
¹ 65 (4978) | ñåðåäà | 21 ÷åðâíÿ 2017 ð.

íîâèíè

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ñòîëèöÿ ïðèïèíèòü óãîäó ç
àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïà-
í³ºþ «Êè¿âåíåðãî». Çà òàêå ð³øåííÿ ó÷îðà
ïðîãîëîñóâàëè 62 äåïóòàòè Êè¿âðàäè.

«Ð³øåííÿ äàº ñòàðò âåëèê³é ðîáîò³,ùî äàñòü
çìîãó ïîâåðíóòè ì³ñòó 100% êîíòðîëþ çà ðî-
áîòîþ òåïëîåíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó,òà âè-
çíà÷àº ïðîöåäóðó ðîç³ðâàííÿ óãîäè ç ÏÀÒ
«Êè¿âåíåðãî». Ìè ïîâèíí³ ïðî³íâåíòàðèçó-
âàòè ïîíàä 90 òèñÿ÷ îá’ºêò³â, âèçíà÷èòè ¿õ-
í³é òåõí³÷íèé ñòàí. Ìîâà éäå ïðî 3 òèñÿ÷³ òåï-
ëîâèõ ïóíêò³â, 2,6 òèñÿ÷ òåïëîâèõ ìåðåæ, îä-
íèõ ³ç íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ òåïëîåëåêòðîöåí-
òðàëåé — ÒÅÖ ¹ 5 ³ ÒÅÖ ¹ 6, ìàéæå 200 êî-
òåëåíü, ñì³òòºñïàëþâàëüíèé çàâîä «Åíåð-
ã³ÿ»,— ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ
Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

Òàêîæ ð³øåííÿ ïåðåäáà÷àº çàâåðøåííÿ
óãîäè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó 2017/2018.

«Óãîäà, ä³þ÷à ç «Êè¿âåíåðãî», çàâåðøóº-
òüñÿ 31 ãðóäíÿ 2017 ðîêó, òîáòî ïîñåðåä îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. Çàáåçïå÷åííÿ îïàëåí-
íÿì — öå ñêëàäíèé òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ ³
ÿêùî â³äíåñòèñÿ äî öüîãî áåçâ³äïîâ³äàëüíî,
òî àâàð³ÿ íà Ãîëîñ³¿âñüêîìó ïðîñïåêò³, 27 íàì
âèäàñòüñÿ «êâ³òî÷êàìè». Ìè íå ïîâèíí³ äî-
ïóñòèòè æîäíèõ òåõí³÷íèõ çáî¿â. «Êè¿âåíåðãî»
ïîâèííå äîïðàöþâàòè äî ê³íöÿ îïàëþâàëü-
íîãî ñåçîíó, ùî ïåðåäáà÷åíå ð³øåííÿì. À â
ê³íö³ êâ³òíÿ íàñòóïíîãî ðîêó äîãîâ³ð ïðè-
ïèíèòü ä³þ»,— ïîÿñíèâ Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷.

Â³í òàêîæ çàóâàæèâ, ùî ì³ñüêà âëàäà
ñòâîðèòü ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ çà ó÷àñòþ äå-
ïóòàò³â äëÿ ïåðåâ³ðêè îáñÿã³â ïîë³ïøåííÿ
ìàéíà ç áîêó ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî» òà ïðèéíÿò-
òÿ îêðåìîãî â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ íà ñåñ³¿
Êè¿âðàäè.

«Ó öüîìó ïèòàíí³ ìè íå îð³ºíòóºìîñÿ íà
öèôðè «Êè¿âåíåðãî» ³ ñôîðìóºìî âëàñíó ïî-

çèö³þ»,— çàçíà÷èâ çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ.
Íàãàäàºìî, ì³ñüêà âëàäà íàãîëîøóº íà íå-

îáõ³äíîñò³ ñòâîðåííÿ íîâî¿, á³ëüø åôåêòèâ-
íî¿ ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ òåïëîåíåðãåòè÷íèì
êîìïëåêñîì Êèºâà.

«Íàøà ãîëîâíà ö³ëü — ðîçâèòîê òåïëî-
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³: ìîäåðí³-
çàö³ÿ ìåðåæ ³ äæåðåë òåïëîãåíåðàö³¿, ïðîçî-
ðå òàðèôîóòâîðåííÿ, ùî ñòèìóëþº äî çíè-
æåííÿ âèòðàò ³ çàëó÷åííÿ äîñòóïíèõ ³íâåñ-
òèö³é äëÿ òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ, à òà-
êîæ çàõèñò ³íòåðåñ³â ñïîæèâà÷³â øëÿõîì ïî-
âåðíåííÿ êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ òåïëîïîñòà-
÷àëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ç áîêó ì³ñòà»,— ï³ä-
ñóìóâàâ Ïåòðî Ïàíòåëåºâ.

«Ïîíàä 16 ðîê³â «Êè¿âåíåðãî» óïðàâëÿ-
ëî òåïëîåíåðãåòèêîþ ñòîëèö³. Òåïåð ìè íà-
ðåøò³ ïîâåðíåìî ìàéíî ì³ñüê³é ãðîìàä³.
Ïîäàëüøå çâîë³êàííÿ ç ïðèéíÿòòÿì äàíî-
ãî ð³øåííÿ íåñëî òåõí³÷í³ ³ ô³íàíñîâ³ ðèçè-
êè. Äîêóìåíò ïåðåäáà÷àº, ïî-ïåðøå, ³íâåí-
òàðèçàö³þ ìàéíà ç ïîäàëüøèì ïîâåðíåí-
íÿì éîãî êèÿíàì. Éäåòüñÿ íå ïðîñòî ïðî
ïîâåðíåííÿ ìàéíà, à ïîâåðíåííÿ éîãî ó
íàëåæíîìó ñòàí³. Â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ð³-
øåííÿ ïëàíóºòüñÿ ï³äãîòóâàòè ïðîåêò Äî-
ãîâîðó ïðî âèçíà÷åííÿ ïðîöåäóðè òà óìîâ
ïîâåðíåííÿ ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â³ä
ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»,— çàçíà÷èâ ãîëîâà ïî-
ñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Àí-
äð³é Ñòðàíí³êîâ �

Áåç «Êè¿âåíåðãî»
� Êè¿âðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ óãîäè ç àêö³îíåðíîþ 

åíåðãåòè÷íîþ êîìïàí³ºþ

Ó÷îðà íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïðèïè-
íåííÿ óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàí-
íÿ åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ñòîëèö³ â³ä 27.09.2001 ðîêó, óêëàäå-
íî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà
àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» òà
ïîâåðíåííÿ òåïëîåíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ãðîìàä³ ì³ñòà.

Âàëåíòèí ÎËÜØÀÍÑÜÊÈÉ | «Õðåùàòèê»

Ó ìåð³¿ ïðîâåäóòü ôîðóì
«Ãðîìàäñüêèé áþäæåò:
îñâ³òà»
Ñüîãîäí³, 21 ÷åðâíÿ î 9.00 ó Êîëîíí³é

çàë³ ìåð³¿ (Õðåùàòèê,36) â³äáóäåòüñÿ ôî-

ðóì «Ãðîìàäñüêèé áþäæåò: îñâ³òà».Ó÷àñ-

íèêè çàõîäó— ïðåäñòàâíèêè øê³ë, áàòü-

ê³âñüêèõ êîì³òåò³â, ìåð³¿ òà ÐÄÀ, àâòîðè

ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â —îáãîâîðÿòü ìîæ-

ëèâîñò³ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó äëÿ ðîç-

âèòêó ñåêòîðó îñâ³òè. Ïðèñóòí³ íà ôîðó-

ì³ ç’ÿñóþòü, ÿê ñôîðìóâàòè êîìàíäó òà

ïîäàòè ÿê³ñíèé ïðîåêò íà ïðèêëàä³ óñï³ø-

íèõ ìèíóëîð³÷íèõ êåéñ³â. Îêð³ì öüîãî,

îá 11.30 ó Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿ â³äáóäåòü-

ñÿ ïóáë³÷íèé çâ³ò ðîçïîðÿäíèê³â áþäæåò-

íèõ êîøò³â ïðî ðåàë³çàö³þ ãðîìàäñüêèõ

ïðîåêò³â çà ó÷àñò³ ¿õí³õ àâòîð³â. Ìîäå-

ðàòîð çàõîäó— ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëî-

âè ÊÌÄÀ Ãåííàä³é Ïë³ñ.

Òîðãè ç ïðîäàæó ä³ëÿíêè
íà ïåðåòèí³ âóëèöü
Âèøíÿê³âñüêî¿ 
òà Ðåâóöüêîãî ñêàñîâàíî
Çåìåëüí³ òîðãè ç ïðîäàæó ä³ëÿíêè êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-

äè ì. Êèºâà íà ïåðåòèí³ âóë. Âèøíÿê³â-

ñüêî¿ òà âóë.Ðåâóöüêîãî (11-é ì³êðîðàéîí

æèòëîâîãî ìàñèâó Îñîêîðêè,ëîò ¹ 15476)

ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³, ùî ìàëè â³äáó-

òèñÿ 22 ÷åðâíÿ, ñêàñîâàíî. Çàçíà÷èìî,

ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 137 Çåìåëüíî-

ãî Êîäåêñó Óêðà¿íè çàÿâè íà ó÷àñòü ó òîð-

ãàõ ïîäàþòüñÿ íå ï³çí³øå 3-õ ðîáî÷èõ

äí³â äî ¿õ ïðîâåäåííÿ.Òîáòî ê³íöåâà äà-

òà ïîäà÷³ çàÿâîê äëÿ ó÷àñò³ ó çåìåëüíîìó

àóêö³îí³, ùî ìàâ â³äáóòèñÿ 22 ÷åðâíÿ,

áóëà 16 ÷åðâíÿ.Ñòàíîì íà 16 ÷åðâíÿ îñî-

áè, ÿê³ áàæàëè âçÿòè ó÷àñòü â òîðãàõ, ó

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íå ïîäàëè æîä-

íî¿ çàÿâè íà ó÷àñòü ó íèõ.

Ç íàãîäè Äíÿ ïàì’ÿò³ 
³ ñêîðáîòè íà Ïîäîë³ 
âøàíóþòü çàãèáëèõ 
ó ðîêè â³éíè
Äåíü ïàì’ÿò³ ³ ñêîðáîòè â Óêðà¿í³ â³ä-

çíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî 22 ÷åðâíÿ çã³äíî ç

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Ïðî Äåíü

ñêîðáîòè ³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ

â³éíè â Óêðà¿í³» â³ä 17 ëèñòîïàäà 2000

ðîêó ¹ 1245. Öåé Äåíü âñòàíîâëåíî ç

ìåòîþ âñåíàðîäíîãî óâ³êîâ³÷íåííÿ

ïàì’ÿò³ ñèí³â ³ äî÷îê óêðà¿íñüêîãî íà-

ðîäó, ïîëåãëèõ ï³ä ÷àñ â³éíè ó 1941-

1945 ðîêàõ, ¿õ ïîäâèãó òà æåðòîâíîñò³.

Ó á³áë³îòåêàõ Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ç íà-

ãîäè âøàíóâàííÿ ïîëåãëèõ ó ðîêè â³é-

íè â³äáóäóòüñÿ òåìàòè÷í³ âèñòàâêè ë³-

òåðàòóðè, à ó çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî îá-

ñëóãîâóâàííÿ — ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íà

êîìïîçèö³ÿ òà ãîäèíè-ðåêâ³ºìè.22 ÷åðâ-

íÿ î 10.00 â äåðæàâíèõ çàêëàäàõ òà óñ-

òàíîâàõ ðàéîíó ïàì’ÿòü çàãèáëèõ âøà-

íóþòü õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Íà áóäèí-

êàõ ³ ñïîðóäàõ îðãàí³â âëàäè, äåðæàâ-

íèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é

â öåé Äåíü ïðèñïóñòÿòü äåðæàâí³ ïðà-

ïîðè. Òàêîæ 22 ÷åðâíÿ çà ó÷àñò³ êåð³â-

íèöòâà Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ â³äáóäåòüñÿ ïî-

êëàäàííÿ êâ³ò³â äî ìîãèë çàãèáëèõ âî-

¿í³â íà Êóðåí³âñüêîìó öâèíòàð³.

Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Ïåòðà Ïàíòåëåºâà, ïðèéíÿòå íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè ð³øåííÿ äàº ñòàðò âåëèê³é ðîáîò³, ùî äàñòü çìîãó ïîâåðíóòè ì³ñòó 100% êîíòðîëþ
çà ðîáîòîþ òåïëîåíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, òà âèçíà÷àº ïðîöåäóðó ðîç³ðâàííÿ óãîäè ç ÏÀÒ «Êè¿âåíåðãî»
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ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 431 від 15 червня 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва
на 2017 рік», від 17 грудня 2015 року №16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально&економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016&2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1. Çä³éñíèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 217

328,23 ãðí (äâ³ñò³ ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà

äâàäöÿòü â³ñ³ì ãðèâåíü 23 êîï³éêè), ïåðåäáà-

÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåííÿ äåïóòàòàìè Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ

ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâèáîðíèõ ïðîãðàì

òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 2016-2019 ðîêè, çà íàï-

ðÿìàìè çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-

ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåê-

ðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêîï³âà Â. Â.

Київський міський голова В. Кличко

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 1 5.06.2017 ¹ 431

Виділення коштів загального фонду бюджету міста Києва 
«Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально&

економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень
виборців на 2016&2019 роки» громадським приймальням депутатів

Київської міської ради

2
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ДЕРЕВО НАДІЇ»
20 360.00

Придбання світлодіодних світильників для житлово&
будівельного кооперативу «МЕБЛЕВИК&1» (просп.Миколи

Бажана, буд. 7&д) Дарницького району м.Києва
Баленко І.М.

3
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ДЕРЕВО НАДІЇ»
20 360.00

Придбання світлодіодних світильників для житлово&
будівельного кооперативу «Либідь» (просп.Миколи Бажана,

буд. 7) Дарницького району м.Києва
Баленко І.М.

4
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

22 680.00
Придбання шкільних учнівських комплектів для середньої
загальноосвітньої школи І&ІІІ ступенів №224 Дніпровського 

р&ну М.Києва
Березніков О.І.

5
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ПЕРСОНАЛЬНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ+»

35 200.00
Придбання лавок для їдальні для спеціалізованої школи І&ІІІ
ступенів №98 з поглибленим вивченням англійської мови

Дніпровського р&ну м.Києва
Березніков О.І.

6
Громадська організація «Київ &

наше місто»
7 366.06

Придбання будівельних матеріалів для комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Шевченківського району м.Києва»

Бродський
О.Я.

7
Громадська організація

«Берегиня Батьківщини»
12 950.00

Придбання шкільних меблів для школи І&ІІІ ступенів №285
Оболонського р&ну м.Києва

Веремеєнко
О.Л.

8
Громадська організація «Пліч о

пліч з Теремками»
8 994.00

Придбання пилососів для дошкільного навчального закладу
№640 Голосіївського р&ну м.Києва

Галайчук І.В.

9
Громадська організація «Пліч о

пліч з Теремками»
15 912.00

Придбання подарункових наборів першокласника для
спеціалізованої школи І&ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

української мови та літератури №260 Голосіївського р&ну м.Києва
Галайчук І.В.

10
Громадська організація «Пліч о

пліч з Теремками»
15 912.00

Придбання подарункових наборів першокласника для ліцею
№227 ім.М.М.Громова Голосіївського р&ну м.Києва

Галайчук І.В.

12 Громадська організація
«Будуймо разом Україну» 6 293.46 Придбання пледів для фонду соціального захисту ветеранів

Великої Вітчизняної війни м.Києва Гончаров В.В.

13
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

11 279.29 Придбання будівельних матеріалів для житлово&будівельного
кооперативу «Україна» Дніпровського району м.Києва Гуманенко В.Л.

14
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

18 056.09 Придбання будівельних матеріалів для житлово&будівельного
кооперативу «Молодіжний&1» у Дніпровському районі м.Києва Гуманенко В.Л.

15
Громадська спілка «Асоціація

органів самоорганізації
населення міста Києва»

62 000.00
Придбання металопластикових віконних блоків для житлово&
будівельного кооперативу «Україна» Дніпровського району

м.Києва
Гуманенко В.Л.

16 Благодійний фонд
«Київміськбуд» 15 876.00 Придбання лінолеуму для дошкільного навчального закладу

(ясла&садок) №690 Деснянського р&ну м. Києва Зубко Ю. Г.

17 Благодійний фонд
«Київміськбуд» 61 343.00

Придбання металопластикових віконних блоків для
дошкільного навчального закладу (ясла&садок) №690

Деснянського р&ну м. Києва
Зубко Ю.Г.

18
Благодійна організація

«Благодійний фонд «СВЯТО&
ПОКРОВСЬКИЙ»

8 657.00
Придбання шкільних меблів для спеціалізованої школи І&ІІІ
ступенів №320 з поглибленим вивченням української мови

Деснянського р&ну м.Києва
Іщенко М.В.

19
Благодійна організація

«Благодійний фонд «СВЯТО&
ПОКРОВСЬКИЙ»

14 460.00
Придбання шкільних меблів для спеціалізованої школи І&ІІІ
ступенів №320 з поглибленим вивченням української мови

Деснянського р&ну м.Києва
Іщенко М.В.

20
Благодійна організація

«Благодійний фонд «СВЯТО&
ПОКРОВСЬКИЙ»

25 080.00 Придбання ігрових наборів та дитячих стінок для навчально&
виховного комплексу «Діамант» Деснянського р&ну м.Києва Іщенко М.В

21
Благодійна організація

«Благодійний фонд «СВЯТО&
ПОКРОВСЬКИЙ»

29 950.00 Придбання дитячих меблів для дошкільного навчального
закладу (ясла&садок) №770 Деснянського р&ну м.Києва Іщенко М.В.

22 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЧАС КИЯН» 19 075.00

Проведення поточного ремонту дитячого майданчика за
адресою: спеціалізована школа №210 по вул.Йорданській, 22&а

в Оболонському р&ні м Києва
Кочур М.А.

23
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

12 880.98
Придбання подарункових наборів першокласника для
середньої загальноосвітньої школи І&ІІІ ступенів №201

Дніпровського р&ну м.Києва

Криворучко
Т.Г.

24
Благодійна організація

«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

17 174.64
Придбання подарункових наборів першокласника для
середньої загальноосвітньої школи І&ІІІ ступенів №158

Дніпровського р&ну м.Києва

Криворучко
Т.Г.

25 Громадська організація «Київ
самоврядний» 14 490.00 Придбання поштових скриньок для житлово&будівельного

кооперативу «Ізумруд&3» Дарницького району м Києва Марченко Р.В.

26 Громадська організація «Київ
самоврядний» 28 500.00 Придбання поштових скриньок для об'єднання співвласників

багатоквартирного будинку «Озерне&31» м.Києва Марченко Р.В.

27 Громадська організація «Київ
самоврядний» 44 557.97

Придбання прожекторів для спеціалізованої загальноосвітньої
школи І&ІІІ ступенів №314 з поглибленим вивченням іноземної

мови Дарницького р&ну м.Києва
Марченко Р.В.

28 Благодійний фонд «Від щирого
серця» 21 890.00 Придбання дитячих ліжок для дошкільного навчального

закладу №218 Святошинського р&ну м.Києва Меліхова Т.І.

29
Громадська організація «Спілка
розвитку сучасного мистецтва

Дніпровського району м.Києва»
6 400.00

Придбання мотокос для комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського

району м.Києва» ЖЕД №404
Міщенко О.Г.

30
Громадська організація «Спілка
розвитку сучасного мистецтва

Дніпровського району м.Києва»
6 400.00

Придбання мотокос для комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського

району м.Києва» ЖЕД №403
Міщенко О.Г.

31 ГО «ФОНД ДЕНИСА МОСКАЛЯ» 31 914.00

Придбання поштових скриньок для комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Святошинського району м.Києва» (просп.Перемоги,
буд. 89&а)

Москаль Д.Д.

32 Благодійний фонд 
«Солом’янка» 4 464.00

Придбання дренажного насосу для комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Солом'янського району м.Києва» ЖЕД №906
Непоп В.І.

33 Благодійний фонд 
«Солом’янка» 11 056.50 Придбання постільної білизни для дошкільного навчального

закладу №395 Солом'янського р&ну м.Києва Непоп В.І.

34 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«НАШ ПАРК ОБОЛОНЬ» 18 525.00 Придбання учнівських меблів для школи І&ІІІ ступенів №226

Оболонського району м.Києва Никорак І.П.

35
Громадська організація «Спілка
розвитку сучасного мистецтва

Дніпровського району м.Києва»
7 215.00

Придбання поштових скриньок для комунального
підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового

фонду Дніпровського району м.Києва» ЖЕД №401 (вул.
Берегова, буд. 1, 10, 11)

Новіков 0.0

36
Громадська організація «Спілка
розвитку сучасного мистецтва

Дніпровського району м.Києва»
14 750.00

Придбання лавок садових для комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Дніпровського району м.Києва» ЖЕД №402
(вул.Червоноткацька, буд.24&а, пров.Будівельників, буд.24)

Новіков 0.0

11 Громадська організація «Пліч о
пліч з Теремками» 19 227.00

Придбання подарункових наборів першокласника для
спеціалізованої школи І&ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

іноземних мов №220 Голосіївського р&ну м.Києва
Галайчук І. В.

№
з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1
Громадська організація «Спілка
розвитку сучасного мистецтва

Дніпровського району м.Києва»
14 102.50

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Міщенко О.Г.

2 Громадська організація «Київ
самоврядний» 31 013.23

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Ноздря В.І.

3 Громадська організація «Інститут
відкритої політики» 60 494.46

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Прокопів В.В.

4 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРАВОЗАХИСТ ОБОЛОНІ» 20 150.00

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Свириденко Г.В.

5 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ПРАВОЗАХИСТ ОБОЛОНІ» 40 491.54

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Свириденко Г.В.

