÂ).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó—10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.Çàÿâè ïðî
îðåíäóïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020,ïðîñï.Ïîâ³òðîôëîòñüêèé,41,Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà
àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 179. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 207-09-32,207-09-34, 207-09-30.

Ó áåðåçí³ ì³ñÿö³ 2017 ðîêó çà àäðåñîþ: ì³ñòî Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, âóëèöÿ Ëîìîíîñîâà áóëî
âòðà÷åíî ïðèïèñíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì'ÿ Ïîäâîäîâ Äàíèëî Ãåííàä³éîâè÷. Ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó.
Òåë. 068 304-20-20.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó
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Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, áóëüâ. Ïðàö³, 1/1, ê³ì. 311 (Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 296-56-56).

¹ ï/ï
Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëî-
ùà, êâ.ì Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïîíî-

âàíèé çàÿâíèêîì
Îðåíäíà

ñòàâêà
Îðåíäíà ïëàòà çà 

1 êâ. ì ó ãðí
Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè, 

ó ãðí

ÁÀËÀÍÑÎÓÒÐÈÌÓÂÀ× — ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÅÐÓÞ×À ÊÎÌÏÀÍ²ß Ç ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÔÎÍÄÓ ÄÍ²ÏÐÎÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Ì. ÊÈªÂÀ (ì. Êè¿â, âóë. ×åëÿá³íñüêà, 9-Ã, òåë. 517-74-11)

1 Ï³äâàë âóë. Áàæîâà, 12 73,50 Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå
îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ðåìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè) 2 ðîêè 364 äí³

Ñòàíîì íà 31.12.2016

5% 51,27 3768,33
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 54020
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Ï³äãîòóâàâ Â³òàë³é ÇÍÀÌÅÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

ÂÑ² ÒÐÈ ñâ³òëîôîðí³ îá’ºêòè, êîò-
ð³ áóëî çàïëàíîâàíî ïîáóäóâàòè
â ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ ô³íàëüíî¿
÷àñòèíè ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-
ðîáà÷åííÿ-2017», çàïóùåí³ â åêñ-
ïëóàòàö³þ â ïîñò³éíîìó ðåæèì³.
Äâà ç íèõ — íà ðîçâ’ÿçö³ ïåðåòè-
íó Áðîâàðñüêîãî ïðîñï. òà âóë.
Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöü-
êîãî — íà ç’¿çä³ ç ïðîñï. â íàïðÿì-
êó âóë. Ðà¿ñè Îê³ïíî¿ òà íà çà¿çä³
ç âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåï-

òèöüêîãî íà ïðîñïåêò ó íàïðÿì-
êó öåíòðó. Âò³ì, íà ÷àñ ïðîâåäåí-
íÿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017» ñàìå ö³
ç’¿çäè âèð³øåíî ïåðåêðèòè äëÿ ðó-
õó àâòî — òîæ ñâ³òëîôîðè áóäå
âèìêíåíî.

Òðåò³é îá’ºêò, çàïóùåíèé â åêñ-
ïëóàòàö³þ â ðàìêàõ ï³äãîòîâêè äî
ï³ñåííîãî êîíêóðñó, ðîçòàøîâà-
íèé íà âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³ä-
ñüê³é, ì³æ áóäèíêîì ¹ 2-Â òà ñó-
ïåðìàðêåòîì �

ÍÀ Â²ÄÊÐÈÒÒ² ôàí-ì³ñòå÷êà
íà Ñîô³¿âñüê³é ïëîù³ â³äáóâñÿ
ñâÿòêîâèé êîíöåðò òà ïðåçåí-
òàö³ÿ ô³ëüìó «Â³ä Ïîíîìàðüîâà
äî O. Torvald» ïðî ³ñòîð³þ ðîç-
âèòêó êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ»
â Óêðà¿í³.

Ôàí-ì³ñòå÷êî ïîä³ëåíå íà çî-
íè: êóëüòóðíî-ìèñòåöüêó, ³íôîð-
ìàö³éíî-äîâ³äêîâó, â³äïî÷èíêó,
ðîçâàã òà ôóä-êîðòó,òàêîæ òóò îá-
ëàøòóâàëè ³íôîöåíòð.

