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МИНУЛОЇ  п’ятниці роботу 
першого мобільного вагового 
комплексу на в’їзді до Києва про-
інспектував заступник голови 
КМДА Микола Поворозник. 

«Піклуючись про стан київських 
доріг Центр організації дорожнього 
руху КП «Київдорсервіс» упрова-
джує пілотний проект із організації 
вагового контролю вантажного 

транспорту на в’їздах до столиці. 
У літній період за спекотної по-
годи автівки із надмірною вагою 
особливо негативно впливають 
на дорожнє покриття – тож метою 
проекту є обмеження в’їзду у місто 
таких машин», – зазначив заступник 
голови КМДА Микола Поворозник. 

За його словами, мобільний 
ваговий комплекс розташовано 

на обладнаному майданчику. 
Зважування відбувається у по-
вністю автоматичному режимі: 
вантажівка заїжджає на ваги, 
відеокамери фіксують номерні 
знаки тягача та причепа, дані про 
загальну вагу та вагу на вісі пе-
редаються на комп’ютер, з якого 
друкується протокол зважування 
– без втручання оператора. 

«Перед заїздом на ваговий 
комплекс розміщено відповід-
ні дорожні знаки – проїзд ван-
тажівок лише у крайній правій 
смузі з обов’язковим заїздом на 
майданчик зважування. Контр-
оль заїзду здійснюють інспек-
тори Державної служби України 
з безпеки на транспорті, вони 
ж, відповідно до розрахункових 
коефіцієнтів, накладають плату 
за проїзд із перевантаженням. 
У цьому разі водій зобов’язаний 
надати документи про марш-
рут і сплатити за кілометраж від 
точки відправлення до вагового 
комплексу, перевантажити над-

лишковий вантаж і їхати далі, 
або сплатити за весь маршрут 
відповідно до наявних дозволів 
на перевезення», – зазначив за-
ступник голови КМДА. 

Він зауважив, що встановлений 
ваговий комплекс є мобільним – 
його монтаж на підготовленому 
майданчику займає у середньому 
3 години, після чого необхідно 
здійснити повірку ваг. До кінця 
цього року планується облашту-
вати аналогічні комплекси на 
7 інших магістральних в’їздах 
у Київ, аби забезпечити збере-
ження дорожнього покриття на 
дорогах міста. 

Нагадаємо, що міська влада 
ввела обмеження щодо руху ве-
ликовагового транспорту з 10.00 
до 22.00 у разі підвищення тем-
ператури повітря до +28 ºС та 
закликала патрульну поліцію за-
безпечити оперативний контроль 
за дотриманням водіями велико-
вагового транспорту обмеження 
руху в спеку 

íîâèíè Для фур влаштували 
ваговий контроль 

 � До кінця року планується встановити мобільні зважувальні 
комплекси ще на 7 магістральних в’їздах до столиці

На в’їзді у Київ з боку Житомира встановили перший мобільний ваговий контрольний комплекс

На в’їзді у Київ з боку Житомира встановили 
перший мобільний ваговий контрольний 
комплекс. Зважування відбувається в 
автоматичному режимі: вантажівка заїжджає 
на ваги, відеокамери фіксують номерні знаки 
тягача та причепа, дані про загальну вагу та вагу 
на вісі передаються на комп’ютер, з якого друкується 
протокол зважування – без втручання оператора. 
Завдяки ноу-хау вдасться зберегти в спекотну пору 
дорожнє покриття на автошляхах міста.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У Київраді пропонують 
запровадити годину 
запитань до мера та його 
заступників 
На засіданні постійної комісії Київради з 
питань регламенту та депутатської етики 
депутати підтримали з рекомендаціями 
проект рішення щодо запровадження 
години запитань до Київського міського 
голови. Згідно з документом, пропо-
нується відводити час для запитань до 
мера, першого заступника та заступників 
голови КМДА на першому пленарному 
засіданні Київради кожного календарного 
кварталу. Передбачається, що посадовці 
мають особисто відповідати на запитання 
депутатів стосовно роботи виконавчого 
органу Київради та своєї діяльності на 
займаних посадах. 

«Депутати можуть заздалегідь письмо-
во направляти свої запитання не пізніше, 
ніж за тиждень до дня проведення від-
повідної години запитань. Також кожна 
депутатська фракція має гарантоване 
право на два усних запитання до міського 
голови. Годину запитань пропонується 
проводити після затвердження порядку 
денного пленарного засідання та розгляду 
депутатських запитів. При цьому час для 
одного запитання обмежений двома 
хвилинами», – пояснив голова Постійної 
комісії Київради з питань регламенту та 
депутатської етики Олег Макаров. 