6 Благодійна організація «Всеукраїнський
рух «Взаємодія» 51 076.50

Надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим

мешканцям
Ярмоленко Ю.О.

Ðàçîì     217 328.23

Заступник міського голови & секретар Київської міської ради В. Прокопів

Про вирішення фінансових питань
Розпорядження № 432 від 15 червня 2017 року

Відповідно до рішень Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва
на 2017 рік», від 17 грудня 2015 року №16/16 «Про затвердження Програми вирішення депутатами Київської
міської ради соціально&економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на
2016&2019 роки» та враховуючи звернення депутатів Київської міської ради:

1. Çä³éñíèòè ðîçïîä³ë êîøò³â ó ñóì³ 

1 653 963,62 ãðí (îäèí ì³ëüéîí ø³ñòñîò ï'ÿòäå-

ñÿò òðè òèñÿ÷³ äåâ'ÿòñîò ø³ñòäåñÿò òðè ãðèâí³ 

62 êîï³éêè), ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ âèð³øåí-

íÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, âèêîíàííÿ ïåðåäâè-

áîðíèõ ïðîãðàì òà äîðó÷åíü âèáîðö³â íà 

2016-2019 ðîêè, çà íàïðÿìàìè çã³äíî ç äîäàò-

êîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Óïðàâë³ííþ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà

çâ³òíîñò³ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

çä³éñíèòè ô³íàíñóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ ïðèéìà-

ëåíü äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³ä-

íî äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿä-

æåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-

âè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Ïðîêî-

ï³âà Â. Â.

Київський міський голова
В. Кличко

Äîäàòîê äî ðîçïîðÿäæåííÿ 

Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 

â³ä 15.06.2017 ¹ 432

Виділення коштів загального фонду  бюджету міста Києва 
«Програми вирішення депутатами Київської міської ради 

соціально&економічних проблем, виконання передвиборних 
програм та доручень виборців на 2016&2019 роки» громадським

приймальням депутатів Київської міської ради
№ з/п Організація Сума Зміст Депутат

1 2 3 4 5

1 Благодійна організація
«Благодійний фонд
«Дніпровська сила»

17 870.40 Придбання подарункових наборів першокласника
для спеціалізованої школи І&ІІІ ступенів №246 з

поглибленим вивченням англійської мови
Дніпровського району м.Києва

Артеменко С.В.
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56 Громадська
організація «ДАК» 34 000.08

Придбання будівельних матеріалів для
житлово&будівельного кооперативу

«Аеліта» м.Києва
Сагайдак І.В.

57

Громадська
організація

«Соціальний Центр
мікрорайону

«ПЕРСПЕКТИВА&
ОБОЛОНЬ

43 670.00

Придбання металопластикових
віконних блоків для школи&дитячого
садка «Ластівка» Оболонського р&ну

м.Києва

Старовойт В.М.

58

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

11 268.00

Придбання господарського інвентарю
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дарницького району

м.Києва»

Сулига Ю.А.

59

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

14 595.00
Придбання дитячих меблів для

дошкільного навчального закладу
№634 Дарницького р&ну м.Києва

Сулига Ю.А.

60

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

19 110.00
Придбання спортивної форми для

дитячо&юнацької спортивної школи
«Атлет» Дарницького р&ну м.Києва

Сулига Ю.А.

61

Громадська
організація

«Соціально&
реабілітаційний

центр»

30 122.00

Проведення поточного ремонту
дитячого ігрового майданчика

дошкільного навчального закладу
№728 за адресою: вул.І.Федорова,

буд. 6&а в Печерському районі м.Києва

Терентьєв М.О.

62

Громадська
організація

«Соціально&
реабілітаційний

центр»

47 862.00

Проведення поточного ремонту
дитячого ігрового майданчика

дошкільного навчального закладу
№228 за адресою: вул.Глазунова, буд.

4/47 в Печерському районі м.Києва

Терентьєв М.О.

63

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ
«ДОБРОБУТ ТА

БЕЗПЕКА»

6 615.00
Придбання лінолеуму для середньої
загальноосвітньої школи І&ІІІ ступенів

№ 103 Дніпровського р&ну м.Києва
Тесленко П.П.

64

ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНВАЛІДІВ
«ДОБРОБУТ ТА

БЕЗПЕКА»

67 022.00

Придбання шкільних меблів для
середньої загальноосвітньої школи І&

ІІІ ступенів №11 Дніпровського р&ну
м.Києва

Тесленко П.П.

65
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

4 450.00
Придбання лінолеуму для

спеціалізованої школи №254
Святошинського р&ну м.Києва

Товмасян В.Р.

66
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

4 980.00
Придбання вішалок для рушників для

дошкільного навчального закладу
№819 Святошинського р&ну м.Києва

Товмасян В.Р.

67
«ромадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

7 532.00

Придбання дитячих шаф для одягу для
дошкільного навчального закладу

комбінованого типу №85
Святошинського р&ну м.Києва

Товмасян В.Р.

68
«ромадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

8 490.00

Придбання дошок для об'яв та
інформації для середньої

загальноосвітньої школи №140
Святошинського р&ну м.Києва

Товмасян В.Р.

69
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

11 298.00
Придбання дитячих шаф для одягу для

дошкільного навчального закладу
№819 Святошинського р&ну м.Києва

Товмасян В.Р.

70
Громадська

Організація «Єдина
Команда»

9 375.00
Придбання спортивного інвентарю для
школи І&ІІІ ступенів №29 Оболонського

району м.Києва
Турець В.В.

71

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

3 324.24

Придбання лінолеуму для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дарницького району м.Києва»

Ярмоленко Ю.О

72

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

11 537.16

Придбання будівельних матеріалів для
спеціалізованої загальноосвітньої
школи І&ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням української мови та
літератури №127 Дарницького р&ну

м.Києва

Ярмоленко Ю.О.

73

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

11 537.16

Придбання будівельних матеріалів для
спеціалізованої загальноосвітньої
школи І&ІІІ ступенів з поглибленим

вивченням української мови та
літератури №127 Дарницького р&ну

м.Києва

Ярмоленко Ю.О.

74

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

13 040.00
Придбання спортивної форми для

дитячо&юнацької спортивної школи
«Атлет» Дарницького р&ну м.Києва

Ярмоленко Ю.О.

75

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

14 976.00
Придбання паркових лавок для школи
І&ІІІ ступенів №289 Дарницького р&ну

м.Києва
Ярмоленко Ю.О.

76

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

16 485.00

Придбання дитячих меблів для
дошкільного навчального закладу
(ясла&садок) комбінованого типу
№385 Дарницького р&ну м.Києва

Ярмоленко Ю.О.

77

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

20 335.54

Придбання будівельних матеріалів для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дарницького району м.Києва»

Ярмоленко Ю.О.

78

Благодійна
організація

«Всеукраїнський рух
«Взаємодія»

28 198.80

Придбання рубероїду для
комунального підприємства «Керуюча
компанія з обслуговування житлового
фонду Дарницького району м.Києва»

Ярмоленко Ю.О.

37

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

14 800.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва»

ЖЕД №403 (вул.Вифлеємська, буд.
12)

Новіков 0.0.

38

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

33 178.50

Придбання будівельних матеріалів
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва»

ЖЕД №402

Новіков О.О.

39

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

51 615.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва»

ЖЕД №402 (вул.Червоноткацька,
буд.22&б, вул.Будівельників, буд.36,

вул.Пожарського, буд.5,
вул.Бажова, буд.З,

вул.Г.Тороповського, буд.49/5)

Новіков О.О.

40

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

60 282.00

Придбання будівельних матеріалів
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва»

ЖЕД №402

Новіков О.О.

41

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

65 000.00

Придбання комплектів дитячої
постільної білизни для навчально&
виховного комплексу «Струмочок»

Дніпровського р&ну м.Києва

Новіков О.О.

42

Громадська
організація «Спілка
розвитку сучасного

мистецтва
Дніпровського

району м.Києва»

85 716.28

Придбання металопластикових
віконних блоків для комунального
підприємства «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м.Києва»
ЖЕД №402 (вул.Пожарського,

буд.6)

Новіков О.О.

43

Благодійна
організація

«Благодійний Фонд
«СВІТ МРІЙ»

5 328.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду

Деснянського району м.Києва»
(вул.Архітектора Ніколаєва, 

буд. 13&а, під'їзд 2)

Онуфрійчук В.М.

44

Громадська
організація «Центр

соціальних ініціатив
«Розвиток

суспільства»

11 340.00

Придбання килимового покриття
для дошкільного навчального

закладу (ясла&садок) №678
Дарницького району м.Києва

Паладій С.В.

45

Громадська
організація «Центр

соціальних ініціатив
«Розвиток

суспільства»

33 650.47

Придбання дитячих меблів та
ігрових наборів для школи&дитячого

садка 1 ступеня «Пролісок»
Дарницького району м.Києва

Паладій С.В.

46
Громадська

організація «Наш дім
& Чоколівка»

11 232.00

Придбання поштових скриньок для
комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м.Києва»

(пров.Чугуївський, буд. 15, 10 )

Пилипенко С.О.

47
Громадська

організація «Наш дім
& Чоколівка»

15 000.00

Придбання садово&паркових лав
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м.Києва»

(пров.Чугуївський, буд. 10, 13, 13&а)

Пилипенко С.О.

48
Громадська

організація «Наш дім
& Чоколівка»

37 500.00

Придбання садово&паркових лав
для комунального підприємства

«Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Солом'янського району м.Києва»

(вул.Василенка, буд. 1. 17&а,
вул.Вацлава Гавела, буд.5&а,

вул.Виборзька, буд.59&а, 59\67,
вул.Гарматна, буд.21)

Пилипенко С.О.

49
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

7 120.00
Придбання лінолеуму для

дошкільного навчального закладу
№257 Святошинського р&ну м.Києва

Римаренко С.Г.

50
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

9 415.00

Придбання дитячих шаф для одягу
для дошкільного навчального

закладу №819 Святошинського р&ну
м.Києва

Римаренко С.Г.

51
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

11 298.00

Придбання дитячих шаф для одягу
для дошкільного навчального

закладу №819 Святошинського р&ну
м.Києва

Римаренко С.Г.

52
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

11 298.00

Придбання дитячих шаф для одягу
для дошкільного навчального

закладу №819 Святошинського р&ну
м.Києва

Римаренко С.Г.

53
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

12 565.00

Придбання дитячих шаф для одягу
для дошкільного навчального

закладу №681 Святошинського р&ну
м.Києва

Римаренко С.Г.

54
Громадська

організація «Спорт,
освіта, майбутнє»

13 052.00

Придбання дитячих шаф для одягу
для дошкільного навчального

закладу №694 Святошинського р&ну
м.Києва

Римаренко С.Г.

55
Громадська

організація «Інститут
Політичної Освіти»

15 631.00

Придбання дитячих меблів та
дитячих куточків для дошкільного

навчального закладу №274
Дніпровського р&ну м.Києва

Росляков В.В Ðàçîì   1 653 963.62

Заступник міського голови & секретар Київської міської ради
В. Прокопів
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Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку на
вул. Братиславській, 38 у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 129/2351 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс&
терства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме&
тою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,53 ãà á³ëÿ áóäèíêó íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é,

38 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó: 

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóí-

êòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùî-

äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,53 ãà

á³ëÿ áóäèíêó íà âóë. Áðàòèñëàâñüê³é, 38 ó Äåñ-

íÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4.  Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

òà äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 2 «Îçå-

ëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-

êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ,

äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñ-

ò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñ-

òóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Олександра Мишуги, 5  у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 130/2352 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34  частини першої статті 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс&
терства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме&
тою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (ó ìåæàõ ä³ëÿíêè

ç êàäàñòðîâèì íîìåðîì 8000000000:90:012:0010)

îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,45 ãà íà âóë. Îëåêñàíäðà

Ìèøóãè, 5 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ

ñêâåðó çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó: 

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóí-

êòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùî-

äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,45 ãà

íà âóë. Îëåêñàíäðà Ìèøóãè, 5 ó Äàðíèöüêîìó

ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà  äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè  â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 2 «Îçå-

ëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-

êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ,

äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîê-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó êî-

ì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäó-

âàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ, íà

ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 

з ним можна в секретаріаті Київради.

Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Вишняківській, 12  у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 131/2353 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс&
терства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме&
тою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:292:0147) îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,3 ãà íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 12 ó Äàðíèöü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî ç äî-

äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó: 

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Лариси
Руденко, 8&а у Дарницькому районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 132/2354 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд
України», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мініс&
терства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з ме&
тою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ (êàäàñòðîâèé íî-

ìåð 8000000000:90:012:0052) îð³ºíòîâíîþ ïëî-

ùåþ 0,35 ãà íà âóë. Ëàðèñè Ðóäåíêî, 8-à ó Äàð-

íèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî

ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó: 

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóí-

êòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùî-

äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ çåëå-

íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàä-

æåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-

íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,35 ãà íà âóë. Ëàðè-

ñè Ðóäåíêî, 8-à ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 2 «Îçå-

ëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-

êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëü-

íó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ,

äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äàðíèöüêîãî ðàéîíó.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü

åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ, íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 

з ним можна в секретаріаті Київради.

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóí-

êòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ, âæèòè çàõîä³â ùî-

äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ

çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ. 

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,3 ãà

íà âóë. Âèøíÿê³âñüê³é, 12 ó Äàðíèöüêîìó ðàéî-

í³ ì. Êèºâà.

4.   Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-

ëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåï-

ö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëü-

í³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381

òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 

¹ 714/2783 òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572

(Òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëî-

ã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äî-

äàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Äàðíèöüêî-

ãî ðàéîíó.

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6.    Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîê-

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

äè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó

êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-

áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ,

íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïè-

òàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Додаток не друкується. Ознайомитися 

з ним можна в секретаріаті Київради.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів у м. Києві» 
Рішення Київської міської ради № 423/2645 від 1 червня 2017 року

Відповідно до Податкового кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïîäàòîê

íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè, â ì.Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹242/5629 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹58/923):

1.1. Ïóíêò 2.2 ðîçä³ëó 2 äîïîâíèòè íîâèìè

ï³äïóíêòàìè «¿ - ë» òàêîãî çì³ñòó:

«¿) îá'ºêòè íåæèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äåðæàâ-

íèõ òà êîìóíàëüíèõ äèòÿ÷èõ ñàíàòîðíî-êóðîð-

òíèõ çàêëàä³â ³ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ òà â³ä-

ïî÷èíêó ä³òåé, à òàêîæ äèòÿ÷èõ ñàíàòîðíî-êó-

ðîðòíèõ çàêëàä³â ³ çàêëàä³â îçäîðîâëåííÿ ³

â³äïî÷èíêó ä³òåé, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é, ÿê³ º íåï-

ðèáóòêîâèìè ³ âíåñåí³ êîíòðîëþþ÷èì îðãà-

íîì äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é. Ó ðàç³ âèêëþ÷åííÿ ç Ðåºñòðó íåïðè-

áóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äåêëàðàö³ÿ

ïîäàºòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïðîòÿãîì 30 êà-

ëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèêëþ÷åííÿ, à ïîäàòîê

ñïëà÷óºòüñÿ ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº

çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó â³äáóëîñÿ âèêëþ÷åííÿ ç

Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çà-

ö³é;

é) îá'ºêòè íåæèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äåðæàâ-

íèõ òà êîìóíàëüíèõ öåíòð³â îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãî-

òîâêè, øê³ë âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³,

öåíòð³â ô³çè÷íîãî çäîðîâ'ÿ íàñåëåííÿ, öåíòð³â

ç ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ³íâàë³ä³â,

äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øê³ë, à òàêîæ öåí-

òð³â îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, øê³ë âèùî¿ ñïîð-

òèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîð-

òèâíèõ øê³ë ³ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä âñåóêðà¿íñüêèõ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß
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ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ, ¿õ ì³ñöåâèõ

îñåðåäê³â òà â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî º

íåïðèáóòêîâèìè ³ âêëþ÷åí³ äî Ðåºñòðó íåïðè-

áóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Ó ðàç³ âèêëþ-

÷åííÿ òàêèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ç Ðåºñòðó íåï-

ðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äåêëàðàö³ÿ

ïîäàºòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïðîòÿãîì 30 êà-

ëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèêëþ÷åííÿ, à ïîäàòîê

ñïëà÷óºòüñÿ ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà

ì³ñÿöåì, â ÿêîìó â³äáóëîñÿ âèêëþ÷åííÿ ç Ðå-

ºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;

ê) îá'ºêòè íåæèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ áàç îë³ì-

ï³éñüêî¿ òà ïàðàë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè. Ïåðåë³ê

òàêèõ áàç çàòâåðäæóº Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â Óêðà¿-

íè;

ë) îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ íàëåæàòü

áàãàòîä³òíèì àáî ïðèéîìíèì ñ³ì'ÿì, ó ÿêèõ âè-

õîâóºòüñÿ ï'ÿòü òà á³ëüøå ä³òåé».

1.2. Ï³äïóíêòè «ã - å» ïóíêòó 4.1 ðîçä³ëó 4 âè-

ëó÷èòè. 

1.3. Ó ïóíêò³ 8.1 ðîçä³ëó 8 ñëîâà «â³í âòðàòèâ»

çàì³íèòè ñëîâîì «ïðèïèíèëîñÿ», à ñëîâî «âèíèê-

ëî» - ñëîâàìè «â³í íàáóâ».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî òðàíñïîð-

òíèé ïîäàòîê, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹242/5629 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹58/923):

2.1. Ó ïóíêò³ 2.1 ðîçä³ëó 2:

2.1.1. Àáçàö äðóãèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿:

«Òàêà âàðò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ öåíòðàëüíèì îð-

ãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîð-

ìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó åêîíî-

ì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ çà ìå-

òîäèêîþ, çàòâåðäæåíîþ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â

Óêðà¿íè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíî-

ãî) ðîêó, âèõîäÿ÷è ç ìàðêè, ìîäåë³, ðîêó âèïóñ-

êó, îá'ºìó öèë³íäð³â äâèãóíà, òèïó ïàëüíîãî».

2.1.2. Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òðåò³ì òà-

êîãî çì³ñòó:

«Ùîðîêó äî 1 ëþòîãî ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî)

ðîêó öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè,

ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåð-

æàâíó ïîë³òèêó åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî ðîç-

âèòêó ³ òîðã³âë³, íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó âåá-ñàé-

ò³ ðîçì³ùóºòüñÿ ïåðåë³ê ëåãêîâèõ àâòîìîá³ë³â,

ç ðîêó âèïóñêó ÿêèõ ìèíóëî íå á³ëüøå ï'ÿòè ðî-

ê³â (âêëþ÷íî) òà ñåðåäíüîðèíêîâà âàðò³ñòü ÿêèõ

ñòàíîâèòü ïîíàä 375 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷-

íÿ ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ðîêó, ÿêèé ïîâèíåí

ì³ñòèòè òàê³ äàí³ ùîäî öèõ àâòîìîá³ë³â: ìàðêà,

ìîäåëü, ð³ê âèïóñêó, îá'ºì öèë³íäð³â äâèãóíà,

òèï ïàëüíîãî».

2.2. Ïóíêò 6.3 ðîçä³ëó 6 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«6.3. Îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ çîáîâ'ÿçàí³ äî

1 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ïîäàòè êîíòðîëþþ÷èì îðãà-

íàì çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ îá'ºêòà îïîäàòêóâàí-

íÿ â³äîìîñò³, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçðàõóíêó òà ñïðàâ-

ëÿííÿ ïîäàòêó ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñî-

áàìè.

Ç 1 êâ³òíÿ 2015 ðîêó îðãàíè âíóòð³øí³õ ñïðàâ

çîáîâ'ÿçàí³ ùîì³ñÿöÿ ó äåñÿòèäåííèé ñòðîê ï³ñ-

ëÿ çàê³í÷åííÿ êàëåíäàðíîãî ì³ñÿöÿ ïîäàâàòè

êîíòðîëþþ÷èì îðãàíàì â³äîìîñò³, íåîáõ³äí³

äëÿ ðîçðàõóíêó òà ñïðàâëÿííÿ ïîäàòêó ô³çè÷-

íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè çà ì³ñöåì ðåºñ-

òðàö³¿ îá'ºêòà îïîäàòêóâàííÿ ñòàíîì íà ïåðøå

÷èñëî â³äïîâ³äíîãî ì³ñÿöÿ.

Ôîðìà ïîäà÷³ ³íôîðìàö³¿ âñòàíîâëþºòüñÿ

öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çà-

áåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ô³-

íàíñîâó ïîë³òèêó».

2.3. Â àáçàö³ ï'ÿòîìó ïóíêòó 6.10 ðîçä³ëó 6

ñëîâà «äîêóìåíò³â, ùî âïëèâàþòü íà ñåðåäíüî-

ðèíêîâó âàðò³ñòü ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ» âèêëþ-

÷èòè.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî ïëàòó çà

çåìëþ â ì³ñò³ Êèºâ³, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ÷åðâíÿ 2011 ðîêó

¹242/5629 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ ðàäè â³ä 28 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹58/923):

3.1. Ó ïóíêò³ 5.3 ðîçä³ëó 5: 

3.1.1. Ï³äïóíêò 5.3.1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿:

«5.3.1. Äëÿ çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî

ïðèçíà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêèõ óã³äü (ð³ëëÿ, áàãàòîð³÷í³ íàñàäæåííÿ, ñ³-

íîæàò³, ïàñîâèùà òà ïåðåëîãè) - 0,3».

3.1.2. Äîïîâíèòè ï³äïóíêò 5.3.3.8 ï³ñëÿ ñëî-

âà «îñ³á» ñëîâàìè «äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ï³ä-

ñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà, ãîðîäíèö-

òâà, ñ³íîêîñ³ííÿ ³ âèïàñàííÿ õóäîáè, äëÿ âåäåí-

íÿ ñàä³âíèöòâà (ó òîìó ÷èñë³ êîëåêòèâíîãî)».