Çîíà ïðàöþâàòèìå äî 14 òðàâ-
íÿ ç 10.00 äî 22.00 ùîäíÿ, çà öåé

÷àñ ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè 11 êîí-
öåðò³â òà ê³íîïåðåãëÿäè ïðîñòî
íåáà. Àáè îçíàéîìèòè òóðèñò³â ç
óêðà¿íñüêîþ êóëüòóðîþ,áóäå ïðåä-
ñòàâëåíî 100 êðàùèõ ðîá³ò àðò-
ïðîåêòó «585 õóäîæíèê³â». Íàâ-
êîëî ïàì’ÿòíèêà Áîãäàíó Õìåëü-
íèöüêîìó âñòàíîâëåíî 42 ïðàïî-
ðè ³íîçåìíèõ äåðæàâ — ó÷àñíèöü
«ªâðîáà÷åííÿ».

Îêð³ì öüîãî, ñüîãîäí³ â öåí-
òð³ ñòîëèö³ íà Õðåùàòèêó â³äêðè-
þòü Ãîëîâíó îô³ö³éíó ôàí-çîíó
«ªâðîáà÷åííÿ 2017» — Eurovision
Villageíà, ÿêà ïðàöþâàòèìå ùî-
äíÿ ç 12.00 äî 22.00, à ó äí³ ï³â-
ô³íàëó òà ô³íàëó — äî ìîìåíòó
çàâåðøåííÿ øîó. Ïîòðàïèòè äî
íå¿ çìîæóòü âñ³ îõî÷³, âõ³ä — â³ëü-
íèé. Çàãàëüíà ïëîùà ëîêàö³¿ —
13 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â, äå,
îêð³ì ñöåíè, º ëàóíæ-çîíè, ì³ñ-
öÿ äëÿ ãëÿäà÷³â, ôóä-êîðò, çîíè ç
àêòèâíîñòÿìè â³ä îô³ö³éíèõ ñïîí-
ñîð³â ï³ñåííîãî êîíêóðñó, ³íôîðì-
òî÷êè.Ó ì³ñòå÷êó ïðàöþâàòèìóòü
âîëîíòåðè «ªâðîáà÷åííÿ-2017»,
äî ÿêèõ ìîæíà áóäå çâåðíóòèñÿ
ç áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì �

Íà Ñîô³éñüê³é ïëîù³ ³ íà Õðåùàòèêó —
ôàí-çîíè «ªâðîáà÷åííÿ»

Äî ìóçè÷íîãî çàõîäó â ì³ñò³
âñòàíîâèëè íîâ³ ñâ³òëîôîðè

55 êè¿âñüêèõ àïòåê äîëó÷èëèñÿ 
äî ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè»

Ó ÐÀÌÊÀÕ ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî êîíêóðñó «ªâ-
ðîáà÷åííÿ-2017» âíîñÿòüñÿ òèì÷àñîâ³ îáìåæåííÿ
ðóõó àâòî ³ ï³øîõîä³â.

Òàê äî 24.00 18 òðàâíÿ çàáîðîíåíî ðóõ ï³øî-
õîä³â íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëü-
íèöüêîãî äî âóë. Ïðîð³çíî¿ íèæíüîþ ÷àñòèíîþ
òðîòóàðó íà íåïàðí³é ñòîðîí³ âóë. Õðåùàòèê) òà
îáìåæåíî ðóõ â îáîõ íàïðÿìêàõ: íà âóë. Õðåùàòèê
(â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë. Ìèõàé-
ë³âñüêî¿) òà íà âóë. Ïðîð³çí³é (â³ä âóë. Ïóøê³í-
ñüêî¿ äî âóë. Õðåùàòèê). Òàêîæ äî 23.00 14 òðàâ-
íÿ îáìåæàòü ðóõ ìàøèí ³ ï³øîõîä³â íà âóë. Ìè-
ê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüê³é ó îáîõ íàïðÿìêàõ (â³ä âóë.
Ïàíåëüíî¿ äî âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöü-
êîãî), íà âóë. Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî
(â³ä âóë. Ìèê³ëüñüêî-Ñëîá³äñüêî¿ äî âóë. Ðà¿ñè
Îê³ïíî¿).