Проект рішення також має розгляну-
ти Постійна комісія Київради з питань 
самоврядування, регіональних та між-
народних зв’язків.

Мешканці зруйнованого 
вибухом будинку 
отримають тимчасове 
житло

Житловий будинок на Голосіївському 
проспекті, в якому днями стався вибух, 
підлягає знесенню. 

«Будинок був зведений орієнтовно 
у 1948 році. Згідно висновків експертів, 
після вибуху він знаходиться в аварійному 
стані. Його експлуатація неможлива, а від-
новлення – недоцільне. Люди отримають 
тимчасове житло на час вирішення цієї 
ситуації», – заявив перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс. 

Станом на ранок 10 липня в гуртожиток 
на вул. Оболонській, 34, куди столична 
влада тимчасово відселила постраждалих, 
переміщено 24 людини із 77 зареєстро-
ваних у будинку. Частина мешканців 
розмірковує, чи потрібне їм тимчасове 
житло, частина – відмовилася від нього. 
Двоє людей – чотирнадцятирічний син 
загиблої та одна доросла людина зна-
ходяться у лікарнях, їх стан оцінюється 
як середньої важкості. 

Учора на місці аварії відбулося за-
сідання штабу Постійної комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій при КМДА. 
Наразі вирішується питання, яким чином 
постраждалих мешканців зможуть забез-
печити постійним житлом. До моменту 
вирішення цього питання вони мають 
можливість перебувати у тимчасовому 
помешканні, наданому КМДА.
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Про внесення змін до міської цільової програми «Діти. 
Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 293/2515 від 18 травня 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року №520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження 
та виконання міських цільових програм у місті Києві», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 
554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 ðîêè», 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 11 ëþòîãî 2016 ðîêó ¹ 90/90 â ðåäàêö³¿ 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 08 ãðóäíÿ 
2016 ðîêó ¹ 546/1550, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 70 (1748), вівторок, 11 липня 2017 р.

Додаток до рішення 
Київської міської ради

від 18.05.2017 № 293/2515

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «ДІТИ. СІМ’Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»
І. Загальна частина

ПАСПОРТ
міської цільової програми «ДІТИ. СІМ’Я. СТОЛИЦЯ на 2016-2018 роки»

1.
Ініціатор розроблення 
програми

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

2.
Дата, номер і назва 
документа про 
розроблення програми

Пункт 2 протоколу доручень №25 від 28 липня 2015 року, напрацьованих під час наради у першого 
заступника голови Київської міської державної адміністрації

3. Розробник програми
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

4. Співрозробники програми
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.
Замовник (відповідальний 
виконавець) програми

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

6.
Учасники (співвиконавці) 
програми

Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні 
адміністрації, Міський центр дитини Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр сім’ї «Родинний 
дім», Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Строк виконання програми 2016-2018 рр.

8.

Перелік бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми (для 
комплексних програм)

Бюджет міста Києва

9.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми

Всього,тис.грн у тому числі, за роками (тис.грн)

226399,4
2016 2017 2018

50971,9 81148,5 94279,0

9.1.
Коштів загального фонду 
міста Києва

183127,7 43874,3 66082,5 73170,9

9.2.
Коштів спеціального 
фонду міста Києва

31732,2 3717,7 11110,4 16904,1

9.3. Коштів інших джерел 11539,5 3379,9 3955,6 4204,0

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ 
íà 2016-2018 ðîêè» (äàë³ – Ïðîãðàìà) ðîç-
ðîáëåíà íà âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà â ñôåð³ 
çàõèñòó äèòèíñòâà, ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ñ³ì’¿ 
òà ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ ïîëîæåíü Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îñíîâíèì çàêîíîäàâ÷èì ï³ä´ðóíòÿì ðîç-
ðîáëåííÿ Ïðîãðàìè º çàêîíè Óêðà¿íè: «Ïðî 
Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó «Íàö³îíàëüíèé 
ïëàí ä³é ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî 
ïðàâà äèòèíè» íà ïåð³îä äî 2016 ðîêó», «Ïðî 
îõîðîíó äèòèíñòâà», «Ïðî îðãàíè ³ ñëóæáè ó 
ñïðàâàõ ä³òåé òà ñïåö³àëüí³ óñòàíîâè äëÿ ä³òåé», 
«Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ 
óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, 
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ», «Ïðî 
ñîö³àëüí³ ïîñëóãè», Ñ³ìåéíèé êîäåêñ Óêðà¿íè, 
Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 16 ãðóäíÿ 2011 
ðîêó ¹1163 «Ïðî ïèòàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ä³òåé â Óêðà¿í³», ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹520/2589 
«Ïðî Ïîðÿäîê ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âè-
êîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³». 