3.1.3. Ó ï³äïóíêò³ 5.3.3.10 ñëîâî «ãðîìàäñüêèõ»

çàì³íèòè ñëîâîì «íåïðèáóòêîâèõ».

3.1.4. Ï³äïóíêò 5.3.3.11 âèêëþ÷èòè.

Ó çâ'ÿçêó ç öèì ï³äïóíêòè 5.3.3.12 - 5.3.3.29

ââàæàòè â³äïîâ³äíî ï³äïóíêòàìè 5.3.3.11 - 5.3.3.28.

3.1.5. Äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíêòîì 5.3.3.29

òàêîãî çì³ñòó:

«5.3.3.29. Íàö³îíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ äåí-

äðîëîã³÷íèõ ïàðê³â çàêëàä³â íàóêè, - 0,01».

3.2. Ðîçä³ë 6 äîïîâíèòè íîâèì ïóíêòîì 6.4

òàêîãî çì³ñòó:

«6.4. ßêùî ô³çè÷íà îñîáà, âèçíà÷åíà ó ïóí-

êò³ 6.1 ö³º¿ ñòàòò³, ìàº ó âëàñíîñò³ ê³ëüêà çåìåëü-

íèõ ä³ëÿíîê îäíîãî âèäó âèêîðèñòàííÿ, òî òàêà

îñîáà äî 1 òðàâíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïîäàº ïèñü-

ìîâó çàÿâó ó äîâ³ëüí³é ôîðì³ äî êîíòðîëþþ÷î-

ãî îðãàíó çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-

ëÿíêè ïðî ñàìîñò³éíå îáðàííÿ / çì³íó çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè äëÿ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãè.

Ï³ëüãà ïî÷èíàº çàñòîñîâóâàòèñÿ äî îáðàíî¿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ç áàçîâîãî ïîäàòêîâîãî (çâ³ò-

íîãî) ïåð³îäó, ó ÿêîìó ïîäàíî òàêó çàÿâó».

3.3. Ó ïóíêò³ 7.1 ðîçä³ëó 7:

3.3.1. Ï³äïóíêò 7.1.4 äîïîâíèòè íîâèì ðå÷åí-

íÿì òàêîãî çì³ñòó: 

«Ä³ÿ öüîãî ïóíêòó íå ïîøèðþºòüñÿ íà íàö³î-

íàëüí³ òà äåðæàâí³ äåíäðîëîã³÷í³ ïàðêè çàêëà-

ä³â íàóêè».

3.3.2. Ïóíêò 7.1.6 ï³ñëÿ ñë³â «íàóêè» äîïîâíè-

òè ñëîâàìè «(êð³ì íàö³îíàëüíèõ òà äåðæàâíèõ

äåíäðîëîã³÷íèõ ïàðê³â)».

3.3.3. Ïóíêò 7.1 äîïîâíèòè íîâèìè ï³äïóíêòà-

ìè 7.1.9 - 7.1.10 òàêîãî çì³ñòó:

«7.1.9. Äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ äèòÿ÷³ ñàíà-

òîðíî-êóðîðòí³ çàêëàäè òà çàêëàäè îçäîðîâ-

ëåííÿ ³ â³äïî÷èíêó, à òàêîæ äèòÿ÷³ ñàíàòîðíî-

êóðîðòí³ òà îçäîðîâ÷³ çàêëàäè Óêðà¿íè, ÿê³ çíà-

õîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é, ÿê³ º íåïðèáóòêîâèìè ³ âíåñåí³ êîí-

òðîëþþ÷èì îðãàíîì äî Ðåºñòðó íåïðèáóòêî-

âèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é. Ó ðàç³ âèêëþ÷åííÿ

òàêèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç Ðå-

ºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é äåê-

ëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïðîòÿ-

ãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ âèêëþ÷åííÿ, à

ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, ùî

íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó â³äáóëîñÿ âèêëþ-

÷åííÿ ç Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îð-

ãàí³çàö³é;

7.1.10. Äåðæàâí³ òà êîìóíàëüí³ öåíòðè îë³ì-

ï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿

ìàéñòåðíîñò³, öåíòðè ô³çè÷íîãî çäîðîâ'ÿ íà-

ñåëåííÿ, öåíòðè ç ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³

ñïîðòó ³íâàë³ä³â, äèòÿ÷î-þíàöüê³ ñïîðòèâí³ øêî-

ëè, à òàêîæ öåíòðè îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, øêî-

ëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, äèòÿ÷î-þíàöü-

ê³ ñïîðòèâí³ øêîëè ³ ñïîðòèâí³ ñïîðóäè âñåóêðà-

¿íñüêèõ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ, ¿õ

ì³ñöåâèõ îñåðåäê³â òà â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³-

ë³â, ùî º íåïðèáóòêîâèìè ³ âêëþ÷åí³ äî Ðåºñ-

òðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é çà çå-

ìåëüí³ ä³ëÿíêè, íà ÿêèõ ðîçì³ùåí³ ¿õí³ ñïîðòèâ-

í³ ñïîðóäè. Ó ðàç³ âèêëþ÷åííÿ òàêèõ óñòàíîâ òà

îðãàí³çàö³é ç Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ

òà îðãàí³çàö³é äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïëàòíèêîì

ïîäàòêó ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ

âèêëþ÷åííÿ, à ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ ïî÷èíàþ-

÷è ç ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó â³ä-

áóëîñÿ âèêëþ÷åííÿ ç Ðåºñòðó íåïðèáóòêîâèõ

óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é».

3.4. Àáçàö äðóãèé ïóíêòó 9.1 ðîçä³ëó 9 ï³ñëÿ ñë³â

«ô³çè÷íèì îñîáàì» äîïîâíèòè ñëîâàìè «çà ôîð-

ìîþ, çàòâåðäæåíîþ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè».

3.5. Ó ðîçä³ë³ 11:

3.5.1. Â àáçàö³ äðóãîìó ïóíêòó 11.1 ñëîâà

«ìàéíî ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà» çàì³íèòè ñëîâàìè

«ìàéíî, ó ñôåð³ áóä³âíèöòâà».

3.5.2. Ïóíêò 11.5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«11.5. Íàðàõóâàííÿ ô³çè÷íèì îñîáàì ñóì ïî-

äàòêó ïðîâîäèòüñÿ êîíòðîëþþ÷èìè îðãàíàìè

(çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè), ÿê³

íàäñèëàþòü (âðó÷àþòü) ïëàòíèêîâ³ çà ì³ñöåì

éîãî ðåºñòðàö³¿ äî 1 ëèïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ïî-

äàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ

ïîäàòêó çà ôîðìîþ, âñòàíîâëåíîþ ó ïîðÿäêó, âèç-

íà÷åíîìó ñòàòòåþ 58 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óê-

ðà¿íè.

Ó ðàç³ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó â³ä îäíîãî âëàñíèêà - þðèäè÷íî¿ àáî ô³-

çè÷íî¿ îñîáè äî ³íøîãî ïðîòÿãîì êàëåíäàðíî-

ãî ðîêó ïîäàòîê ñïëà÷óºòüñÿ ïîïåðåäí³ì âëàñ-

íèêîì çà ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó äî ïî÷àò-

êó òîãî ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó ïðèïèíèëîñÿ ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà çàçíà÷åíó çåìåëüíó ä³ëÿíêó, à íîâèì

âëàñíèêîì - ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó â³í

íàáóâ ïðàâî âëàñíîñò³.

Ó ðàç³ ïåðåõîäó ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó

ä³ëÿíêó â³ä îäíîãî âëàñíèêà - ô³çè÷íî¿ îñîáè

äî ³íøîãî ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó êîíòðî-

ëþþ÷èé îðãàí íàäñèëàº (âðó÷àº) ïîäàòêîâå ïî-

â³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ íîâîìó âëàñíèêó ï³ñëÿ îò-

ðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñ-

íîñò³.

ßêùî òàêèé ïåðåõ³ä â³äáóâàºòüñÿ ï³ñëÿ 1 ëèï-

íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, òî êîíòðîëþþ÷èé îðãàí íàä-

ñèëàº (âðó÷àº) ïîïåðåäíüîìó âëàñíèêó íîâå

ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Ïîïåðåäíº

ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ

ñêàñîâàíèì (â³äêëèêàíèì).

Ïëàòíèêè ïîäàòêó ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ ç

ïèñüìîâîþ çàÿâîþ äî êîíòðîëþþ÷îãî îðãàíó

çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ

ïðîâåäåííÿ çâ³ðêè äàíèõ ùîäî:

ïëîù³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî ïåðåáóâàº ó

âëàñíîñò³ òà/àáî êîðèñòóâàíí³ ïëàòíèêà ïîäàò-

êó;

ïðàâà íà êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãîþ ³ç ñïëàòè ïî-

äàòêó;

ðîçì³ðó ñòàâêè ïîäàòêó;

íàðàõîâàíî¿ ñóìè ïîäàòêó.

Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ðîçá³æíîñòåé ì³æ äàíèìè

êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â òà äàíèìè, ï³äòâåðäæå-

íèìè ïëàòíèêîì ïîäàòêó íà ï³äñòàâ³ îðèã³íàë³â

â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â, çîêðåìà äîêóìåíò³â íà

ïðàâî âëàñíîñò³, êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãîþ, êîí-

òðîëþþ÷èé îðãàí çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïðîâîäèòü ïðîòÿãîì äåñÿòè

ðîáî÷èõ äí³â ïåðåðàõóíîê ñóìè ïîäàòêó ³ íàäñè-

ëàº (âðó÷àº) éîìó íîâå ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåí-

íÿ-ð³øåííÿ. Ïîïåðåäíº ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåí-

íÿ-ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ ñêàñîâàíèì (â³äêëèêà-

íèì)».

3.6. Ïóíêò 12.2 ðîçä³ëó 12 ï³ñëÿ ñëîâà «ïðî-

âîäÿòüñÿ» äîïîâíèòè ñëîâàìè «êîíòðîëþþ÷è-

ìè îðãàíàìè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ çåìåëü-

íî¿ ä³ëÿíêè».

3.7. Ó ðîçä³ë³ 13:

3.7.1. Ó ïóíêò³ 13.1:

3.7.1.1. Â àáçàö³ òðåòüîìó ñëîâî «ïîäàòêî-

âî¿» çàì³íèòè ñëîâîì «ô³íàíñîâî¿».

3.7.1.2. Äîïîâíèòè íîâèì àáçàöîì òàêîãî

çì³ñòó:

«Äîãîâ³ð îðåíäè çåìåëü äåðæàâíî¿ ³ êîìó-

íàëüíî¿ âëàñíîñò³ óêëàäàºòüñÿ çà òèïîâîþ ôîð-

ìîþ, çàòâåðäæåíîþ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè».

3.7.2. Ó ïóíêò³ 13.5:

3.7.2.1. Ï³äïóíêò 13.5.1 âèêëàñòè â òàê³é ðå-

äàêö³¿:

«13.5.1. Íå ìîæå áóòè ìåíøîþ ðîçì³ðó çå-

ìåëüíîãî ïîäàòêó, âñòàíîâëåíîãî äëÿ â³äïîâ³ä-

íî¿ êàòåãîð³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà â³äïîâ³äí³é òå-

ðèòîð³¿».

3.7.2.2. Äîïîâíèòè íîâèì ï³äïóíêòîì 13.5.4

òàêîãî çì³ñòó:

«13.5.4. Äëÿ áàç îë³ìï³éñüêî¿, ïàðàë³ìï³éñüêî¿

òà äåôë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè, ïåðåë³ê ÿêèõ çàò-

âåðäæóºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íå

ìîæå ïåðåâèùóâàòè 0,1 â³äñîòêà íîðìàòèâíî¿

ãðîøîâî¿ îö³íêè».

3.8. Àáçàö ÷åòâåðòèé ïóíêòó 14.2 ðîçä³ëó 14

âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

«Ó ðàç³ ÿêùî ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í ïåðåâèùóº

115 â³äñîòê³â, òàêèé ³íäåêñ çàñòîñîâóºòüñÿ ³ç

çíà÷åííÿì 115».

4. Îïðèëþäíèòè ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ð³øåííÿ ïîêëàñ-

òè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç

ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-

âèòêó.

Київський міський голова 
В. Кличко

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 11 лютого 2016 року №91/91 

«Про затвердження Міської цільової програми розвитку 
туризму в місті Києві на 2016 &2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 422/2644 від 1 червня 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

пункту 3 статті 8 та статті 12 Закону України «Про туризм», рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016
року №544/1548 «Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ó òåêñò³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹91/91 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ

Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó òóðèçìó â

ì³ñò³ Êèºâ³ íà 2016-2018 ðîêè» òà äîäàòêàõ äî íüîãî

ñëîâà «Äåïàðòàìåíò åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é»

ó âñ³õ â³äì³íêàõ çàì³íèòè ñëîâàìè «Óïðàâë³ííÿ

òóðèçìó òà ïðîìîö³é» ó â³äïîâ³äíèõ â³äì³íêàõ. 

2. Öå ð³øåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äàòè äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ óïðàâë³ííÿ òóðèçìó òà ïðîìîö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî

ðîçâèòêó.

Київський міський голова
В. Кличко

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації
населення «Будинковий комітет «Вулиця Вадима Гетьмана,

46А» у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 428/2650 від 1 червня 2017 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської
ради  від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної
групи про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській
раді 30.03.2017 за № 08/КО&3494, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання
по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 04.02.2017, Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó - «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46À».

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-

ñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà

Ãåòüìàíà, 46À» ä³º ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ áóäèíêó

¹ 46À íà âóëèö³ Âàäèìà Ãåòüìàíà ó Ñîëîì'ÿíñü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êîì³-

òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46À» ó Ñîëîì'ÿíñü-

êîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó âè-

ð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ Êîí-

ñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2 Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïî-

áóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì ñïðè-

ÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã. 

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-

íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ä³ÿëü-

íîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ

ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ

«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà,
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46À « ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñ-

í³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â áóäèíêó ó

Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ-

÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà çà-

êîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà Óê-

ðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêîíàâ÷î-

ãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-

ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíî-

ì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà

Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè íàâ-

êîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðîâå-

äåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà óòðè-

ìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðè-

òîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-

÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â çà ³íòå-

ðåñàìè òîùî. 

4.5. Îãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ

ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-

ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàí-

íÿì âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó

ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ

ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèí-

êó íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çà-

ö³¿ íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà

çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó ðå-

ìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëà-

äàì, çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷-

íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-

îñâ³òíüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿

ðîáîòè ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿

òâîð÷îñò³, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; ñïðèÿòè

çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, òðàäèö³é íà-

ðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëü-

òóðè, âïðîâàäæåííþ â ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.8. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì'ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â

òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà

áàãàòîä³òíèì ñ³ì'ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-

äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì

áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç

öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.9. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòèïî-

æåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ íà-

ñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè

ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà

äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.10. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà

ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³ îõî-

ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.11. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñ-

òè ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.12. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì

ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ òå-

ðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ. 

4.13. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè â îðãàí³çàö³¿ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè ç æè-

òåëÿìè.

4.14. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü

îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çîâó-

âàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç íàé-

âàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46À»

íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ï³ñëÿ éîãî ëåãà-

ë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-

ö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 13 Çàêî-

íó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñå-

ëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèí-

êîâèé êîì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46À»

ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè

äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òà-

êèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî

îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåí-

íÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó îðãàí³â

ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñ-

êó ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìî-

îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿ-

õîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ îð-

ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-

íó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Áóäèíêîâèé êî-

ì³òåò «Âóëèöÿ Âàäèìà Ãåòüìàíà, 46À» ó ìåæàõ

ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà ì³ñü-

êà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³é-

íî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè «Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-

ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ'ÿçê³â.

Київський міський голова
В. Кличко

Про включення земельної ділянки на проспекті Перемоги, 140 
до складу парку відпочинку на вул. Феодори Пушиної 

у Святошинському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 233/2455 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї&
ні», статті 7, статей 51&53 Закону України «Про природно&заповідний фонд України», абзацу 10 частини пер&
шої статті 1 Закону України «Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоус&
трою зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України,
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства Ук&
раїни від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Âêëþ÷èòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,68

ãà íà ïðîñïåêò³ Ïåðåìîãè, 140 äî ñêëàäó ïàðêó

â³äïî÷èíêó íà âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿ ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî

öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéî-

íó ì. Êèºâà:

2.1. Ïðè ðîçðîáö³ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ

ùîäî â³äâåäåííÿ ó ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 3,69 ãà (ïàðê ³ì. Ôå-

îäîðè Ïóøèíî¿ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà) âêëþ÷èòè äî éîãî ñêëàäó çåìåëüíó

ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,68 ãà, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1

öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ öèì ð³øåííÿì âæèòè çàõîä³â ùîäî äåð-

æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ çàãàëüíîþ ïëîùåþ

4,37 ãà (ïàðê ³ì. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿ ó Ñâÿòîøèí-

ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà).

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãà-

í³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ

çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,68 ãà íà ïðîñïåê-

ò³ Ïåðåìîãè, 140 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñ-

òà Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëå-

íî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿

ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é

÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðî-

äîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹ 714/2783

òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (Òàáëèöÿ 2 «Îçå-

ëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 

ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-

êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), âèêëàâøè ïî-

çèö³þ 1 â ðîçä³ë³ Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, Ïàðêè

â³äïî÷èíêó â òàê³é ðåäàêö³¿:

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

1 На вул. Феодори Пушиної 4,37

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îïðèëþäíèòè öå

ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðå-

ùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó

êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-

áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці 
у пров. Ковальському, 2 та на вул. Смоленській, 17 

у Солом'янському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 263/2485 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї&
ні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерс&
тва будівництва, архітектури та житлово&комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105,
з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëî-

ùåþ 0,3665 ãà ó ïðîâ. Êîâàëüñüêîìó, 2 òà íà

âóë. Ñìîëåíñüê³é, 17 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³

ì. Êèºâà (êîäè 8000000000:69:035:022 òà ÷àñ-

òèíà 8000000000:69:035:004) ñòàòóñ ñêâåðó çã³ä-

íî ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ.

1.1. Ïðèñâî¿òè ñêâåðó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³,

çàçíà÷åí³é ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, íàçâó «²ìå-

í³ Ìèðîñëàâà Ìèñëè».

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîç-

âèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà

êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â

öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

íÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 

¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015

ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä

27.11.2009 ¹ 714/2783, òà äî 31.12.2017 ð³-

øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016

¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ

òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà,

ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëà-

íóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹2), çåìåëüíó ä³-

ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-

íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì'ÿíñüêîãî ðàéîíó

ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè

ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-

âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíê-

òîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-

íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè

ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿

ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-

êîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá'ºäíàííþ

çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíè-

òè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëà-

ãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,3665 ãà

ó ïðîâ. Êîâàëüñüêîìó, 2 òà íà âóë. Ñìîëåí-

ñüê³é, 17 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

(êîäè 8000000000:69:035:022 òà ÷àñòèíà

8000000000:69:035:004).

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

äè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùî-

äî ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòà-

ìè 3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îïóáë³êóâàòè öå

ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðå-

ùàòèê».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Київський міський голова 
В. Кличко

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

Про приватизацію земельної ділянки громадянину 
Петриченку Олександру Івановичу для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Шевченка, 82 у Солом'янському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 143/2365 від 6 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 120, 121, 186 Земельного кодексу України, пункту 3 розділу VII «Прикінцеві

та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Çàòâåðäèòè òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ ³ç

çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâëåííÿ)

ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³)

ãðîìàäÿíèíó Ïåòðè÷åíêó Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó

äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî

áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà

âóë. Øåâ÷åíêà, 82 ó Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ çåìåëü – çåìë³ æèòëîâî¿ òà

ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà Ï-9525).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ïåòðè÷åíêó

Îëåêñàíäðó ²âàíîâè÷ó ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü

çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé

íîìåð 8000000000:72:514:0029) äëÿ áóä³âíèöòâà

òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ

áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Øåâ÷åíêà, 82 ó

Ñîëîì'ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè

ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ïåòðè÷åíêó Îëåêñàíäðó

²âàíîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ'ÿçêè âëàñíèêà çåìåëüíî¿

ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 91 Çåìåëüíîãî

êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ

ïðîêëàäàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿

³ñíóþ÷èõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä.

3.3. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿

÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðìëåííÿ

äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿

âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì

çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.4. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç

Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

äîãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó

òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.5. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.6. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿

ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ó ïîðÿäêó,

âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó

ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî

òà ¿õ îáòÿæåíü».

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ùî

ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ìîæå áóòè

ïðèïèíåíî ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòÿìè

140, 143 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà

çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

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

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß 
Про зміни в роботі пасажирського транспорту загального 

користування у зв’язку з тимчасовою 
забороною руху транспортних засобів

Розпорядження № 716 від 16 червня 2017 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», «Про автомо#

більні дороги», «Про Національну поліцію», враховуючи листи Головного управління Національної поліції у
м. Києві від 06 червня 2017 року № 3691/125/05/19#2017 та від 14 червня 2017 року № 3979/125/01/58#2017:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòè-

íè äðóãî¿ ñòàòò³ 36 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Íàö³î-

íàëüíó ïîë³ö³þ» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó áóäå

çä³éñíåíî òèì÷àñîâó çàáîðîíó ðóõó òðàíñïîðò-

íèõ çàñîá³â 18 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç 06 ãîä 00 õâ

äî 14 ãîä 00 õâ íà âóë. Âîëîäèìèðñüê³é (íà â³ä-

ð³çêó â³ä âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî äî âóë.