7 òðàâíÿ ç 13.00 äî 24.00 îáìåæàòü ðóõ àâòî â
îáîõ íàïðÿìêàõ íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî (â³ä

ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ äî Ïàðêîâî¿ äîðîãè). Òàêîæ
òèì÷àñîâî çàáîðîíÿòü ðóõ òðàíñïîðòó òà îáìåæàòü
ðóõ ï³øîõîä³â ó îáîõ íàïðÿìêàõ ³ç 24.00 6 òðàâíÿ
äî 24.00 7 òðàâíÿ íà âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî (â³ä
Ïàðêîâî¿ äîðîãè äî âóë. ²âàíà Ìàçåïè), à 7 òðàâíÿ
ç 13.00 äî 24.00 — ó îáîõ íàïðÿìêàõ: íà Ïàðêîâ³é
äîðîç³ (â³ä Ïåòð³âñüêî¿ àëå¿ äî ïëîù³ Àíäð³ÿ Ïåðâî-
çâàííîãî), íà Ïåòð³âñüê³é àëå¿ (â³ä ªâðîïåéñüêî¿
ïëîù³ äî Ïàðêîâî¿ äîðîãè).

Îêð³ì öüîãî, ó ðàìêàõ ïðîâåäåííÿ öåðåìîí³¿
â³äêðèòòÿ «ªâðîáà÷åííÿ-2017» âíîñÿòüñÿ òèì÷à-
ñîâ³ îáìåæåííÿ ðóõó â îáîõ íàïðÿìêàõ ³ç 24.00
6 òðàâíÿ äî 24.00 7 òðàâíÿ íà âóë. ²íñòèòóòñüê³é
(â³ä âóë. Îëüãèíñüêî¿ äî ïðîâ. Êð³ïîñíîãî), íà âóë.
Ñàäîâ³é (â³ä âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. Ìèõàéëà
Ãðóøåâñüêîãî), íà âóë. Ëèïñüê³é (â³ä âóë. ²íñòè-
òóòñüêî¿ äî âóë. Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî); íà âóë.
Øîâêîâè÷í³é (â³ä âóë. ²íñòèòóòñüêî¿ äî âóë. Ìèõàé-
ëà Ãðóøåâñüêîãî) �

Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ï³ñåííîãî êîíêóðñó ïåðåêðèþòü ðóõ
àâòîòðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â 

Ç ÍÀÃÎÄÈ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ îõî-
ðîíè ïðàö³ 28 êâ³òíÿ â Êèºâ³ â³ä-
áóëèñÿ óðî÷èñò³ çàõîäè. Êåð³âíèö-
òâî Äåðæïðàö³, ïðåäñòàâíèêè Ôå-
äåðàö³¿ ïðîôñï³ëîê Óêðà¿íè, ãðî-
ìàäñüê³ñòü òà þí³ ïåðåìîæö³ Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó äèòÿ÷îãî
ìàëþíêà «Îõîðîíà ïðàö³ î÷èìà
ä³òåé» âøàíóâàëè ïàì’ÿòü çàãèá-
ëèõ íà âèðîáíèöòâ³ ïîêëàäàííÿì
êâ³ò³â äî ìåìîð³àëüíîãî êàìåíþ íà
Àëå¿ ó ïàðêó «Â³äðàäíèé».

Âæå òðàäèö³éíî, øîñòèé ð³ê
ïîñï³ëü, öåé äåíü ñòàº âàæëèâîþ
ïîä³ºþ äëÿ þíèõ ó÷àñíèê³â êîí-
êóðñó, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ïàò-
ðîíàòîì Äåðæïðàö³ ðåäàêö³ºþ
æóðíàëó «Îõîðîíà ïðàö³». Òàêèé

çàõ³ä — öå ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè
íîâ³ òàëàíòè, äëÿ ä³òåé — ïðî-
äåìîíñòðóâàòè îñîáèñòå áà÷åí-
íÿ, âèíàõ³äëèâ³ñòü ó â³äîáðàæåí-
í³ òåìè îõîðîíè ïðàö³ ó ñâî¿õ ðî-
áîòàõ, âçÿòè ó÷àñòü ó çìàãàíí³,
ÿêå îõîïëþº âñþ Óêðà¿íó. Ìà-
ëþíêè ïðåäñòàâèëè þí³ õóäîæ-
íèêè ç óñ³õ îáëàñòåé òà ð³çíîãî
â³êó — â³ä 6 äî 18 ðîê³â. Æóð³ ðîç-
ãëÿíóëî á³ëüøå 12 òèñÿ÷ ðîá³ò.
Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòî¿ öåðåìîí³¿ ó
Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð-
÷îñò³ 9 ïåðåìîæö³â ³ç 9-òè îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè â òðüîõ â³êîâèõ
ãðóïàõ â³äçíà÷åíî äèïëîìàìè,
ìåäàëÿìè òà ö³ííèìè ïîäàðóí-
êàìè �

Ó ñòîëèö³ â³äçíà÷èëè Âñåñâ³òí³é äåíü
îõîðîíè ïðàö³

ÍÀ ÇÀÑ²ÄÀÍÍ² ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìïîë³òèêè äåïó-
òàòè ïîãîäèëè ïåðåéìåíóâàííÿ äåÿêèõ âóëèöü,
ïðîâóëê³â òà ïëîù³ ó ñòîëèö³.

Çîêðåìà ìàþòü íàì³ð ïåðåéìåíóâàòè: âóë.
Êðàñíîâîäñüêó íà âóë. Õîòèíñüêó (Ïîä³ëüñüêèé
ðàéîí), âóë. Äí³ïðîäçåðæèíñüêó íà âóë. Êàì’ÿí-
ñüêó (Äàðíèöüêèé), âóë. Ìèêîëè Ëåáåäºâà íà âóë.
Þð³ÿ Ïîïðàâêè (Äí³ïðîâñüêèé), âóë. ßðîñëàâà Ãà-
ëàíà íà âóë. Àâãóñòèíà Âîëîøèíà, âóë. Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêó íà âóë. Íîâîêîäàöüêó, âóë. Êðàñíî-
äîíñüêó íà âóë. Êó÷ìèí ßð, âóë. Ëåáåäºâà-Êóìà-
÷à íà âóë. Ìèêîëè Ãîëåãî, âóë. Ñîö³àë³ñòè÷íó íà
âóë. Ëåâêà Ìàö³ºâè÷à (Ñîëîì’ÿíñüêèé), âóë. Ìîë-
äàâñüêó íà âóë. Ãåðî¿â-âîãíåáîðö³â, âóë. Òèìî-
ô³ÿ Øàìðèëà íà âóë. Ïàðêîâî-Ñèðåöüêó, âóë. Åæå-
íà Ïîòüº íà âóë. Àíòîíà Öåä³êà (Øåâ÷åíê³âñüêèé).
Âñ³ ïåðåéìåíóâàííÿ ïðîéøëè ãðîìàäñüê³ îáãî-
âîðåííÿ íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿

ãðîìàäè â ñïåö³àëüí³é ðóáðèö³ Å-Ì²ÑÒÎ. Äàë³ ð³-
øåííÿ çà äåïóòàòàìè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³
Êè¿âðàäè �

11 âóëèöü ìîæóòü îòðèìàòè íîâ³ íàçâè

²Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ êâ³òíÿ ïðîãðàìîþ
«Äîñòóïí³ ë³êè» ñêîðèñòàëèñÿ ïî-
íàä 48 òèñÿ÷ êèÿí. Ñåðåäíÿ âàð-
ò³ñòü îäíîãî ðåöåïòà — 40 ãðèâåíü.
Ñòîëè÷íà âëàäà ïëàíóº ðîçøèðè-
òè ä³àïàçîí ë³ê³â. Íàéá³ëüøèì ïî-
ïèòîì ó êèÿí êîðèñòóþòüñÿ ïðå-
ïàðàòè, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ë³êó-
âàííÿ ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè.

Íàãàäàºìî, ùî ïðîãðàìà «Äî-
ñòóïí³ ë³êè» íàäàº ìîæëèâ³ñòü

îòðèìàòè ïðåïàðàòè áåçêîøòîâ-
íî àáî ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ çà
òðüîìà êàòåãîð³ÿìè: ñåðöåâî-ñó-
äèíí³ çàõâîðþâàííÿ, áðîíõ³àëü-
íà àñòìà, ä³àáåò 2 òèïó. Ïðèäáà-
òè ë³êè ìîæíà çà ðåöåïòîì. Àï-
òåêè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ö³é ïðî-
ãðàì³, ðîçï³çíàþòü çà íàêëåéêîþ
ç ïîçíà÷êîþ «Äîñòóïí³ ö³íè». Òà-
êèõ ó Êèºâ³ íàðàç³ íàë³÷óºòüñÿ
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