Ëüâà Òîëñòîãî), âóë. Ëüâà Òîëñòîãî (íà â³äð³çêó

â³ä âóë. Òàðàñ³âñüêî¿ äî ïëîù³ Ëüâà Òîëñòîãî),

âóë. Àíòîíîâè÷à (íà â³äð³çêó â³ä âóë. Ñàêñàãàí-

ñüêîãî äî âóë. Ëüâà Òîëñòîãî), âóë. Âåëèê³é Âà-

ñèëüê³âñüê³é (íà â³äð³çêó â³ä âóë. Ñàêñàãàíñüêî-

ãî äî âóë. Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî), âóë. Ïóøê³í-

ñüê³é (íà â³äð³çêó â³ä áóëüâ. Òàðàñà Øåâ÷åíêà

äî âóë. Ëüâà Òîëñòîãî), íà áóëüâ. Òàðàñà Øåâ-

÷åíêà (íà â³äð³çêó â³ä Áåññàðàáñüêî¿ ïëîù³ äî

âóë. Ëåîíòîâè÷à â îáîõ íàïðÿìêàõ).

2. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 18

÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç 06 ãîä 00 õâ äî 14 ãîä 00 õâ

çàáåçïå÷èòè âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî ìàð-

øðóò³â ðóõó ì³ñüêîãî íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêî-

ãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, øëÿõ

ñë³äóâàííÿ ÿêèõ ïðîõîäèòü ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåí-

íÿ çàõîäó.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âñüêèé

ìåòðîïîë³òåí» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàêðèâàòè

ñòàíö³¿ Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó «Ïëîùà Ëüâà

Òîëñòîãî» òà «Ïàëàö ñïîðòó» 18 ÷åðâíÿ 2017 ðî-

êó ç 06 ãîä 00 õâ äî 14 ãîä 00 õâ.

4. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

âèñâ³òëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè â îðãàí³çàö³¿

äîðîæíüîãî ðóõó òà â ðîáîò³ ìàðøðóò³â íàçåì-

íîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êî-

ðèñòóâàííÿ â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-

ôîðìàö³¿ ì. Êèºâà.

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко

Про проведення чемпіонату Європи 
зі стрибків у воду у місті Києві

Розпорядження № 682 від 8 червня 2017 року
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації та про#

ведення в Києві недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно#просвітниць#
кого, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418, враховуючи звернення Федерації України зі стрибків у воду від 17 березня 2017
року № 138, з метою підтримки фізичної культури і спорту та популяризації олімпійського руху:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó Ôåäåðàö³¿ Óêðà¿íè ç³

ñòðèáê³â ó âîäó ùîäî ïðîâåäåííÿ ç 12 äî 18

÷åðâíÿ 2017 ðîêó ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç³ ñòðèá-

ê³â ó âîäó ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — Çàõ³ä) ó Öåíòð³

ñïîðòó «Ë³êî» çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøà-

ëà Êîíºâà, 8 (äàë³ — ÖÑ «Ë³êî»).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó íåñå Ôåäåðàö³ÿ Óêðà¿íè ç³

ñòðèáê³â ó âîäó.

3. Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà

ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì Çàõîäó.

4. Ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Ôåäåðàö³ÿ Óêðà-

¿íè ç³ ñòðèáê³â ó âîäó»:

4.1. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã ïðèðî-

äîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè òà ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó íà ïðèëåãë³é òåðèòîð³¿ äî ÖÑ

«Ë³êî» ç 12 äî 18 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó.

4.2. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç óïðàâë³ííÿì ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó 

ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàð-

òàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òèì÷àñîâó ñõå-

ìó îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó.

5. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-

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

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

ð³øèòè ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîçì³ùåííÿ ³í-

ôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó ç 01 äî 18 ÷åðâ-

íÿ 2017 ðîêó ïðî ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

6. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ Òåðåìê³âñüêèõ

îçåð (â ìåæàõ âóëèöü Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî,

Âàñèëÿ Êàñ³ÿíà, Àêàäåì³êà Â³ëüÿìñà, Ìàðøàëà

Êîíºâà).

7. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðî-

âåäåííÿ Çàõîäó ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìàñî-

âî¿ ³íôîðìàö³¿.

8. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíåñòè çì³íè â ðîáîòó

ìàðøðóò³â íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñ-

ïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî

çàòâåðäæåíî¿ òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äî-

ðîæíüîãî ðóõó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³-

ö³¿ â ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

çàáåçïå÷èòè:

9.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç 10 äî

18 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó.

9.2. Îáìåæåííÿ ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòíèõ

çàñîá³â íà âóë. Àêàäåì³êà Êîñòè÷åâà íà ïåð³îä

ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

10. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

çà çâåðíåííÿì îðãàí³çàòîð³â ÷åðãóâàííÿ áðè-

ãàä øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó.

11. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-

¿íè â ì. Êèºâ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðîâåñòè çà çâåðíåí-

íÿì îðãàí³çàòîð³â Çàõîäó ïåðåâ³ðêó ïðîòèïî-

æåæíîãî ³ òåõíîãåííîãî ñòàíó ì³ñöÿ ïðîâåäåí-

íÿ Çàõîäó òà çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæ-

íî-ðÿòóâàëüíî¿ òåõí³êè â óñòàíîâëåíîìó çàêî-

íîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

12. Óïðàâë³ííþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ïðîâåäåííÿ 13 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó óðî÷èñòî-

ãî ïðèéîìó â Êîëîíí³é çàë³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (âóë. Õðåùàòèê, 36) äëÿ îô³ö³éíèõ ïðåäñòàâ-

íèê³â êðà¿í-ó÷àñíèöü, ÷ëåí³â Îðãêîì³òåòó Çàõîäó

òà ïðåäñòàâíèê³â ªâðîïåéñüêî¿ ë³ãè ïëàâàííÿ.

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

адміністрації) від 02 червня 2017 року № 642 
«Про проведення суспільно#мистецької акції 

та концерту «БЕЗВІЗ»
Розпорядження № 681 від 8 червня 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської місь#
кої ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві не#
державних масових громадських заходів політичного, культурно#просвітницького, спортивного, видовищ#
ного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про Прави#
ла благоустрою міста Києва», враховуючи лист громадської організації «Розвиток заради майбутнього» від
06 червня 2017 року № 41/49, з метою належної організації проведення суспільно#мистецької акції та кон#
церту «БЕЗВІЗ»:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 02 ÷åðâíÿ 2017 ðî-

êó ¹ 642 «Ïðî ïðîâåäåííÿ ñóñï³ëüíî-ìèñòåöü-

êî¿ àêö³¿ òà êîíöåðòó «ÁÅÇÂ²Ç» òàê³ çì³íè:

Ï³äïóíêò 6.3 ïóíêòó 6 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàê-

ö³¿:

«6.3. Çàáîðîíèòè ðóõ òðàíñïîðòó ïî êðàéí³é

ïðàâ³é ñìóç³ ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³ íà ä³ëÿíö³ â³ä

Âîëîäèìèðñüêîãî óçâîçó äî âóë. Òðüîõñâÿòè-

òåëüñüêî¿ ç 10.00 08 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äî 23.00 13

÷åðâíÿ 2017 ðîêó.

Çàáîðîíèòè ðóõ óñ³õ âèä³â òðàíñïîðòíèõ çà-

ñîá³â:

ç 22.00 09 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äî 06.00 11 ÷åðâ-

íÿ 2017 ðîêó íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³, Âîëîäèìèð-

ñüêîìó óçâîç³ â³ä Ïîøòîâî¿ ïëîù³ äî ªâðîïåé-

ñüêî¿ ïëîù³, âóë. Ãðóøåâñüêîãî â³ä ªâðîïåé-

ñüêî¿ ïëîù³ äî Ïåòð³âñüêî¿ àëå¿, âóë. Òðüîõñâÿ-

òèòåëüñüê³é â³ä âóë. Õðåùàòèê äî âóë. Êîñòüîëü-

íî¿, âóë. Ìèõàéë³âñüê³é â³ä âóë. Õðåùàòèê äî âóë.

Êîñòüîëüíî¿, âóë. Õðåùàòèê â³ä âóë. Áîãäàíà

Õìåëüíèöüêîãî äî ªâðîïåéñüêî¿ ïëîù³;

ç 08.00 10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó äî 24.00 11 ÷åðâ-

íÿ 2017 ðîêó íà âóë. Õðåùàòèê (â³ä ªâðîïåéñüêî¿

ïëîù³ äî âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî), âóë. Âå-

ëèêà Æèòîìèðñüêà (â³ä âóë. Âîëîäèìèðñüêà äî

Ñîô³éñüêî¿ ïëîù³), Âîëîäèìèðñüêèé ïðî¿çä;

ç 08.00 äî 24.00 10 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó âóë.

Òðüîõñâÿòèòåëüñüêó.».

Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ ï³ñëÿ 8 ïóíêòó íî-

âèì ïóíêòîì òàêîãî çì³ñòó:

«9. Ïå÷åðñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿, Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³

Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, Øåâ÷åíê³âñüê³é

ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿

ñï³ëüíî ç Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðî³íôîðìóâàòè ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäæóþòü ãîñïîäàðñüêó

ä³ÿëüí³ñòü íà âóëèöÿõ, ïëîùàõ, áóëüâàðàõ, ïðè-

ëåãëèõ äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ Çàõîäó ïðî íåîá-

õ³äí³ñòü âèêîíàííÿ íèìè âèìîã ð³øåííÿ Êè¿â-

ñüêî¿ 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».

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 9 òà 10 ââàæàòè â³äïî-

â³äíî ïóíêòàìè 10 òà 11.

Виконуючий обов’язки голови 
Г. Пліс

Про проведення фестивалю «В пошуках made in Ukraine» 
на Контрактовій площі у місті Києві

Розпорядження № 641 від 2 червня 2017 року
Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядуван#

ня в Україні», пункту 15 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», Положення про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спор#
тивних та культурно#видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 груд#
ня 1998 року № 2025, Порядку організації та проведення в Києві недержавних масових громадських заходів
політичного, релігійного, культурно#просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, за#
твердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, Правил благоустрою міс#
та Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, враховуючи
звернення фізичної особи — підприємця Савостіної Юлії Юріївни від 23 лютого 2017 року та від 11 травня 2017
року, з метою підвищення іміджу України, популяризації українських товарів та забезпечення дозвілля ки#
ян і гостей міста:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ô³çè÷íî¿ îñîáè —

ï³äïðèºìöÿ Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿ Þð³¿âíè ùîäî ïðî-

âåäåííÿ ç 02 äî 05 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ç 01 äî 04

âåðåñíÿ 2017 ðîêó, ç 29 âåðåñíÿ äî 02 æîâòíÿ

2017 ðîêó ôåñòèâàëþ «Â ïîøóêàõ made in Ukraine»

íà Êîíòðàêòîâ³é ïëîù³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ (äàë³ — ôåñ-

òèâàëü).

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ, â òîìó

÷èñë³ äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿, òåõíîãåí-

íî¿ áåçïåêè òà öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, âçÿëà íà ñå-

áå ô³çè÷íà îñîáà — ï³äïðèºìåöü Ñàâîñò³íà Þë³ÿ

Þð³¿âíà.

3. Ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ñàâîñò³í³é

Þë³¿ Þð³¿âí³:

3.1. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ ðîç-

ðîáèòè ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ òåðèòîð³¿ ïðîâå-

äåííÿ ôåñòèâàëþ, âêëþ÷àþ÷è ñõåìó îðãàí³çà-

ö³¿ (ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â, êîíñòðóêö³é), òà ïîãî-

äèòè ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-

õ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

3.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìà-

ñîâèõ çàõîä³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ

â³äïîâ³äíî äî ïðîãðàìè êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çà-

õîä³â, ïîãîäæåíî¿ ç Äåïàðòàìåíòîì êóëüòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ 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 ôåñòèâàëþ, à òàêîæ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíî-

ãî áëàãîóñòðîþ, â òîìó ÷èñë³ çàáåçïå÷èòè âñòà-

íîâëåííÿ äîäàòêîâèõ óðí, êîíòåéíåð³â äëÿ çáî-

ðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êà-
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á³í, ¿õ íàëåæíå óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ,

ñâîº÷àñíå âèâåçåííÿ ñì³òòÿ òà ïðèáèðàííÿ òå-

ðèòîð³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ — ó÷àñíèêàìè ôåñòèâàëþ âèìîã

ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23 ãðóäíÿ

2010 ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïî-

ðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêî-

ãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì

ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþ-

òþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàëþ.

3.5. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè,

ïîãîäèòè ç Óïðàâë³ííÿì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ â 

ì. Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà ïî-

äàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî Äåïàðòàìåíòó òðàíñ-

ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

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

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òèì÷àñîâó ñõåìó îðãàí³-

çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ.

4. Êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì ñïîðòèâíèõ ñïîðóä

òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-âè-

äîâèùíèõ çàõîä³â, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 623, äî ïî÷àòêó

ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ çä³éñíèòè îáñòåæåííÿ

ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ, çà ðåçóëüòàòà-

ìè ÿêèõ ñêëàñòè àêòè ç âèñíîâêàìè ïðî â³äïî-

â³äí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü öüîãî ì³ñöÿ âñòà-

íîâëåíèì âèìîãàì, â òîìó ÷èñë³ åñòåòè÷íèì,

òà íàäàòè ¿õ ô³çè÷í³é îñîá³ — ï³äïðèºìöþ Ñàâî-

ñò³í³é Þë³¿ Þð³¿âí³ òà Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëî-

âîñò³ òà ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

5. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-

í³é àäì³í³ñòðàö³¿:

5.1. Ñïðèÿòè âèð³øåííþ îðãàí³çàö³éíèõ ïè-

òàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîâåäåííÿì ôåñòèâàëþ.

5.2. Çàáåçïå÷èòè êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì

ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ — ó÷àñíèêàìè ôåñ-

òèâàëþ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 23

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

òàííÿ ç óïîðÿäêóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿

òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íà-

ïîÿìè, âèíîì ñòîëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêî-

ãîëüíîãî) òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè» ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

6. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ âíåñòè çì³íè ó ðîáîòó ìàðøðóò³â

íàçåìíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëü-

íîãî êîðèñòóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæå-

íî¿ òèì÷àñîâî¿ ñõåìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî

ðóõó.

7. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Êè¿âòðàíñ-

ïàðêñåðâ³ñ» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðèçóïèíèòè

ôóíêö³îíóâàííÿ ïàðêóâàëüíèõ ìàéäàí÷èê³â â

ìåæàõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

8. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

çà çâåðíåííÿì ô³çè÷íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ

Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿ Þð³¿âíè ÷åðãóâàííÿ áðèãàäè

øâèäêî¿ (åêñòðåíî¿) ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³ä ÷àñ

ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

9. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå-

÷èòè ³íôîðìóâàííÿ ìåøêàíö³â ñòîëèö³ ïðî ïðî-

âåäåííÿ ôåñòèâàëþ â êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

10. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿

ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷èòè â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿:

10.1. Îõîðîíó ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ

ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

10.2. Çàáîðîíó ðóõó âñ³õ âèä³â òðàíñïîðòó íà

Êîíòðàêòîâî¿ ïëîù³ íà ïåð³îä ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàëþ.

10.3. Óìîâè â³ëüíîãî çà¿çäó ³ âè¿çäó äî òåðè-

òîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ àâòîòðàíñïîðòó,

ÿêèé ïåðåâîçèòèìå â³äïîâ³äíå îáëàäíàííÿ.

10.4. Çàáåçïå÷èòè íåäîïóùåííÿ ïîðóøåíü

ïðàâèë çóïèíêè òà ñòîÿíêè â ì³ñö³ ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàëþ.

11. Ïðîñèòè ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çä³éñíèòè çà çâåðíåííÿì ô³çè÷-

íî¿ îñîáè — ï³äïðèºìöÿ Ñàâîñò³íî¿ Þë³¿ Þð³¿â-

íè ï³äêëþ÷åííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà ãðîìàäñüêî-

ãî õàð÷óâàííÿ äî åëåêòðîìåðåæ çà ñïðîùåíîþ

(òèì÷àñîâîþ) ñõåìîþ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

12. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó 

ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíî¿ ìà-

øèíè, çä³éñíåííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà äåðæàâ-

íîãî ïîæåæíîãî íàãëÿäó, çàïîá³ãàííÿ âèíèê-

íåííþ ³íøèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ï³ä ÷àñ ïðî-

âåäåííÿ ôåñòèâàëþ.

13. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про проведення фестивалів літнього оздоровчого 
відпочинку сезону 2017 року в місті Києві

Розпорядження № 640 від 31 травня 2017 року
Відповідно до cтатті 22 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», стаггі 32 Закону Укра#

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно#видовищних заходів», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051 «Про Правила благоустрою міста Києва», враховуючи рішення Київської міської ради від 24
червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та проведення у Києві недержавних масо#
вих громадських заходів політичного, культурно#просвітницького, спортивного, видовищного та іншого ха#
рактеру», з метою популяризації кращих традицій українського народу, організації змістовного дозвілля
киян і гостей міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ òà åêñïëóàòàö³¿ çå-

ìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà «Ïëåñî» (äàë³ —

ÊÏ «Ïëåñî») ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàë³â ë³òíüîãî îçäîðîâ÷îãî â³äïî÷èíêó (äà-

ë³ — ôåñòèâàë³) çã³äíî ç ïåðåë³êîì ó ìåæàõ ñòðî-

ê³â òà â ì³ñöÿõ, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

2. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà

ï³äãîòîâêó, ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â âçÿëî íà ñå-

áå ÊÏ «Ïëåñî».

3. ÊÏ «Ïëåñî»:

3.1. 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 ôåñòèâàë³â ³ â³äíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî

áëàãîóñòðîþ.

3.2. Âæèòè çàõîä³â ùîäî âñòàíîâëåííÿ íåîá-

õ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ òóàëåòíèõ ìîäóëüíèõ êàá³í, óðí

òà êîíòåéíåð³â äëÿ çáîðó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, ¿õ

íàëåæíîãî îáñëóãîâóâàííÿ òà óòðèìàííÿ ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â.

3.3. Çàáåçïå÷èòè âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ íà âèçíà÷åí³é òåðèòîð³¿ âèìîã ð³-

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

ðîêó ¹ 413/5225 «Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ç óïîðÿä-

êóâàííÿ â ì. Êèºâ³ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëü-

íèìè, ñëàáîàëêîãîëüíèìè íàïîÿìè, âèíîì ñòî-

ëîâèì, ïèâîì (êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî) òà òþòþ-

íîâèìè âèðîáàìè».

3.4. Çì³ñò çàõîä³â ôåñòèâàë³â ïîãîäèòè ç Äå-

ïàðòàìåíòîì êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

3.5. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â ðîç-

ðîáèòè ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ òåðèòîð³é ïðîâå-

äåííÿ ôåñòèâàë³â, ðîçì³ùåíèõ íà íèõ îá’ºêò³â

òà ïîãîäèòè ç Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ

òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿).

3.6. Äî ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â ðîç-

ðîáèòè òà ïîãîäèòè ñõåìè îðãàí³çàö³¿ òåðèòî-

ð³é (ðîçì³ùåííÿ îá’ºêò³â, êîíñòðóêö³é) ïðîâå-

äåííÿ ôåñòèâàë³â ç:

3.6.1. Äåïàðòàìåíòîì ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àð-

õ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

â ÷àñòèí³ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â îá’ºêò³â òà

òèì÷àñîâèõ ñïîðóä òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâî-

ãî, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ÷è ³íøîãî ïðèçíà-

÷åííÿ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ 

ä³ÿëüíîñò³.

3.6.2. Äåïàðòàìåíòîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-

âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â ÷àñòèí³ îðãàí³çàö³¿ òîðãî-

âåëüíîãî ïðîöåñó.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ

ôåñòèâàë³â çàáîðîíÿºòüñÿ ïðîäàæ ïèâà (êð³ì

áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ òà ñëàáîàëêî-

ãîëüíèõ íàïî¿â.

5. Êîì³ñ³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) ç êîíòðîëþ çà ñòàíîì ñïîðòèâíèõ ñïî-

ðóä òà ³íøèõ ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöü äëÿ

ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-

âèäîâèùíèõ çàõîä³â, óòâîðåí³é â³äïîâ³äíî äî

ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) â³ä 30 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó ¹ 623, äî

ïî÷àòêó ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â çä³éñíèòè îá-

ñòåæåííÿ ì³ñöü ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â, çà ðå-

çóëüòàòàìè ÿêèõ ñêëàñòè àêòè ç âèñíîâêàìè ïðî

â³äïîâ³äí³ñòü àáî íåâ³äïîâ³äí³ñòü öèõ ì³ñöü

âñòàíîâëåíèì âèìîãàì, çîêðåìà åñòåòè÷íèì,

òà ïàäàòè ¿õ ÊÏ «Ïëåñî» ³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêî-

ãî áëàãîóñòðîþ òà çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñå-

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

í³ñòðàö³¿).

6. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÊÏ «Ïëåñî»,

êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âáëàãîóñòð³é» òà

â³äïîâ³äíèì ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì

àäì³í³ñòðàö³ÿì âæèòè çàõîä³â ç äîòðèìàííÿ âè-

êîíàííÿ âèìîã ùîäî ïîñò³éíîãî ñàí³òàðíîãî

ïðèáèðàííÿ îá’ºêò³â òîðã³âë³ òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ íàñåëåííÿ, ïðèëåãëèõ ³ çàêð³ïëåíèõ òåðèòî-

ð³é çà òîðãîâåëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè é îðãà-

í³çàö³ÿìè, êîìóíàëüíèìè ñëóæáàìè ðàéîíó ï³ä

÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â.

7. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè îõîðîíó ãðîìàä-

ñüêîãî ïîðÿäêó â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâà-

ë³â òà ï³ä ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ, âèçíà÷åíèõ äîäàò-

êîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

8. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

çîì ç ÊÏ «Ïëåñî» âèð³øèòè ïèòàííÿ ïàðêóâàí-

íÿ òðàíñïîðòó ãîñòåé ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôåñ-

òèâàë³â.

9. Ïðîñèòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿

ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó 

ì. Êèºâ³ çàáåçïå÷èòè ÷åðãóâàííÿ ïîæåæíîãî àâ-

òîìîá³ëÿ òà çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî ïîæåæíî-

ãî íàãëÿäó â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â òà

ï³ä ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ, âèçíà÷åíèõ äîäàòêîì äî

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

10. Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

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

íî¿ äîïîìîãè â ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàë³â

òà ï³ä ÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ çà çâåðíåííÿì îðãàí³-

çàòîðà çàõîäó, âèçíà÷åíèõ ó äîäàòêó äî öüîãî ðîç-

ïîðÿäæåííÿ.

1 1. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âè-

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

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñïðèÿòè

âèñâ³òëåííþ çàõîä³â ó êîìóíàëüíèõ çàñîáàõ ìà-

ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

12. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Äîäàòîê

äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)  31.05.2017 ¹ 640

ПЕРЕЛІК 
фестивалів літнього оздоровчого відпочинку 

та місць їх проведення сезону 2017 року в місті Києві

1 Пляж "Молодіжний", острів Долобецький, Гідропарк 
"Summer Start Fest 201 7" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

2 Пляж "Центральний", острів Труханів 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

3 Зона відпочинку "Наталка" (за винятком парку Наталка), вул. Прирічна 
"Summer Start Fest 201 7" з 01 червня до 30 червня 201 7 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 201 7 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

4 Зона відпочинку "Верхня", затока Собаче гирло, вул. Прирічна 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

5 Зона відпочинку Березняки, Дніпровський район, Дніпровська набережна 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 201 7 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 201 7 року
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

6 Зона відпочинку "Довбичка", острів Труханів 
"Summer Start Fest 201 7" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

7 Зона відпочинку "Троєщина", Деснянський район, р. Десенка 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

8 Пляж та зона відпочинку "Пуща-Водиця", Оболонський район 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 201 7" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

9 Пляж "Золотий", острів Венеціанський, Гідропарк 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до ЗІ серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року
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10 Зона відпочинку "Осокорки", біля Південного мосту, Дарницький район 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

1 1 Зона відпочинку "Редькино", озеро Редькине, біля вул. Богатирської, Оболонський район 
"Summer Start Fest 201 7" з 01 червня до 30 червня 2017 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 201 7" з 01 серпня до 31 серпня 201 7 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

12 Зона відпочинку "Веселка", вул. Микільсько-Слобідська (до станції річкового трамвайчика) 
"Summer Start Fest 2017" з 01 червня до 30 червня 201 7 року 
"Summer beach Fest 2017" з 01 липня до 31 липня 2017 року 
"Kyiv Water Sport 2017" з 01 серпня до 31 серпня 2017 року 
"Beach Picnic Fest 2017" з 01 вересня до 30 вересня 2017 року

Керівник апарату В. Бондаренко

Про передачу функцій замовника реконструкції і благоустрою
парку «Перемога» у Дніпровському районі

Розпорядження № 636 від 30 травня 2017 року
Відповідно до статей 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядуванню в Україні», статті 26 Закону Укра#

їни «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою завершення реконструкції і благоустрою парку
«Перемога» у Дніпровському районі:

1. Óïðàâë³ííþ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-

äàðñòâà Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó

ïåðåäàòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàí-

íþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëå-

íèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» ôóíêö³¿ çà-

ìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ ³ áëàãîóñòðîþ ïàðêó «Ïå-

ðåìîãà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³, âñ³ íàÿâí³ äî-

êóìåíòè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ïðàâà çàìîâíèêà, îá-

ñÿãè íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà íà ìîìåíò ïå-

ðåäà÷³, ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ, çàòâåðäæåíó â

óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, äîãîâ³ðíó, áóõãàëòåð-

ñüêó äîêóìåíòàö³þ, äîêóìåíòàö³þ, ïîâ’ÿçàíó ç

ïðîâåäåííÿì ïðîöåäóð çàêóï³âåëü, îáëàäíàí-

íÿ ³ ìàòåð³àëè, ïðèäáàí³ äëÿ êîìïëåêòàö³¿ îá’ºê-

òà, òà ³íôîðìàö³þ, ÿêà º âàæëèâîþ äëÿ çä³éñ-

íåííÿ ôóíêö³é çàìîâíèêà, â³äïîâ³äíî äî çàêî-

íîäàâñòâà Óêðà¿íè.

2. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çå-

ëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íà-

ñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» ó âñòàíîâëåíîìó

ïîðÿäêó:

2.1. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè êîðèãó-

âàííÿ òà ïåðåçàòâåðäæåííÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-

òàö³¿ ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ³ áëàãîóñòðîþ ïàðêó

«Ïåðåìîãà» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³.

2.2. Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ç ðåêîí-

ñòðóêö³¿ ³ áëàãîóñòðîþ ïàðêó «Ïåðåìîãà» ó Äí³ï-

ðîâñüêîìó ðàéîí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

2.3. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò äîòðèìóâàòèñÿ

Ïðàâèë áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæå-

íèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25 ãðóä-

íÿ 2008 ðîêó ¹ 1051/1051.

3. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, ó

2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñüêîãî áëàãîóñòðîþ òà

çáåðåæåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³-

êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

ì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ-

÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóïí³

ðîêè.

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

âåðøåííÿ ðîá³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà â åêñïëó-

àòàö³þ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðàõîâóºòü-

ñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

òðàö³¿) â³ä 15 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 395 «Ïðî

ïåðåäà÷ó ôóíêö³é çàìîâíèêà ðåêîíñòðóêö³¿ ³

áëàãîóñòðîþ ïàðêó Ïåðåìîãè ó Äí³ïðîâñüêî-

ìó ðàéîí³».

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23 березня 2017 року № 336 

«Про капітальний ремонт першого поверху адміністративного
будинку Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36 

у Шевченківському районі для створення публічного простору»
Розпорядження № 638 від 30 травня 2017 року

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про ре#
гулювання містобудівної діяльності», «Про столицю України — місто#герої Київ», «Про охорону культурної
спадщини», рішення Київської міської ради від 20 квітня 2017 року № 218/2440 «Про внесення змін до рішен#
ня Київської міської ради від 09 лютого 2017 року № 816/1820 «Про питання організації публічного простору
в адміністративному будинку Київської міської ради», з метою організації зручного публічного простору в
адміністративному будинку Київської міської ради на вул. Хрещатик, 36 у Шевченківському районі:

Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 23 áåðåçíÿ 2017

ðîêó ¹ 336 «Ïðî êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïåðøîãî

ïîâåðõó àäì³í³ñòðàòèâíîãî áóäèíêó Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ ðàäè íà âóë. Õðåùàòèê, 36 ó Øåâ÷åíê³â-

ñüêîìó ðàéîí³ äëÿ ñòâîðåííÿ ïóáë³÷íîãî ïðîñ-

òîðó» òàê³ çì³íè:

1. Ó íàçâ³ ñëîâà «êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïåðøî-

ãî ïîâåðõó» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåìîíòíî-ðåñ-

òàâðàö³éí³ ðîáîòè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³».

2. Ó ïóíêò³ 1 ñëîâà «êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ïåð-

øîãî ïîâåðõó» çàì³íèòè ñëîâàìè «ðåìîíòíî-

ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò íà ïåðøîìó ïîâåðñ³».

3. Ó ï³äïóíêò³.2.5 ïóíêòó 2 ñëîâà «ðîá³ò ç êàï³-

òàëüíîãî ðåìîíòó» çàì³íòòè ñëîâàìè «ðåìîíò-

íî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò».

Голова В. Кличко

Про затвердження програми розвитку електротранспорту 
на 2017 рік

Розпорядження № 580 від 16 травня 2017 року
Відповідно до частини четвертої статті 123акону України «Про ціни і ціноутворення», статті 8 Закону Укра#

їни «Про міський електричний транспорт», наказу Міністерства інфраструктури України від 25 листопада 2013
року № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2013 року за № 2035/24567,
рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 року № 368/368 «Про розгляд та затвердження або по#
годження інвестиційних програм, які враховуються при формуванні тарифів на окремі види послуг», з ме#
тою забезпечення сталого технічного розвитку, оновлення, підвищення рівня експлуатаційної надійності ос#
новних засобів, зміцнення матеріально#технічної і виробничої бази комунального підприємства «Київпас#
транс» та безперебійної, безпечної і беззбиткової роботи, підвищення якості та культури транспортного об#
слуговування населення та гостей столиці України:

1. Çàòâåðäèòè ïðîãðàìó ðîçâèòêó åëåêòðîòðàíñïîðòó íà 2017 ð³ê, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про затвердження Програми технічного розвитку Київського
метрополітену на 2017 рік

Розпорядження № 581 від 16 травня 2017 року
Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про міський електричний транспорт», частини чет#

вертої статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», пункту 3.14 розділу 3 Порядку формування тари#
фів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транс#
порту та зв’язку України від 05 березня 2007 року № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 бе#
резня 2007 року за № 276/13543, рішення Київської міської ради від 13 листопада 2014 рокуN 368/368 «Про
розгляд та затвердження або погодження інвестиційних програм, які враховуються при формуванні тарифів
на окремі види послуг», з метою забезпечення сталого технічного розвитку, оновлення, підвищення рівня
експлуатаційної надійності основних засобів і систем пожежної і техногенної безпеки, зміцнення матеріаль#
но#технічної і виробничої бази Київського метрополітену та безперебійної, безпечної роботи, підвищення
якості і культури транспортного обслуговування населення та гостей столиці України, в межах функцій орга#
ну місцевого самоврядування:

1. Çàòâåðäèòè Ïðîãðàìó òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó Êè¿âñüêîãî ìåòðîïîë³òåíó íà 2017 ð³ê, ùî äîäàº-

òüñÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.  Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про перезатвердження проекту «Реконструкція паркової зони 
та встановлення пам’ятного знаку «Пам’яті жертв Чорнобиля» 
у 4#му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина#Троєщина 

у Деснянському районі м. Києва» 
(Коригування 2#ї черги будівництва)

Розпорядження № 597 від 22 травня 2017 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», постанови Ка#

бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне#
ту Міністрів України», у зв’язку з коригуванням проекту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам’ят#
ного знаку «Пам’яті жертв Чорнобиля» у 4#му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина#Троєщина у Дес#
нянському районі м. Києва» (Коригування 2#ї черги будівництва):

1. Ïåðåçàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ

ïàðêîâî¿ çîíè òà âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíîãî çíà-

êó «Ïàì’ÿò³ æåðòâ ×îðíîáèëÿ» ó 4-ìó ì³êðîðàéî-

í³ æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà» (Êîðèãóâàííÿ

2-¿ ÷åðãè áóä³âíèöòâà), âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé

çâ³ò äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâà-

íà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëü-

íà ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿

åêñïåðòèçè» â³ä 26 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ¹ 00-1410-

16/ÖÁ, ç òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè

çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó

(ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñ-

íèì ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñ-

íþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îá´ðóí-

òóâàëüíèõ äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëü-

íî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãîâîðó

ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíè-

êîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâè-

òè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â íå

ìåíø 10 ðîê³â.

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

ïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

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

ö³¿) â³ä 26 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ¹ 2335 «Ïðî ïåðå-

çàòâåðäæåííÿ ïðîåêòó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïàðêî-

âî¿ çîíè òà âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíîãî çíàêà

«Ïàì’ÿò³ æåðòâ ×îðíîáèëÿ» â 4-ìó ì³êðîðàéîí³

æèòëîâîãî ìàñèâó Âèãóð³âùèíà-Òðîºùèíà ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà».

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів
для забезпечення ними інвалідів, які перебувають на обліку 

для їх отримання
Розпорядження № 594 від 19 травня 2017 року

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про
гуманітарну допомогу», Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національ#
ного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу», затвердженого постановою Кабі#
нету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
13 січня 2016 року № 9), Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 08 грудня 2016 року № 1241 «Про робочу групу з питань гума#
нітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністра#
ції)», враховуючи протокол робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київ#
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) від 03 травня 2017 року № 3:

1. Âèçíàòè ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ ëåãêîâ³

àâòîìîá³ë³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íèìè ³íâàë³ä³â, ÿê³

ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ, çã³ä-

íî ç äîäàòêîì.

2. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-

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

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

íîâëåíîìó ïîðÿäêó çàáåçïå÷èòè ³íâàë³ä³â, ÿê³
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ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó, ëåãêîâèìè àâòîìîá³ëÿìè, âèçíàíèìè ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ çã³äíî ç

ïóíêòîì 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ïîâîðîçíèêà Ì. Þ.

Голова В. Кличко
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 

íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Про виконання робіт з капітального ремонту 
дошкільних навчальних закладів
Розпорядження № 634 від 30 травня 2017 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Закону України «Про ос#
віту», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»,
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської місь#
кої ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557, з метою створення належних умов для виховання та розвитку ді#
тей, поліпшення матеріально#технічної бази дошкільних навчальних закладів:

1. Çàòâåðäèòè àäðåñíèé ïåðåë³ê äîøê³ëüíèõ

íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äëÿ ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó ó 2017 ðî-

ö³, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Âèçíà÷èòè çàìîâíèêîì âèêîíàííÿ ðîá³ò ç

ïðîåêòóâàííÿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó äîøê³ëü-

íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó 2017 ðîö³ â³äïîâ³äíî

äî ïóíêòó 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ êîìóíàëüíå ï³ä-

ïðèºìñòâî ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áó-

äèíê³â «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» (äàë³ — ÊÏ «Æèò-

ëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ»).

3. ÊÏ «Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ» ó âñòàíîâëåíî-

ìó ïîðÿäêó:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ.

3.2. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³ä-

ðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðî-

á³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåí-

íÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåí-

íÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíàòè 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 äîãîâîð³â ï³äðÿäó íà

êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêò³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíê-

ò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâî ïåðåä-

áà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêàìè ãà-

ðàíò³é ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêò³â íå ìåíøå

í³æ äåñÿòü ðîê³â.

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 áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà òà

Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèò-

êó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-

ãî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñ-

òèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

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

ö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ

ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëü-

íîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018 ð³ê òà íàñòóï-

í³ ðîêè.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-

ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ 

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

30.05.2017 ¹ 634

Адресний перелік
дошкільних навчальних закладів для проектування та виконання робіт 

з капітального ремонту у 2017 році

№ Дошкільний навчальний заклад Адреса

1 2 3

Голосіївський район

1 ДНЗ № 506 Стратегічне шосе, будинок 54

2 ДНЗ № 32 провулок Деміївський, будинок 4

Дарницький район

3 ДНЗ № 256 вулиця Заслонова, будинок 10

4 ДНЗ № 719 вулиця Вербицького, будинок 8-Б

5 ДНЗ № 215 "Веселка" вулиця Урлівська, будинок 3-Г

6 ДНЗ № 100 "Казка" вулиця Урлівська, будинок 21-В

7 ДНЗ №210 вулиця Срібнокільська, будинок 14-Б

8 ДНЗ № 89 вулиця Княжий Затон, будинок 17-г

9 ДНЗ № 113 вулиця Здолбунівська, будинок З-б

10 ДНЗ № 148 вулиця Вереснева, будинок 5-а

11 ДНЗ № 59 пр-т Бажана, 7-а

Деснянський район

12 ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) № 165 вулиця Будищанська, будинок 4-А

13 ДНЗ № 742 вулиця Беретті, будинок 5-Б

14 СДНЗ №753 вулиця Закревського, будинок 37-А

15 ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) № 796 вулиця Данькевича, будинок 1-А

16 ДНЗ № 136 проспект Маяковського, будинок 7-Б

17 ДНЗ № 170 проспект Маяковського, будинок 7-В

18 ДНЗ №491 вулиця Братиславська, будинок 16-А

19 ДНЗ .№ 771 вул. Оноре де Бальзака, будинок 52-Б

20 ДНЗ №512 вулиця Бальзака, будинок 46-Б

21 ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) № 459 вулиця Будищанська, будинок 5-А

Дніпровський район

22 ДНЗ № 53 вулиця Райдужна, будинок 17/Б

23 ДНЗ № 453 бульвар Перова, будинок 28-А

24 ДНЗ № 274 вулиця Миколайчука, будинок 15-А (вулиця
Серафимовича)

25 ДНЗ № 166 проспект Павла Тичини, будинок 28-А

26 ДНЗ № 446 вул. Празька, будинок 4-А

27 ДНЗ №311 вулиця Тампере, будинок 3-А

28 ДНЗ № 566 вул. Всеволода Настайка, будинок 5А (вул.
Мильчакова)

29 ДНЗ № 576 бульвар Шамо, будинок 9/1 (бульвар Олексія
Давидова)

30 ДНЗ № 368 бульвар Верховної Ради, будинок 20-А

31 ДНЗ №568 вулуця О. Бойченка, будинок 4-А

32 ДНЗ № 688 вулиця Петра Вершигори, будинок 9-Б |

Оболонський район

33 ДНЗ № 527 проспект Рокоссовського, будинок 6-Б

34 ДНЗ № 607 вулиця Богатирська, 16-А

35 ДНЗ № 280 проспект Оболонський, будинок 23-А

36 ДНЗ № 291 вулиця Прирічна, 29

37 ДНЗ № 663 вул. Героїв Дніпра, будинок 69

38 ДНЗ №613 вулиця Озерна, 8-А

39 ДНЗ № 635 "ЖУРАВЛИК" проспект Оболонський, будинок 27-Б

40 : ДНЗ № 135 Мінське шосе, 8

Печерський район

41 ДНЗ № 205 вулиця Московська, будинок 39А

Подільський район

42 ДНЗ № 556 проспект Свободи, будинок 32

43 ДНЗ № 570 проспект Георгія Гонгадзе, будинок 16

44 ДНЗ № 25 "Первоцвіт" проспект Василя Порика, будинок 14-А

45 ДНЗ № 449 вулиця Тульчинська, будинок 7

46 ДНЗ № 104 вулиця Полкова, будинок 57

47 ДНЗ № 775 "Подоляночка" вулиця Наталії Ужвій, будинок 4-Б

Святошинський район

48 ДНЗ № 571 вул. Картвелішвілі, будинок 5-В (вул. Покотило)

49 ДНЗ № 599 вул. Василя Стуса, будинок 26-А

50 ДНЗ № 60 вулиця Львівська, будинок 32

51 ДНЗ № 276 вул. Академіка Туполєва, будинок 11-Г

52 ДНЗ №615 вул. Академіка Булаховського, будинок 38-А

53 ДНЗ№ 127 бульвар Кольцова, будинок 24-Б

54 ДНЗ № 682 вул. Синьоозерна, будинок 6

55 ДНЗ № 674 вулиця Доброхотова, будинок 1-Б

56 ДНЗ № 587 вул. Академіка Булаховського, будинок  32-А

Солом'янський район

57 ДНЗ № 225 вулиця Гарматна, будинок 30-а

58 ДНЗ № 334 вулиця Героїв Севастополя, будинок 3

59 ДНЗ № 396 вулиця Миколи Василенка, будинок 12-Б

60 ДНЗ № 425 вулиця Героїв Севастополя, будинок 15-А

61 ДНЗ № 432 бульвар Вацлава Гавела, будинок 15-А (бульвар 
І. Лепсе)

62 ДНЗ № 480 "Палітра" вулиця Метробудівська, будинок 3-А

63 ДНЗ № 630 вулиця Газова, будинок 10

64 ДНЗ №350 вулиця Авіаконструктора Антонова, будинок 12-А

65 ДНЗ № 464 вул. Солом'янська, будинок 35-А

66 ДНЗ № 223 вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, будинок 13
(вулиця Островського)

67 ДНЗ № 713 вул. Волгоградська, будинок 6-А

ДНЗ № 687 вулиця Генерала Тупікова, будинок 14

69 ДНЗ № 686 проспект Відрадний, будинок 30-А

Шевченківський район

70 ДНЗ № 348 вулиця Печенізька, будинок 18

Про затвердження проекту «Реконструкція стадіону 
зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2#б 

у Деснянському районі м. Києва»
Розпорядження № 622 від 25 травня 2017 року

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України — місто#герой Київ», постанови Ка#
бінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне#
ту Міністрів України»:

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò «Ðåêîíñòðóêö³ÿ ñòàä³îíó ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì íà âóë. Äðàéçåðà, 2-á ó

Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà», âðàõîâóþ÷è åêñïåðòíèé çâ³ò ùîäî ðîçãëÿäó ïðîåêòíî¿ äîêóìåí-

Керівник апарату В. Бондаренко 
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òàö³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïåö³àë³çîâàíà äåðæàâíà åêñïåðòíà îðãàí³çàö³ÿ — Öåíòðàëüíà

ñëóæáà Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíî¿ áóä³âåëüíî¿ åêñïåðòèçè» â³ä 24 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó ¹ 00-0581-

14/ÖÁ ç òàêèìè òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè:

2. Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â íà ïîêðèòòÿ ðèçèêó (ç ÏÄÂ), ùî ïåðåäáà÷åí³ çâåäåíèì êîøòîðèñíèì

ðîçðàõóíêîì âàðòîñò³ áóä³âíèöòâà, çä³éñíþº çàìîâíèê áóä³âíèöòâà íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòóâàëüíèõ

äîêóìåíò³â òà ðåçóëüòàò³â ¿õ äåòàëüíî¿ ïåðåâ³ðêè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ çàìîâíèêîì äîãîâîðó ï³äðÿäó íà ðåêîíñòðóêö³þ îá’ºêòà îáîâ’ÿçêîâî ïå-

ðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíèêîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãà-

ðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íå ìåíø 10 ðîê³â.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 

Голова В. Кличко

Про капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованої школи
№ 252 імені Василя Симоненка Оболонського району м. Києва 

на вул. Зої Гайдай, 10#в
Розпорядження № 624 від 25 травня 2017 року

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

1. Çä³éñíèòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò ôàñàäó áó-

ä³âë³ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 252 ³ìåí³ Âàñè-

ëÿ Ñèìîíåíêà Îáîëîíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà

íà âóë. Çî¿ Ãàéäàé, 10-â.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç åêñ-

ïëóàòàö³¿ ³ ðåìîíòó æèòëîâîãî ôîíäó «Æèòëî-

ñåðâ³ñ» (äàë³ — ÊÏ «Æèòëî-ñåðâ³ñ») çàìîâíè-

êîì ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ.

3. ÊÏ «Æèòëî-ñåðâ³ñ» ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿä-

êó:

3.1. Âèçíà÷èòè ãåíåðàëüíó ïðîåêòíó òà ãåíå-

ðàëüíó ï³äðÿäíó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âè-

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

ïîðÿäæåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ òà çàòâåðäæåí-

íÿ ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

3.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðî-

á³ò.

3.4. Âèêîíàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹1051/1051.

3.5. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

êàï³òàëüíèé ðåìîíò îá’ºêòà áóä³âíèöòâà, çàçíà-

÷åíîãî ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, îáî-

â’ÿçêîâî ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³ä-

ðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ

ðîá³ò òà âñòàíîâèòè ãàðàíò³éíèé ñòðîê åêñïëó-

àòàö³¿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà íå ìåíøå äåñÿòè ðî-

ê³â.

4. Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî

çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿

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

í³ñòðàö³¿) íàäàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî

Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³

ïðîïîçèö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ

ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì

åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà

íà 2017 ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

5. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðî-

á³ò òà ïðèéíÿòòÿ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà â åêñïëó-

àòàö³þ ìàéíî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàðà-

õîâóºòüñÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-

àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

Ñïàñèáêà Î. Â.

Голова В. Кличко

Показник Од.виміру Кількість 

Всього у тому числі по чергах
будівництва

1 черга 2 черга

Вид будівництва - реконструкція

Ступінь вогнестійкості - II

Площа ділянки га 1,4526 1,4526

Площа забудови м2 965,0 5,0 960,0

Поверховість поверх - - 1;2

Загальна площа:

адміністративно-господарської будівлі м2 532,0 - 532,0

вхідного павільйону м2 16,1 - 16,1

Корисна площа:

адміністративно-господарської будівлі м2 477,0 - 477,0

вхідного павільйону м2 15,5 - 15,5

Будівельний об'єм:

адміністративно-господарської

будівлі м3 2404,0 - 2404,0

вхідного павільйону м3 88,0 - 88,0

Кількість створених робочих місць місце 18 18

Кількість місць для глядачів місце 750 - 750

Тривалість реконструкції місяць 8,0 5,0 3,0

Річна потреба:

палива тис. т 15,335 15,335

води тис. м3 2661,0 2661,0

електричної енергії кВт.год 53,16 53,16

теплової енергії ГДж 451,035 451,035

Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах
станом на 27.10.2015, у тому числі:

тис. грн 28939,622 16639,039 12300,583

будівельні роботи тис. грн 20744,060 12813,384 7930,676

устаткування, меблі та інвентар тис. грн 2122,164 337,919 1784,245

інші витрати тис. грн 6073,398 3487,736 2585,662

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Ñëóæáó ó

ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

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

íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåí-

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

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

07 òðàâíÿ 2015 ðîêó ¹ 452, âèêëàâøè éîãî â

íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

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

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè ðåºñ-

òðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïî-

ðÿäêó.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñòàðî-

ñòåíêî Ã. Â.
Голова В. Кличко

Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 
та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 618 від 25 травня 2017 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністра#
ції», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про
державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затверджен#
ня типових положень про службу у справах дітей», з метою приведення у відповідність із законодавством:

ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ

Ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

07.05.2015 ¹ 452

(ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

â³ä 25.05.2017 ¹ 618)

ПОЛОЖЕННЯ 
про Службу у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
(нова редакція Київ # 2017)

1. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ — Ñëóæáà) º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé óòâîðþºòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-

êîþ ðàäîþ, ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, ï³äçâ³òíèé òà ï³äêîíòðîëüíèé Êè¿â-

ñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, à ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè — Ì³í³ñòåðñòâó ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè (äàë³ — Ì³íñîöïîë³òèêè).

2. Ñëóæáà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, Êîíâåíö³ºþ ïðî

ïðàâà äèòèíè â³ä 20 ëèñòîïàäà 1989 ðîêó, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-

¿íè, íàêàçàìè Ì³íñîöïîë³òèêè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêî-

ãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿

àäì³í³ñòðàö³¿) òà öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè Ñëóæáè º:

1) çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

2) çàõèñò ïðàâ, ñâîáîä òà çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ä³òåé;

3) çàïîá³ãàííÿ äèòÿ÷³é áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³;

4) ïðîô³ëàêòèêà íåãàòèâíèõ ïðîÿâ³â, íàðêîìàí³¿, àëêîãîë³çìó òà ïðàâîïîðóøåíü ñåðåä ä³òåé

òà ¿õí³õ áàòüê³â;

5) îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíîê ä³òåé, íàñàìïåðåä ä³òåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü îñîáëèâî¿ ñîö³àëüíî¿

óâàãè òà ï³äòðèìêè;

6) ï³äòðèìêà òà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì òà ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä-

íèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

7) ñîö³àëüíà ³ ïðàâîâà ï³äòðèìêà òà ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

8) ïðîòèä³ÿ òîðã³âë³ ëþäüìè;

9) ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿;

10) ïðîòèä³ÿ áóäü-ÿêèì ïðîÿâàì äèñêðèì³íàö³¿ ó ïèòàííÿõ, â³äíåñåíèõ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñëóæ-

áè;

11) êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-

äóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ñî-

ö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

12) îðãàí³çàö³ÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè,

çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ ñîö³àëüíîãî ñóïðîâî-

äó ñ³ìåé ç ä³òüìè, øëÿõîì ðîçâèòêó ñïåö³àë³çîâàíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ, ñëóæá;

13) çàáåçïå÷åííÿ äîäåðæàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ùîäî âñòàíîâëåííÿ îï³êè òà ï³êëóâàííÿ

íàä ä³òüìè, ¿õ óñèíîâëåííÿ, âëàøòóâàííÿ â äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³ìåéíîãî òèïó, ïðèéîìí³ ñ³ì’¿;

14) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà óìîâàìè óòðèìàííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé ó çàêëàäàõ äëÿ ä³òåé-ñèð³ò

òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ ³ çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî

çàõèñòó äëÿ ä³òåé óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³;

15) âåäåííÿ äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè ùîäî ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

16) âåäåííÿ îáë³êó ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé,

ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, óñèíîâëåíèõ, âëàøòîâàíèõ äî ïðèéîìíèõ ñ³ìåé, äèòÿ-

÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó òà ñîö³àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèõ öåíòð³â (äèòÿ÷èõ ì³ñòå÷îê);

17) ñïðèÿííÿ ì³æíàðîäíîìó ñï³âðîá³òíèöòâó ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ñ³ìåé ç

ä³òüìè.

4. Ñëóæáà â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿: îðãàí³çîâóº âèêîíàí-

íÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íàêàç³â

Ì³íñîöïîë³òèêè, ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âè-

êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà çä³éñíþº

êîíòðîëü çà ¿õ ðåàë³çàö³ºþ;

âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà ç ïè-

òàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè;

âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà ç ïèòàíü, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿

Ñëóæáè;

çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå ³ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â; áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ çà-

õîä³â ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó; ãîòóº (áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³) ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ïðî-

åêòè ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî îð-

ãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèõ ïðàâîâèõ àêò³â

(íîðìàòèâíèõ òà íåíîðìàòèâíèõ) ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè;

ïðîâîäèòü åêñïåðòèçó òà ïîãîäæóº ïðîåêòè àêò³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
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(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðîçðîáëåí³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ-

÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ÿê³ ì³ñòÿòü ïè-

òàííÿ, â³äíåñåí³ äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè;

ãîòóº ñàìîñò³éíî àáî ðàçîì ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³éí³ òà àíàë³òè÷í³ ìà-

òåð³àëè äëÿ ïîäàííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³;

çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿; ãîòóº (áåðå ó÷àñòü ó

ï³äãîòîâö³) ïðîåêò³â óãîä, äîãîâîð³â, ìåìîðàíäóì³â, ïðîòîêîë³â çóñòð³÷åé äåëåãàö³é ³ ðîáî÷èõ

ãðóï ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;

ðîçãëÿäàº â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí; îïðàöüîâóº çà-

ïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà äåïóòàò³â â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä;

çàáåçïå÷óº â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿;

ïîñò³éíî ³íôîðìóº íàñåëåííÿ ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì ïîâíîâà-

æåíü;

çä³éñíþº êîíòðîëü ³ êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæá ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ìåé ðàéîííèõ â ì³ñ-

ò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é, íàäàº ¿ì ïðàêòè÷íó ³ ìåòîäè÷íó äîïîìîãó, óçàãàëüíþº ³ ïî-

øèðþº ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ðîáîòè;

çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàâäàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè, öè-

â³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðàö³, ïîæåæíî¿ áåç-

ïåêè;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç óêîìïëåêòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ àðõ³âíèõ äîêó-

ìåíò³â;

çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî çàõèñòó ³í-

ôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì; çàáåçïå÷óº çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;

ãîòóº òà ïîäàº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè ³ ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü ç ïè-

òàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³, ùî â³äíå-

ñåíà äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè, ãîòóº òà ïîäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ¿õ âðåãóëþâàííÿ;

îðãàí³çîâóº ðîçðîáëåííÿ ³ çä³éñíåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîë³ïøåííÿ ñòà-

íîâèùà ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè, ô³çè÷íîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ä³òåé, çàïî-

á³ãàííÿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³, â÷èíåííþ ä³òüìè ïðàâîïîðóøåíü;

íàäàº ì³ñöåâèì îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâàì, óñòàíîâàì òà îðãàí³çàö³ÿì óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, ãðîìà-

äÿíàì ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ïðàêòè÷íó, ìåòîäè÷íó òà êîíñóëüòàö³éíó äîïîìîãó ó âèð³øåí-

í³ ïèòàíü ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè, çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ä³òüìè ïðà-

âîïîðóøåíü;

ñïðèÿº óñèíîâëåííþ, âëàøòóâàííþ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-

âàííÿ, ï³ä îï³êó, ï³êëóâàííÿ, äî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó òà ïðèéîìíèõ ñ³ìåé;

áåðå ó÷àñòü ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â äåðæàâíèõ ö³ëüîâèõ, ì³æãàëóçå-

âèõ, ãàëóçåâèõ, ðåã³îíàëüíèõ ³ ì³æðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì;

çàáåçïå÷óº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà

ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè, çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ä³òüìè ïðàâîïîðóøåíü;

çä³éñíþº êîíòðîëü çà óìîâàìè óòðèìàííÿ ³ âèõîâàííÿ ä³òåé ó ñïåö³àëüíèõ âèõîâíèõ óñòà-

íîâàõ Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³ê-

ëóâàííÿ, ó ñ³ì’ÿõ óñèíîâëþâà÷³â, îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â, äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ ñ³ìåéíîãî òèïó,

ïðèéîìíèõ ñ³ì’ÿõ;

ðàçîì ç â³äïîâ³äíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêî-

íàâ÷î¿ âëàäè, íàóêîâèìè óñòàíîâàìè îðãàí³çîâóº ³ ïðîâîäèòü ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ãîòóº

ñòàòèñòè÷í³ òà ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ïðî ïðè÷èíè ³ óìîâè â÷èíåííÿ ä³òüìè ïðàâîïîðóøåíü,

âèâ÷àº ³ ïîøèðþº ïåðåäîâèé ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, ¿õ ïðàâ

òà ³íòåðåñ³â;

íàäàº îðãàí³çàö³éíó ³ ìåòîäè÷íó äîïîìîãó öåíòðàì ñîö³àëüíî- ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿

ä³òåé, çä³éñíþº áåçïîñåðåäí³é êîíòðîëü çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ;

îðãàí³çîâóº ³ ïðîâîäèòü ðàçîì ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³ää³ëîì þâåíàëüíî¿ ïðå-

âåíö³¿ óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó ì. Êè-

ºâ³ çàõîäè ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé, âèÿâëåííÿ ïðè÷èí, ùî çóìîâëþþòü äèòÿ÷ó áåçäî-

ãëÿäí³ñòü òà áåçïðèòóëüí³ñòü, çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ä³òüìè ïðàâîïîðóøåíü;

ðîçðîáëÿº ³ íàäàº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü íà

âèêîíàííÿ ïðîãðàì, çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ä³òåé òà

ñ³ìåé ç ä³òüìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîäîëàííÿ äèòÿ÷î¿ áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³;

çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ, âïðîâàäæåííÿ, êåðóâàííÿ êîìïëåêñíîþ ñèñòåìîþ çàõèñòó ³íôîð-

ìàö³¿, ùî îáðîáëÿºòüñÿ â ªäèí³é ³íôîðìàö³éí³é ñèñòåì³ «Ä³òè» (äàë³ — ª²ÀÑ «Ä³òè»);

çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ªäèíîãî åëåêòðîííîãî áàíêó äàíèõ ïðî ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêî-

ãî ï³êëóâàííÿ, ñ³ì’¿ ïîòåíö³éíèõ óñèíîâëþâà÷³â, îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â, ïðèéîìíèõ áàòüê³â,

áàòüê³â-âèõîâàòåë³â òà ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â ª²ÀÑ «Ä³òè»;

çä³éñíþº ìîí³òîðèíã òà êîíòðîëü çà äîñòîâ³ðí³ñòþ ³ ñâîº÷àñí³ñòþ âíåñåííÿ çì³í äî ª²ÀÑ

«Ä³òè»;

ñïðÿìîâóº òà çä³éñíþº êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó ñîö³àëüíî- ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òà-

ö³¿ ä³òåé Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ¹ 1 Ñëóæ-

áè ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Ì³ñüêîãî öåíòðó äèòèíè;

âèçíà÷àº ïîòðåáó ì³ñòà Êèºâà ó ñîö³àëüíèõ ïîñëóãàõ äëÿ ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè, ãîòóº òà

ïîäàº ïðîïîçèö³¿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â³ä-

ïîâ³äíî äî ïîòðåáè òà ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè ñîö³àëüíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé òà ñ³ìåé ç

ä³òüìè;

çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòêó ìåðåæ³ çàêëàä³â, óñòàíîâ òà ñëóæá

ç íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì òà ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ

îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè;

ñïðÿìîâóº òà êîîðäèíóº ä³ÿëüí³ñòü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿,

ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-

í³ñòðàö³¿);

ñïðÿìîâóº ä³ÿëüí³ñòü çàêëàä³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³, ï³äïîðÿä-

êîâàíèõ Ñëóæá³:

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè;

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïðàâîáåðåæíèé öåíòð äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé òà ìîëîä³;

Êîìóíàëüíà óñòàíîâà «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ë³âîáåðåæíèé öåíòð äëÿ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé òà

ìîëîä³»;

çä³éñíþº êîîðäèíàö³þ òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíèõ çàêëàä³â, óñòàíîâ

òà ñëóæá, â òîìó ÷èñë³ ñòâîðåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà ïðèâàòíèìè îñîáàìè, ùî-

äî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ç ïèòàíü ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

ïðîâîäèòü ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç³ çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè çàêëàä³â, ÿê³ íàëå-

æàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáñÿã³â ô³íàíñóâàííÿ íà ¿õ óòðè-

ìàííÿ;

âèçíà÷àº ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìêè ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà ñ³ì’ÿìè ç ä³òüìè,

ñïðÿìîâàíî¿ íà çàïîá³ãàííÿ ïîòðàïëÿííþ ä³òåé ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îáñòàâèíè;

âïðîâàäæóº íîâ³ ôîðìè ³ ìåòîäè ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè òà ñ³ì’ÿìè ç ä³òüìè

çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â êîìóíàëüíèìè óñòàíîâàìè, çàêëàäàìè, ñëóæáàìè;

çàëó÷àº ãðîìàäñüê³ òà ³íø³ îðãàí³çàö³¿ äî ä³ÿëüíîñò³ ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñîö³àëü-

íî¿ ï³äòðèìêè òà íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, çîêðåìà ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëå-

íèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-

íàõ, ñîö³àëüíî¿ ³ ïðàâîâî¿ ï³äòðèìêè òà ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà ñ³ìåé ç ä³òüìè, îçäîðîâëåííÿ òà

â³äïî÷èíêó ä³òåé, ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè òà ñïðèÿííÿ ¿ì ó

ö³é ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;

ñïðèÿº ñòâîðåííþ äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó òà ïðèéîìíèõ ñ³ìåé;

âèçíà÷àº ïîòðåáó â ðîçâèòêó ìåðåæ³ çàêëàä³â âèõîâàííÿ ä³òåé-ñèð³ò ³ ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ

áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, óìîâè ïðîæèâàííÿ â ÿêèõ íàáëèæåí³ äî ðîäèííèõ, çàêëàä³â ñîö³àëü-

íîãî çàõèñòó ä³òåé òà çä³éñíþº êîíòðîëü çà ¿õ ä³ÿëüí³ñòþ â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿;

ñï³âïðàöþº ç îðãàí³çàö³ÿìè, ñëóæáàìè òà çàêëàäàìè íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³, ÿê³ íà-

äàþòü ñîö³àëüí³ ïîñëóãè ä³òÿì òà ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòà-

âèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè;

ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ îðãàí³çîâóº ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç íàäàííÿì áëàãîä³éíî¿ (ãóìàí³òàð-

íî¿) äîïîìîãè ä³òÿì òà ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.

ðîçðîáëÿº ³ âèêîíóº âëàñí³ òà ï³äòðèìóº ïðîãðàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ñîö³àëüíîãî ñïðÿ-

ìóâàííÿ ç ìåòîþ ñîö³àëüíî¿ ³ ïðàâîâî¿ ï³äòðèìêè ñ³ìåé ç ä³òüìè, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ñ³ì’¿ ç

ä³òüìè;

êîîðäèíóº, êîíòðîëþº òà çàáåçïå÷óº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî

ïðîòèä³¿ òîðã³âë³ ëþäüìè, íàäàº ïîñòðàæäàëèì êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íó äîïîìîãó;

êîîðäèíóº ðîáîòó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ç

ïèòàíü ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè ó ïðîâåäåíí³ ïðîöåäóðè âñòàíîâëåííÿ ñòàòóñó îñîáè, ÿêà ïî-

ñòðàæäàëà â³ä òîðã³âë³ ëþäüìè; ç ïèòàíü âèäà÷³ ïîñâ³ä÷åíü áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì;

çä³éñíþº çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ïðîïàãóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³-

àëüíî-ïðàâîâî¿ îá³çíàíîñò³ ñ³ìåé ç ä³òüìè, çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ³ ïðàâîâî¿ ï³äòðèìêè ñ³-

ìåé ç ä³òüìè (â òîìó ÷èñë³ îäèíîêèõ áàòüê³â òà ìàòåð³â, ÿê³ ñàì³ âèõîâóþòü ä³òåé);

êîîðäèíóº, êîíòðîëþº òà çàáåçïå÷óº â ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàõîä³â ùîäî

çàïîá³ãàííÿ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿ ç ä³òüìè, íàäàº êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ç öèõ ïè-

òàíü;

çàáåçïå÷óº êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñ³ì’¿ «Ðîäèííèé ä³ì»;

âèâ÷àº, óçàãàëüíþº òà ïîøèðþº ïåðåäîâèé äîñâ³ä ðîáîòè ç ñ³ì’ÿìè ç ä³òüìè, ïðîâîäèòü ç

ö³ºþ ìåòîþ ìåòîäè÷í³ é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³ ñåì³íàðè, êîíôåðåíö³¿, ôîðóìè òà ³íø³ çàõîäè;

çä³éñíþº ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ñåðåä íàñåëåííÿ ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³í-

ôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè òà âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïèòàíü, ùî

â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè;

áåðå ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ñïðÿìîâàíèõ íà îðãàí³çà-

ö³þ îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó ä³òåé;

çä³éñíþº ³íø³ ôóíêö³¿, ÿê³ âèïëèâàþòü ç ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâ-

ñòâà.

5. Ñëóæáà ìàº ïðàâî:

1) ïðèéìàòè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿, ð³øåííÿ, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äî âèêî-

íàííÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðè-

ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³ ãðîìàäÿíàìè;

2) îòðèìóâàòè ïîâ³äîìëåííÿ â³ä ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-

ìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, ïîñàäîâèõ îñ³á ïðî

çàõîäè, âæèò³ íà âèêîíàííÿ ïðèéíÿòèõ íåþ ð³øåíü;

3) îäåðæóâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó â³ä ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³â

ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñ-

íîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëà-

äåíèõ íà íå¿ çàâäàíü;

4) çâåðòàòèñÿ äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³ä-

ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ó ðàç³ ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â ä³òåé

òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

5) ïðîâîäèòè ðîáîòó ñåðåä ä³òåé ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ ïðàâîïîðóøåíü;

6) ïîðóøóâàòè ïåðåä îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ïèòàííÿ ïðî íàïðàâëåííÿ äî ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâ äëÿ ä³òåé, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íåçàëåæíî

â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, íåîäíîðàçîâî ñà-

ìîâ³ëüíî çàëèøàëè ñ³ì’þ òà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè;

7) ïåðåâ³ðÿòè ñòàí ðîáîòè ³ç ñîö³àëüíî-ïðàâîâîãî çàõèñòó ä³òåé ó çàêëàäàõ äëÿ ä³òåé, ó òîìó

÷èñë³ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ñïåö³àëüíèõ óñòàíîâàõ äëÿ

ä³òåé óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³;

8) çàïðîøóâàòè äëÿ áåñ³äè òà â³äâ³äóâàòè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿì áàòüê³â àáî ³íøèõ çàêîí-

íèõ ïðåäñòàâíèê³â ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí, ÿê³ ïðèçâåëè äî ïîðóøåííÿ ïðàâ ä³òåé, áåçäî-

ãëÿäíîñò³ òà áåçïðèòóëüíîñò³, â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü ä³òüìè, òà âæèâàòè çàõîä³â äî óñóíåí-

íÿ òàêèõ ïðè÷èí;

9) ïîðóøóâàòè ïåðåä îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ïèòàííÿ ïðî íàêëàäåííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü íà ïîñàäîâèõ îñ³á ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ íèìè

ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó

ñôåð³ óñèíîâëåííÿ òà çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, ñëóæáàìè ó ñïðàâàõ ä³òåé;

10) óêëàäàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó óãîäè ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç íàóêîâèìè óñòàíîâàìè,

æ³íî÷èìè, ìîëîä³æíèìè, äèòÿ÷èìè òà ³íøèìè îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí ³ áëàãîä³éíèìè îðãàí³-

çàö³ÿìè;

11) ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàðàäè, êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü

äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿;

12) â³äâ³äóâàòè ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, çà ì³ñöåì ¿õ ïðîæèâàí-

íÿ, íàâ÷àííÿ ³ ðîáîòè, âæèâàòè çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè;

13) çàëó÷àòè äî âèêîíàííÿ îêðåìèõ ðîá³ò, ó÷àñò³ ó âèâ÷åíí³ îêðåìèõ ïèòàíü ñïåö³àë³ñò³â, ôà-

õ³âö³â ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-

êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³â-

íèêàìè), ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü (çà çãîäîþ);

14) êîðèñòóâàòèñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³éíèìè áàçàìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëà-

äè, ñèñòåìàìè çâ’ÿçêó ³ êîìóí³êàö³é òà ³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè.

6. Ñëóæáà â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó òà ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç ³íøè-

ìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
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íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè ì³í³ñòåðñòâ,

³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³-

ÿìè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ ïîñë³äîâíî¿ òà óçãîäæåíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñòðîê³â, ïå-

ð³îäè÷íîñò³ îäåðæàííÿ ³ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà

íå¿ çàâäàíü òà çä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â.

7. Ñëóæáó î÷îëþº íà÷àëüíèê, ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãî-

ëîâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³íñîöïîë³òèêè.

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

ëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà, ç äîñâ³äîì ðî-

áîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íå-

çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

8. Íà÷àëüíèê Ñëóæáè ìàº çàñòóïíèê³â, ÿêèõ ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè Êè¿âñüêèé

ì³ñüêèé ãîëîâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³íñîöïîë³òèêè.

Íà ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ñëóæáè ïðèçíà÷àºòüñÿ ïîâíîë³òí³é ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè, ÿêèé

â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ, ÿêîìó ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà, ç äî-

ñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñ-

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

í³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â.

9. Íà÷àëüíèê Ñëóæáè:

çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ä³ÿëüí³ñòþ Ñëóæáè, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïî-

êëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü, ñïðèÿº ñòâîðåííþ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ ó Ñëóæá³;

ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî äåðæàâ-

íó ñëóæáó, äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â Ñëóæáè, ïðèñâîþº ¿ì ðàíãè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, âèð³øóº ïè-

òàííÿ ïðî ¿õ çàîõî÷åííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;

íàäàº Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñà-

äè ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì, äèðåêòîðà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ

ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðèçíà÷àº íà ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè êåð³âíèê³â çàêëàä³â, ï³äïîðÿä-

êîâàíèõ Ñëóæá³;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ïîëîæåííÿ ïðî Ñëóæáó;

çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â Ñëóæáè òà ðîçïîä³ëÿº îáîâ’ÿçêè ì³æ íèìè;

ïëàíóº ðîáîòó Ñëóæáè, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âèêîíàâ÷îãî îðãà-

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

âæèâàº çàõîä³â äî óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè Ñëóæáè;

ìîæå âõîäèòè äî ñêëàäó Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-

æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿);

âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ Êîëåã³¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðà-

äè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè, òà ðîç-

ðîáëÿº ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü;

ä³º â³ä ³ìåí³ Ñëóæáè áåç äîâ³ðåíîñò³, ïðåäñòàâëÿº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ñëóæáó ó â³äíîñèíàõ

ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ç ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îð-

ãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðè-

ºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè, óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Ñëóæáè äîãîâî-

ðè (óãîäè), âèäàº äîðó÷åííÿ;

âèäàº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü íàêàçè, êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

Íàêàçè íà÷àëüíèêà Ñëóæáè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, ÿê³ çà÷³ïàþòü ïðàâà, ñâîáîäè ³ çà-

êîíí³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí àáî ìàþòü ì³æâ³äîì÷èé õàðàêòåð, ï³äëÿãàþòü äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ â óñòà-

íîâëåíîìó ïîðÿäêó;

ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîåêòè êîøòîðèñó òà øòàòíîãî ðîçïèñó

Ñëóæáè â ìåæàõ âèçíà÷åíî¿ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ òà ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ¿¿ ïðàö³âíèê³â;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè ó ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîøòîðèñó Ñëóæ-

áè òà íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ;

ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñëóæáè;

çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè Ñëóæáè ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî ðîçïîðÿäêó òà

âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè;

çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ïðî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Ñëóæáó çàâäàíü òà çà-

òâåðäæåíèõ ïëàí³â ðîáîòè;

çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó âñòàíîâëåíîìó Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïî-

ðÿäêó;

çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà÷åí³ çàêîíîì.

10. Äëÿ ïîãîäæåíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ñëóæáè, â í³é ìîæå óòâî-

ðþâàòèñÿ êîëåã³ÿ ó ñêëàä³ íà÷àëüíèêà Ñëóæáè (ãîëîâà êîëåã³¿), éîãî çàñòóïíèê³â, êåð³âíèê³â ³íøèõ

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

ì³í³ñòðàö³¿), îðãàí³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ïðåäñòàâíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, îá’ºä-

íàíü ãðîìàäÿí òà áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é.

Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîëåã³¿ çàòâåðäæóº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà çà ïîäàííÿì íà÷àëüíèêà Ñëóæ-

áè.

Ð³øåííÿ êîëåã³¿ ââîäÿòüñÿ â ä³þ íàêàçàìè íà÷àëüíèêà Ñëóæáè.

11. Äëÿ ðîçãëÿäó íàóêîâèõ ðåêîìåíäàö³é ³ ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèð³øåííÿ

³íøèõ ïèòàíü ó Ñëóæá³ ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ íàóêîâ³ òà êîîðäèíàö³éí³ ðàäè ³ êîì³ñ³¿.

Ñêëàä öèõ ðàä ³ êîì³ñ³é òà ïîëîæåííÿ ïðî íèõ çàòâåðäæóº íà÷àëüíèê Ñëóæáè.

12. Óòðèìàííÿ Ñëóæáè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Ãðàíè÷íà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ñòðóêòóðà Ñëóæáè çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

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

Øòàòíèé ðîçïèñ Ñëóæáè çàòâåðäæóº Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà ï³ñëÿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåíî¿ Äå-

ïàðòàìåíòîì ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-

ì³í³ñòðàö³¿).

13. Ìàéíî Ñëóæáè º êîìóíàëüíîþ âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ³ çàêð³ïëåíå çà

íåþ íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

Ñëóæáà ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó: â³ä÷óæóâàòè çà-

êð³ïëåíå çà íåþ ìàéíî, íàäàâàòè â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êó), ïåðåäàâàòè â

çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâ-

í³ çàñîáè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

14. Ñëóæáà çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ íàäàº ô³-

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

Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Ñëóæáè íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî

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

15. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Ñëóæáè: âóëèöÿ Äåãòÿð³âñüêà, áóäèíîê 3, ì³ñòî Êè¿â, 04050.

16. Ñëóæáà º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, ðåºñòðàö³éí³ ðàõóíêè â îðãàíàõ êàçíà-

÷åéñòâà, ïå÷àòêó ³ç çîáðàæåííÿì Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, âëàñí³ áëàí-

êè.

Ñëóæáà çàñíîâàíà íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çàñíîâíèêîì

òà âëàñíèêîì Ñëóæáè º òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà

ðàäà.

17. Ïðèïèíåííÿ Ñëóæáè çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíî-

ìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Керівник апарату 
В. Бондаренко

1. Çä³éñíèòè ðåêîíñòðóêö³þ âóë. ²âàíà Ôåäî-

ðîâà â³ä âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ äî âóë. Àí-

ð³ Áàðáþñà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè êîìóíàëüíó êîðïîðàö³þ «Êè¿â-

àâòîäîð» çàìîâíèêîì ïðîåêòóâàííÿ òà âèêî-

íàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ âóë. ²âàíà Ôåäîðî-

âà â³ä âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ äî âóë. Àíð³

Áàðáþñà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüí³é êîðïîðàö³¿ «Êè¿âàâòîäîð»:

3.1. Îäåðæàòè âèõ³äí³ äàí³ íà ïðîåêòóâàííÿ

ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.2. Âèçíà÷èòè ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-

ñòâîì ïîðÿäêó ãåíåðàëüí³ ïðîåêòíó òà ï³äðÿä-

íó áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîá³ò,

çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3.3. Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòíî¿ äî-

êóìåíòàö³¿, ïðîâåäåííÿ ¿¿ åêñïåðòèçè òà çàòâåð-

äæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî-

ðÿäêó.

3.4. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíî-

äàâñòâà ùîäî ïîðÿäêó âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ

ðîá³ò.

3.5. Ðîáîòè âèêîíóâàòè â³äïîâ³äíî äî Ïðàâèë

áëàãîóñòðîþ ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåí-

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

ðîêó ¹ 1051/1051.

3.6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáèòè, ïî-

ãîäèòè ç Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Íàö³îíàëüíî¿

ïîë³ö³¿ ó ì. Êèºâ³ òà ïîäàòè íà çàòâåðäæåííÿ äî

Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè

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

¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ñõåìó

îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó íà ïåð³îä ðåêîí-

ñòðóêö³¿ âóë. ²âàíà Ôåäîðîâà â³ä âóë. Âåëèêî¿

Âàñèëüê³âñüêî¿ äî âóë. Àíð³ Áàðáþñà ó Ïå÷åð-

ñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

3.7. Ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ï³äðÿäó íà

âèêîíàííÿ ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ âóë. ²âàíà Ôå-

äîðîâà â³ä âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ äî âóë.

Àíð³ Áàðáþñà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà

ïåðåäáà÷èòè óìîâè ùîäî íàäàííÿ ï³äðÿäíè-

êîì ãàðàíò³¿ ÿêîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òà âèçíà÷è-

òè ãàðàíò³éí³ ñòðîêè åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà íå

ìåíøå 10 ðîê³â.

4. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç

ïðîåêòóâàííÿ òà ðåêîíñòðóêö³¿ âóë. ²âàíà Ôå-

äîðîâà â³ä âóë. Âåëèêî¿ Âàñèëüê³âñüêî¿ äî âóë.

Àíð³ Áàðáþñà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà

ó 2017 ðîö³ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ â ìåæàõ ïîêàç-

íèê³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ åêîíîì³÷íîãî

³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2017 ð³ê.

5. Äåïàðòàìåíòó òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóê-

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

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

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïîäàòè äî Äåïàðòà-

ìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îð-

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

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íâåñòèö³éí³ ïðîïîçè-

ö³¿ ùîäî âêëþ÷åííÿ ðîá³ò, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³

1 öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ, äî ïðîãðàì åêîíîì³÷-

íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Êèºâà íà 2018

ð³ê òà íàñòóïí³ ðîêè.

6. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ òà âèêîíàâ÷³ êðåñëåííÿ íà-

äàòè íà ðîçãëÿä äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäó-

âàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-

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

àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàíåñåííÿ äî áàçè ì³ñòîáó-

ä³âíîãî êàäàñòðó ì³ñòà Êèºâà.

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-

äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿â-

ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç

ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про реконструкцію вул. Івана Федорова 
від вул. Великої Васильківської до вул. Анрі Барбюса 

у Печерському районі міста Києва
Розпорядження № 620 від 25 травня 2017 року

Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України «Про дорожній рух», статті 19 Закону України «Про автомо#
більні дороги», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою збільшення пропускної спроможності, створення належних умов організації руху авто#
мобільного транспорту та пішоходів у Печерському районі міста Києва:

Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» ліцензії на право провадження
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Розпорядження № 625 від 25 травня 2017 року
Відповідно до частини дев’ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно#

сті», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабіне#
ту Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-

ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÀÄÅÌ²ß ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÎÑÂ²-

ÒÈ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 38005272, ì³ñöåçíà-

õîäæåííÿ: 01011, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Ðèáàëüñüêà,

áóäèíîê 22), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ

îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåä-

íüî¿ îñâ³òè (áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³-

òè) ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì ïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-

íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñ-

â³òè çà ³íøèì îñâ³òí³ì ð³âíåì (áàçîâà çàãàëüíà

ñåðåäíÿ îñâ³òà) ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 200

îñ³á.

2. Äåïàðòàìåíòó ñóñï³ëüíèõ êîìóí³êàö³é âèêî-

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

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè

îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ íà ªäè-

íîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñ-

òà Êèºâà.

3. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-

ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀÊÀÄÅÌ²ß ÑÓ×ÀÑÍÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ» íå

ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ

öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó

ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê

çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ àäì³í³ñòðà-

òèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-

ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿

ä³ÿëüíîñò³) ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè,

çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îð-

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

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

Äî óâàãè êèÿí òà ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ!

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ñôåðàõ
ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó, òåïëîïîñòà÷àííÿ, öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, öåíòðàë³çîâàíîãî ïèòíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ»
òà Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ë³öåíç³àò³â ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿,ùî çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿,ùî çä³éñíþº äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè, â³ä 13 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 1627 ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»
îãîëîøóº ïðî ïî÷àòîê â³äêðèòîãî îáãîâîðåííÿ âíåñåííÿ çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» íà 2017 ð³ê çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîòÿãîì 5 ì³ñÿö³â
2017 ðîêó.

Ïðîåêò çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ç ïåðåäà÷³
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæàìè òà ç ïîñòà÷àííÿ

åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì íà 2017 ð³ê, çà ðåçóëüòàòàìè
âèêîíàííÿ çàõîä³â ïðîòÿãîì 5 ì³ñÿö³â 2017 ðîêó

Ðîçä³ëè ²Ï 2017 Ö³ëüîâ³ íàïðÿìêè 2017 ðîêó Ñõâàëåíî
ÍÊÐÅÊÏ

Ïðîïîçèö³ÿ
Òîâàðèñòâà % ðîçä³ëó Ð³çíèöÿ

² Òåõí³÷íèé ðîçâèòîê ìåðåæ 251 391 251 391 76,1% 0

²² Çíèæåííÿ ïîíàäíîðìàòèâíèõ âòðàò 51 188 51 188 15,5% 0

²²² Âïðîâàäæåííÿ ÀÑÄÒÊ 7 790 6 818 2,1% -972,48

²V ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ 4 985 6 552 2,0% 1 567,02

V Çâ'ÿçîê 2 634 2 599 0,8% -35,75

VI Êîë³ñíà òåõí³êà 2 146 2 146 0,6% 0

VII ²íøå 10 302 9 743 2,9% -558,79

Âñüîãî 330 438 330 438 100,0% 0

Çì³íè äî âèêîíàííÿ çàõîä³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» íà 2017 ð³ê

¹
ç/ï

Íàéìåíóâàííÿ çàõîä³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè
Îäèíèöÿ
âèì³ðó

Ïðîãðàìà, ñõâàëåíà ÍÊÐÅ Ïðîïîçèö³ÿ êîìïàí³¿
Ð³çíèöÿ ì³æ ïðîïîçèö³ºþ êîìïàí³¿

òà ïðîãðàìîþ, ñõâàëåíîþ ÍÊÐÅ

Âàðò³ñòü
îäèíèö³

ïðîäóêö³¿,
òèñ.ãðí (áåç

ÏÄÂ)

ê³ëü-ê³ñòü*
òèñ.ãðí áåç

ÏÄÂ

Âàðò³ñòü
îäèíèö³

ïðîäóêö³¿,
òèñ.ãðí (áåç

ÏÄÂ)

ê³ëüê³ñòü*
òèñ.ãðí áåç

ÏÄÂ

Âàðò³ñòü
îäèíèö³

ïðîäóêö³¿,
òèñ.ãðí (áåç

ÏÄÂ)

ê³ëü-ê³ñòü*
òèñ.ãðí áåç

ÏÄÂ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7-4 11=8-5 12=9-6

1. Áóä³âíèöòâî, ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ

Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè íà 2017 ð., â ò.÷.: 244 573,68 243 088,86 -1 484,82

1
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/35/10 «Âîñêðåñåíñüêà» ³ç çàì³íîþ òðàíñôîðìàòîðà Ò-2 â ì.Êèºâ³ 
ïî ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 1

îá'ºêò 67 024,60 0,42 30 460,24 54 482,60 0,33 17 918,24 -12 542,00 -0,09 -12 542,00

2 Áóä³âíèöòâî ÊË 110 êÂ «Ìîñêîâñüêà – Íîâîêè¿âñüêà» ¹ 1,2 îá'ºêò 646 946,63 0,08 53 762,00 646 946,63 0,08 52 162,00 0,00 0,00 -1 600,00

3
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10êÂ «Ïîçíÿêè» â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè çàêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ (ÇÐÓ) ç
áóä³âíèöòâîì òðàíçèòó 110êÂ ÒÅÖ-5 – Ïîçíÿêè 1 ïóñêîâèé êîìïëåêñ

îá'ºêò 96 720,00 0,89 85 721,30 96 720,00 0,74 71 901,48 0,00 -0,14 -13 819,82

4 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Öåíòð» ç çàì³íîþ ïðèñòðî¿â ðåëåéíîãî çàõèñòó òà ÀÑÓ ÒÏ îá'ºêò 26 623,45 0,61 16 280,64 24 823,45 0,58 14 480,64 -1 800,00 -0,03 -1 800,00

5 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Áîðòíè÷³» ç çàì³íîþ òðàíñôîðìàòîð³â Ò-1,Ò-2» çà àäðåñîþ âóë. Êîëåêòîðíà, 1À â ì.Êèºâ³ 55 481,03 0,51 28 277,00 55 481,03 0,51 28 277,00

Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè íà 2017 òà ìàéáóòí³ ðîêè, â ò.÷.: 6 817,74 8 302,56 1 484,82

6
Ðîçðîáëåííÿ «Ñõåìè ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ íàïðóãîþ 10-20 êÂ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè 
ì. Êèºâà»

îá'ºêò 1 600,00 1,00 1 600,00 1 600,00 1,00 1 600,00

7 Ðåêîíñòðóêö³ÿ îáëàäíàííÿ ÐÓ-10êÂ ÐÏ-407 îá'ºêò 115,18 1,00 115,18 0,00 0,00 0,00 -115,18 -1,00 -115,18

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 1: 251 391,42 251 391,42 0,00 

3. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ÀÑÄÒÊ

8
Âïðîâàäæåííÿ òåëåìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ( ÐÏ 200, 214, 226, 232, 240, 405, 429, 452, 455, 208, 217, 221, 128,
137, 155, 427, 436, 441, 442) 

øò 327,83 19 6 228,85 294,66 19 5 598,51 -33,18 0,00 -630,34

9 Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè ïî òåëåìåõàí³çàö³¿ íà ÐÏ-10 êÂ øò 16,67 30 500,00 3,17 30 157,86 -13,50 0,00 -342,14

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 3: 7 790,65  6 818,17 -972,48 

4. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

10 Ïðèäáàííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Microsoft (ÅÀ) îá'ºêò 2 400,00 1 2 400,00 3967,02 1 3967,02 1 567,02 0,00 1 567,02

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 4: 4 985,31  6 552,33 1 567,02 

5. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ñèñòåì çâ'ÿçêó

11
Âïðîâàäæåííÿ êîðïîðàòèâíîãî çâ'ÿçêó êîìïàí³¿ áóä³âíèöòâî âîëîêîííîîïòè÷íèõ ë³í³é çâ'ÿçêó (ÏÑ
Íèêîëüñêàÿ ñ. Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà – ÐÅÌ «Ï³âäåííèé» âóë. Ðîìåíà Ðîëàíà, 18) L – 5 êì

êì 62,85 5 314,25 55,70 5 278,50 -7,15 0,00 -35,75

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 5: 2 634,27 2 598,52 -35,75 

7. ²íøå

12
Ðåêîíñòðóêö³ÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîáóòîâî¿ áóä³âë³ äëÿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÈ×Í²
ÌÅÐÅÆ²» ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ»  çà àäðåñîþ âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20 â ì. Êèºâ³

îá'ºêò 1 768,22 1,00 1 768,22 1 768,22 0,66 1161,72 0,00 -0,34 -606,50

13
Ðåêîíñòðóêö³ÿ öåõó äëÿ ÖÖÐ ÑÂÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà àäðåñîþ âóë.
Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20 â ì. Êèºâ³

îá'ºêò 535,14 1,00 535,14 535,14 0,47 251,52 0,00 -0,53 -283,62

14 Çàêóï³âëÿ ãåîäåçè÷íîãî îáëàäíàííÿ øò 165,67 2 331,34 165,67 2,00 331,34

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 7: 10 302,12  9 743,34 -558,79 

Óñüîãî ïî ³íâåñòèö³éí³é ïðîãðàìì³ íà 2017 ð³ê: 330 437,92  330 437,92 0,00 

* Äîâæèíà ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ âêàçóºòüñÿ ïî òðàñ³ ë³í³é.

òèñ. ãðí (áåç ÏÄÂ)

²íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà ïîñèëàííÿì: http://kyivenergo.com.
Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ ùîäî çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè, à òàêîæ ó÷àñò³ ó ¿õ îïðàöþâàíí³ ïðîñèìî ïîâ³äîìëÿòè ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ Invest_Kievenergo_Distr@dtek.com àáî ïîøòîþ: 01001,

ì. Êè¿â, ïëîùà ². Ôðàíêà, 5, ç ïîçíà÷êîþ â òåì³ ëèñòà «Êîðèãóâàííÿ ²Ï çà ðåçóëüòàòîì 5 ì³ñÿö³â»ó ïåð³îä ç 21 ÷åðâíÿ ïî 21 ëèïíÿ 2017 ðîêó âêëþ÷íî.



ÐÅÊËÀÌÀ
21 ÷åðâíÿ 2017 ð.

¹65 (4978)

15

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè
Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî ïðèç-

íà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä» (àäðåñà: âóë. Îáîëîíñüêà 34 ì. Êè¿â 04071, òåë. (044) 463-67-30) 
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ áóäèíêó ¹ 24-à íà áóëüâàð³ Êîëüöîâà ó Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ â ì. Êèºâ³ çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ â³ä â³ä 04.09.2012 ¹ 1540. Ïåðåäáà÷å-
íî áóä³âíèöòâî 24-ïîâåðõîâîãî æèòëîâîãî áóäèíêó ç âëàøòóâàííÿì âáóäîâàíèõ íåæèòëî-
âèõ ïðèì³ùåíü íà 1-ìó ïîâåðñ³ òà êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿. (Îá'ºêò íå âõî-
äèòü ó «Ïåðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá'ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïå-
êó», çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808). Òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóò-
í³é. Òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ðîê³â ³ á³ëüøå. Çåìëåêîðèñòóâà÷åì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ
0,4418 ãà, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ îá'ºêò ðåêîíñòðóêö³¿, º ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä». Ïåðåäáà÷åíî
ï³äêëþ÷åííÿ ³íæåíåðíèõ êîìóí³êàö³é îá'ºêòà äî ì³ñüêèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ çã³äíî ç ÒÓ. Òî-
ïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ ³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó
îáñÿç³. Áóä³âíèöòâî òà ïîäàëüøà åêñïëóàòàö³ÿ îá'ºêòà íå ïðèçâåäå äî ïîã³ðøåííÿ ³íæåíåð-
íî-ãåîëîã³÷íèõ óìîâ. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ÄÁÍ; ñàí³òàðíî-
ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë; îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ â³ä-
âåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³. Íà âñ³õ åòàïàõ
áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ â³äñóòí³ äæåðåëà, ÿê³ çíà÷íî âïëèâàþòü íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³-
ìàò. Ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñÿ íà ïðîòÿç³ ì³ñÿöÿ ç äàòè ïóáë³êàö³¿ äî ÊÏ «Ñïåöæèòëîôîíä»
çà àäðåñîþ: 04071, ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 34, òåë. (044) 463-67-30.

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

1) áóëüâ. Âèñîöüêîãî, 6-à, 10 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà – 1,00 êâ.ì, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè
– ðîçì³ùåííÿ îáëàäíàííÿ ïðîâîäîâîãî ðàä³îìîâëåííÿ, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè – 8910,00 ãðí, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà
(áåç ÏÄÂ) – 111,38 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15 %, 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.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì.Êèºâà çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 31-à (êàá. 310)
âèêëèêàº íà 18.07.2017 ðîêó î 09.00 Äìèòðåíêî Îëåêñ³ÿ ²âàíîâè÷à â ÿêîñò³ â³äïîâ³äà÷à ïî ñïðàâ³
çà ïîçîâîì Êðàñ³ë³ Íàòàë³¿ Âàñèë³âíè äî Äìèòðåíêà Îëåêñ³ÿ ²âàíîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà äîãîâîðîì ïîçèêè.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ éîãî íåÿâêè ñïðàâà ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ â éîãî
â³äñóòí³ñòü.

Ñóääÿ
O.A. Ñàâèöüêèé

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó ïëîùåþ 53,40 êâ. ì â áóäèíêó ÄÌØ ¹1
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñàãàéäà÷íîãî,39 ë³ò. À, âàðò³ñòü ïðèì³ùåííÿ 2326600.00 ãðí (áåç ÏÄÂ), 30% â³ä
âàðòîñò³ ìàéíà,îðåíäíà ïëàòà çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè 58165.00 ãðí,íà ñòðîê 2 ðîêè 364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ
îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³¿ (ïîñëóãè ìîá³ëüíîãî çâ'ÿçêó).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Â³ää³ë êóëüòóðè, òóðèçìó òà îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: ì. Êè¿â,
âóë. Áîðèñîãë³áñüêà, 14, òåë. 425-11-90.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíîì: 485-18-87

Âòðà÷åíèé îðèã³íàë Äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó êâàðòèðè íà ³ì'ÿ Ðîéòìàíà Ëåîí³äà Îëåêñàíäðîâè÷à,
ïîñâ³ä÷åíèé ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî íîòàð³àëüíîãî îêðóãó Ëåâèöüêèì Ðîìàíîì Âñåâîëîäîâè÷åì,
«11» ëèñòîïàäà 1997 ðîêó çàðåºñòðîâàíèé â ðåºñòð³ çà ¹ 4661.Ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà öèì äîãîâîðîì
çàðåºñòðîâàíî â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ çà Ðîéòìàíîì Ëåîí³äîì Îëåêñàíäðîâè÷åì
òà çàïèñàíî â ðåºñòðîâ³é êíèç³ ï³ä ¹ 3779 «20» ëèñòîïàäà 1997 ðîêó. Äàíèé äîãîâ³ð ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ïîâ³äîìëÿºìî âëàñíèê³â (êîðèñòóâà÷³â) ñóñ³äí³õ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ùî 27 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó ç 18.00 äî
19.00 çà àäðåñîþ: âóë. 200 Ñàäîâà, ä³ë 1 (ñ/ò Ïðèîçåðíå) ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äáóäåòüñÿ
âèíåñåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâ³ñòü) çà òàêèì êàäàñòðîâèì íîìåðîì: 8000000000:66:638:0031

Äî óâàãè ðîáîòîäàâö³â ì. Êèºâà!
Ñòðàõóâàëüíèêè,ÿê³ ìàþòü çàáîðãîâàí³ñòü ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ âíåñê³â çà çàãàëüíîîáîâ'ÿçêîâèì

äåðæàâíèì ñîö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì â³ä íåùàñíèõ âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ òà ïðîôåñ³éíèõ
çàõâîðþâàíü,ïîäàþòü äî ðîáî÷èõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ äèðåêö³¿ Ôîíäó ùîêâàðòàëó (äî 20 êâ³òíÿ,
20 ëèïíÿ, 20 æîâòíÿ òà 25 ñ³÷íÿ) çâ³ò ùîäî ñïëàòè çàáîðãîâàíîñò³ ç³ ñïëàòè ñòðàõîâèõ êîøò³â
äî Ôîíäó äî ïîâíîãî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ôîðìîþ, çã³äíî ç äîäàòêîì äî ïîñòàíîâè
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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 54885
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ÓÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÒÐÅÍÓÂÀËÜÍÎ-

ÌÓ çáîð³ âçÿëè ó÷àñòü 20 ïåäàãî-
ã³â ³ ïîíàä 70 ãóðòê³âö³â Êè¿âñüêî-
ãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà òà ¿õ
ðîâåñíèê³â — ä³òè á³éö³â ÀÒÎ ç ÃÎ
«Ñåðöÿ ê³áîðã³â», åêñòðåìàëè-ïî-
÷àòê³âö³ ç ñåëà Äåíèøè (Æèòîìèð-
ñüêà îáëàñòü) ³ ì³ñòå÷êà Ñòåáë³â
(×åðêàñüêà îáëàñòü).

Þí³ òóðèñòè ïîñò³éíî âèïðî-
áîâóþòü ñåáå íà âèòðèâàë³ñòü ³ äè-
íàì³÷íî ï³çíàþòü àçè ñàìîñò³é-
íîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³. Íà «Îñ-
òðîâ³» ä³òè â÷àòüñÿ ïðàöþâàòè â
êîìàíä³, áåðóòü ó÷àñòü ó ñïîðòèâ-
íèõ çìàãàííÿõ, ãîòóþòü ¿æó íà áà-
ãàòò³, ëîâëÿòü ðèáó, êóïàþòüñÿ, íà-
ìàãàþòüñÿ çíàõîäèòè êîìïðîì³-
ñè òà âèð³øóâàòè ïîáóòîâ³ ïèòàí-
íÿ (çâ³ñíî ï³ä íàãëÿäîì òà ç äîïî-
ìîãîþ ïðîôåñ³éíèõ ³íñòðóêòîð³â
òà ïåäàãîã³â-íàñòàâíèê³â).

«Âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ òóò êî-
ðèñòóºòüñÿ ìîòóçêîâèé ïàðê, äå
íå ïîòð³áíî ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâ-
êè, îäíàê íå âñå òàê ïðîñòî, ùîá
çàðîáèòè îäèí «ìàì÷èê» ïîòð³á-
íî ÿê³ñíî ïðîéòè âñ³ åòàïè ñòàí-
ö³¿»,— ðîçïîâ³äàº ³íñòðóêòîð Ñåð-
ã³é ßêîáàøâ³ë³.

«Íå ìåíø ïîïóëÿðíèé ³ «Ñêå-
ëåäðîì», àëå öå îäíà ç íàéâàæ÷èõ
àêòèâíîñòåé,— ãîâîðèòü êåð³âíèê

ãóðòêà «Øêîëà âèæèâàííÿ» Àðòóð
Àêâåðäîâ, ÿêèé ñòðàõóº ó÷àñíè-
ê³â.— Áàãàòî õòî íå äîõîäèòü
äîâåðõó, à äåõòî íàìàãàºòüñÿ áðà-
òè âèñîòó ïî ê³ëüêà ðàç³â, òà áåç-
ïåðå÷íî âñ³ îòðèìóþòü íåéìîâ³ð-
í³ åìîö³¿, êîëè ñïóñêàþòüñÿ».

Ó÷àñíèêè çáîðó îòðèìóþòü
çíàííÿ òà íàâè÷êè ç êðàºçíàâ-
ñòâà, âîäíîãî òóðèçìó, ñêåëåëà-
ç³ííÿ, îð³ºíòóâàííÿ òà òîïîãðà-
ô³¿, îñíîâ âèæèâàííÿ ³ ñàìîîáî-
ðîíè. À ùå òðåáà ïîáîðîòè ñòðàõ
íà òðîëëå¿, çäîëàòè óñ³ åòàïè ìî-
òóçêîâîãî ïàðêó, âèïðîáóâàòè ñâî¿
ñèëè íà ñêåëåäðîì³, ïîêàòàòèñÿ
íà áàéäàðêàõ ³ ïîçíàéîìèòèñÿ ç
îñíîâàìè äàéâ³íãó, ï³òè íà åêñ-
êóðñ³þ ÷è â ïîõ³ä... ßêùî âèñòà-
÷èòü ÷àñó, ìîæíà â³äâ³äàòè ð³çí³
ìàéñòåð-êëàñè, òðåí³íãè, ïðàê-
òè÷í³ çàíÿòòÿ. Ùå íåîáõ³äíî íà-
â÷èòèñÿ âçàºìîä³ÿòè îäèí ç îä-
íèì, ùîá ï³ä ÷àñ ãðóïîâèõ çàíÿòü,
ñïîðòèâíèõ çìàãàíü, ³ãð-âèïðî-
áîâóâàíü çàðîáèòè ì³ñöåâó âàëþ-
òó «ìàì÷èêè», ÿêó íàïðèê³íö³ â³ä-
ïî÷èíêó ìîæíà îáì³íÿòè íà ñî-
ëîäîù³ íà ÿðìàðö³. À ââå÷åð³ —
äèñêîòåêà, ô³ëüìè ó ê³íîòåàòð³
ïðîñòî íåáà ÷è ïîñèäåíüêè á³ëÿ
«áàãàòòÿ-äîâ³ðè».

Ïðåäñòàâíèêè êîìàíäè «Àåðî-

ñïàðòà» ÀÊÖ ÊÏÄÞ çàïðîøóþòü
óñ³õ áàæàþ÷èõ íà ìåòàííÿ ñïèñó
÷è ÿäðà é ïðèãîùàþòü çàïàøíèì
òðàâ’ÿíèì ÷àºì.

«À òóò — íàøà «ðåëàêñ-çîíà» (³ç
î÷åðåòó òà ñîëîìè), çâ³äêè ìè ñïîñ-
òåð³ãàºìî Âåëèêó Âåäìåäèöþ òà
ìð³ºìî ïåðåä ñíîì ïðî íàø³ ìàé-
áóòí³ ïîõîäè,— ðîçïîâ³äàº êåð³â-
íèê êîìàíäè Áîðèñ Ëîï³í.

Âðàæàþ÷èì º òîé ôàêò, ùî ñïàð-
òàíö³ ñïëÿòü íà êðîïèâ³ çàì³ñòü
çðó÷íîãî ìàòðàñó ÷è, ÿêíàéìåí-
øå, òóðèñòè÷íîãî êèëèìêà! «Öå

çàãàðòîâóº íàñ»,— çàïåâíÿº ó÷àñ-
íèê çáîðó Ìàêñèì.

Äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ äâà òèæí³
íàîäèíö³ ç ïðèðîäîþ çàëèøèëè
íåçàáóòí³ âðàæåííÿ, àäæå, ùîá
ïðîéòè âñ³ âèïðîáîâóâàííÿ ïå-
ðåäáà÷åí³ ó ïðîãðàì³, ¿ì äîâîäè-
ëîñü ñèä³òè ó çàñ³äö³ ïî ê³ëüêà ãî-
äèí ó ãð³ «Õèòðèé ëèñ», ç ï³äðó÷-
íèõ çàñîá³â ñïîðóäæóâàòè êóðåí³
ó ãð³ «Ìóäðèé áîáåð», ìàéñòðóâà-
òè ïë³ò äëÿ ïåðåïðàâè íà îñòð³â,
ùîá òàì ñàìîñò³éíî ïðèãîòóâàòè
¿æó íà áàãàòò³, ðîçêëàñòè íàìåò ³ çà-
íî÷óâàòè íà îñòðîâ³. Ï³ä ÷àñ ãðè
«Ë³ñîâèé ïàòðóëü» òðåáà áóëî îð³-
ºíòóâàòèñÿ ëèøå íà çâóê, ñâ³òëîâ³
òà ë³í³éí³ îð³ºíòèðè, à ùå â³äòî-
÷óâàòè àëüï³í³ñòñüêó ìàéñòåðí³ñòü
ó çìàãàííÿõ ç³ ñêåëåëàç³ííÿ íà âè-
ñîò³ äî 2-õ ìåòð³â òîùî.

Þí³ ìåøêàíö³ îñòðîâà ðîçïî-
â³äàëè ïðî ïîõ³ä äî ñ. Âèãðà¿â òà
åêñêóðñ³þ äî Ìóçåþ êîçàöüêî¿ ñëà-
âè, ä³ëèëèñÿ âðàæåííÿìè â³ä ïî-
¿çäêè íà Ñòåáë³âñüêó ÃÅÑ òà äî Ìó-
çåþ óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà
². Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî.

«Ìè ñòâîðèëè öåé ïðîåêò ç ïåâ-
íîþ ïñèõîëîã³÷íîþ ìåòîþ. Íà çáî-
ð³ ïðîÿâëÿþòüñÿ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñ-
ò³ äèòèíè, ¿¿ çäàòí³ñòü ïåðåáîðþ-
âàòè òðóäíîù³ é íåñòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà ïðèéíÿòå ð³øåííÿ,— ïî-
ÿñíþº êîîðäèíàòîð ïðîåêòó Ìè-
êîëà Êîâàëåíêî.— Îñíîâíå çàâäàí-
íÿ: âèð³øèòè ïðîáëåìó ïåðåõ³ä-
íîãî â³êó, ï³äãîòóâàòè ä³òåé òà ï³ä-
ë³òê³â äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ, äî-

ïîìîãòè áàòüêàì ³ ä³òÿì ïåðåæè-
òè öåé ñêëàäíèé ïåð³îä, íàâ÷èòè
ìîëîäü âèõîäèòè ³ç çîíè êîìôîð-
òó é îòðèìóâàòè íîâèé äîñâ³ä. Ìè
íàìàãàºìîñÿ ñòàòè ïàðòíåðàìè äëÿ
íàøèõ âèõîâàíö³â òà ¿õ áàòüê³â. À
äîïîìàãàþòü íàì ó öüîìó ñòàðø³
âèõîâàíö³, ÿê³ âæå ìàþòü âëàñíèé
äîñâ³ä ó òóðèçì³. Âîíè îï³êóþòü-
ñÿ ìîëîäøèìè é ïåðåäàþòü ¿ì ñâî¿
íàâè÷êè, ñòâîðþþ÷è àòìîñôåðó
äîâ³ðè òà ïîçèòèâíîãî ìèñëåííÿ».

Ä³òè â÷àòüñÿ æèòè â ãàðìîí³¿ ç
ïðèðîäîþ, íå çàâäàþ÷è ¿é øêî-
äè — ïî çàê³í÷åííþ çì³íè âñå áó-
äå î÷èùåíî ³ ñì³òòÿ âèâåçåíî, çà-
ïåâíÿþòü îðãàí³çàòîðè.

Òðèíàäöÿòèð³÷íèé Êîñòÿ ç ãóðò-
êà «ñàìîîáîðîíà» ðîçïîâ³â, ùî
ÿê³ñíå ïðîõîäæåííÿ ìîòóçêîâîãî
ïàðêó — öå õîðîøèé ñïîñ³á çàðî-
áèòè «ìàì÷èêè». À îò âïîðàòèñü
ç³ ñêåëåäðîìîì çíà÷íî ñêëàäí³-
øå: «Äîâåðõó ùå æîäíîãî ðàçó íå
äîë³ç, òà ïîñòàâèâ ñîá³ ö³ëü äî çà-
ê³í÷åííÿ çì³íè âïîðàòèñÿ».

Âîñüìèð³÷íèé Ìàêñèì ³ç êîìàí-
äè «Ãð³ì» ëþá’ÿçíî ïîãîäèâñÿ ïî-
êàçàòè íàéêðàù³, íà éîãî äóìêó,
ì³ñöÿ â òàáîð³: «Öå — ì³é ñåêðåò-
íèé øòàá, äå ÿ ä³ñòàþ ñîá³ ñóíè-
öþ. Òóò âîíà îñîáëèâî ñìà÷íà é
ñîêîâèòà, àäæå íàñè÷åíà ñîíÿ÷-
íèì ïðîì³ííÿì ³ ñâ³æèì õâîéíèì
ïîâ³òðÿì. ß ëþáëþ «Îñòð³â» çà
ñìà÷í³ ÿãîäè!».

Äåñÿòèð³÷íèé Â³òàë³é ³ç êîìàí-
äè «Ñåðöÿ ê³áîðã³â» ïèøàºòüñÿ ñâî-
¿ìè íîâèìè äîñÿãíåííÿìè: «ß ñòàâ
á³ëüø ñàìîñò³éíèì, ïîäîëàâ ñêå-
ëåäðîì, íàâ÷èâñÿ ñòàâèòè íàìåò,
îâîëîä³â åëåìåíòàðíèìè ïðèéî-
ìàìè ñàìîîáîðîíè òà âïåðøå ç³-
ãðàâ ó ôð³ñá³.

«Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð,
ùî ïðîõîäèâ ï³ä ñëîãàíîì «Íå
ìàìêàé» ìàº íà ìåò³ äîïîìîãòè
áàòüêàì âèõîâàòè ãðîìàäÿí, ÿê³
ãîòîâ³ áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü òà ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ. Òîìó íåõàé íàø³ ä³òè «íå
ìàìêàþòü», à çðîñòàþòü ñàìîñò³é-
íèìè, ã³äíèìè ãðîìàäÿíàìè òà
ïàòð³îòàìè íàøî¿ äåðæàâè, à ìè
¿ì ó öüîìó äîïîìîæåìî»,— íàãî-
ëîñèëà äèðåêòîð Êè¿âñüêîãî Ïà-
ëàöó ä³òåé òà þíàöòâà Îêñàíà Äîá-
ðîâîëüñüêà �

�Â óðî÷èù³ Âèãðà¿â ï³ä Êîðñóíåì-Øåâ÷åíê³âñüêèì çàâåðøèâñÿ
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èé çá³ð ÊÏÄÞ

Ïðîåêò «Îñòð³â» ïðàöþº âæå äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü.Éîãî îðãàí³çàòîðè—â³ää³ë òóðèçìó,êðàºçíàâ-

ñòâà òà ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ Êè¿âñüêîãî Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà — îá’ºäíàëè àêòèâíó ìî-

ëîäü, ùîá äàòè ¿é ìîæëèâ³ñòü âèïðîáóâàòè íà ñîá³ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè æèòòÿ ñåðåä ïðèðîäè.

Àííà ÍÈÆÍÈÊ, Ìàð’ÿíà ÌÈÊÈÒÅÍÊÎ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Ó íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîìó çáîð³ âçÿëè ó÷àñòü 20 ïåäàãîã³â ³ ïîíàä 70 ãóðòê³âö³â
ÊÏÄÞ òà ¿õ ðîâåñíèê³â ç ³íøèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè 

«Îñòð³â ïàòð³îò³â»
Ó÷àñíèêè çáîðó îòðèìàëè çíàííÿ òà íàâè÷êè ç êðàºçíàâñòâà, âîäíîãî òóðèçìó, ñêåëåëàç³ííÿ, îð³ºíòóâàííÿ òà òîïîãðàô³¿, îñíîâ
âèæèâàííÿ ³ ñàìîîáîðîíè

Ùîâå÷îðà íà ìåøêàíö³â «Îñòðîâà» ÷åêàëè äèñêîòåêà, ô³ëüìè ó ê³íîòåàòð³ ïðîñòî
íåáà ÷è ïîñèäåíüêè á³ëÿ «áàãàòòÿ-äîâ³ðè» 
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