Ïðîãðàìà ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ äåðæàâ-
íî¿ ïîë³òèêè â ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ñ³ìåé 
ç ä³òüìè, ïðîòèä³þ íàñèëüñòâó â ñ³ì’¿ òà òîðã³âë³ 
ëþäüìè, çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, 
ñ³ì’ÿìè òà ìîëîääþ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

II. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà Ïðîãðàìà

Ó áóäü-ÿêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òóðáîòà ïðî ä³òåé ñêëàäàº 
îñíîâó äåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. 

Ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ïîïåðåäæåííÿì ñèð³òñòâà, 
æèòòºçàáåçïå÷åííÿì ³ ðîçâèòêîì ä³òåé, ñ³ìåé, ÿê³ 
ç ð³çíèõ ïðè÷èí ïîòðàïëÿþòü ó ñêëàäí³ æèòòºâ³ îá-
ñòàâèíè, íàñò³ëüêè ìàñøòàáí³ é ð³çíîìàí³òí³, ùî 
âèìàãàþòü äëÿ ¿õíüîãî âèð³øåííÿ ñêîîðäèíîâàíèõ 
çóñèëü äåðæàâíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóò³â. Âñå öå 
âèêëèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíèõ 
çàõîä³â íà ì³ñüêîìó ð³âí³. Êð³ì òîãî, ³ñíóº ïîòðåáà 
ó ââåäåíí³ íîâèõ âèä³â, ôîðì òà ìåòîä³â ðîáîòè, 
ñèñòåìíîìó ìîí³òîðèíãó ¿õ ðåçóëüòàòèâíîñò³. 

Òàê, íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íà îáë³êó Ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ñ³ì’¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïåðåáóâàþòü 588 ä³òåé, 
ÿê³ îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³äíåñåíî 
íîâó ñîö³àëüíó ãðóïó – ä³òè, ÿê³ ïåðåì³ùåí³ ³ç 
çîíè ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ 
òà òèì÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é. Ùîðîêó íà 
öüîìó îáë³êó ç’ÿâëÿþòüñÿ á³ëüøå 200 íîâèõ ä³òåé. 
Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè ç áàòüêàìè äëÿ 
40% ä³òåé âäàºòüñÿ çáåðåãòè ðîäèíó, àëå êîæíà 
÷åòâåðòà äèòèíà ñòàº ñîö³àëüíîþ ñèðîòîþ.

Ñüîãîäí³ â Êèºâ³ íà îáë³êó ïåðåáóâàþòü 2383 
äèòèíè-ñèðîòè òà äèòèíè, ïîçáàâëåí³ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ç íèõ 239 ïðîäîâæóþòü ïåðå-
áóâàòè ïîçà ñ³ìåéíèì îòî÷åííÿì ³ ïîòðåáóþòü 
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿ ( ó 2011 
ðîö³ áóëî 485 ä³òåé). Íååôåêòèâí³ñòü ³íñòèòóö³éíî¿ 
îï³êè íàä ä³òüìè-ñèðîòàìè äîâåäåíà íàóêîâî òà 
ïðàêòè÷íî. Ïðè çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàòàõ 
öÿ ñèñòåìà íàíîñèòü íåïîïðàâíó øêîäó ïñèõ³÷-
íîìó çäîðîâ’þ äèòèíè òà ïðàêòè÷íî ïîçáàâëÿº 
äèòèíó ïðàâà íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ. Ïîäàëüøèé 
ðîçâèòîê òà ï³äòðèìêà ñ³ìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ 

äàñòü çìîãó ðåàë³çóâàòè ïðàâî êîæíî¿ äèòèíè-
ñèðîòè íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ.

Ùîäíÿ â çàêëàäàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïåðå-
áóâàþòü äî 100 ä³òåé, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ àáî çàëèøèëèñÿ áåç áàòü-
ê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê íîâî¿ 
ôîðìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè – ñ³ìåéíèé ïàòðîíàò 
äàñòü çìîãó íàäàâàòè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè á³ëüø 
ïðîôåñ³éíî òà ÿê³ñíî, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü ñ³-
ìåéíèé äîãëÿä òà âèõîâàííÿ ä³òåé, òèì÷àñîâî 
ðîçëó÷åíèõ ç³ ñâî¿ìè ðîäèíàìè.

Ïîðÿä ç öèì ñôîðìóâàëàñü òåíäåíö³ÿ ùîäî 
çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ï³äë³òê³â, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ 
äèòèíè-ñèðîòè àáî ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ òà â ñèëó ð³çíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü 
áóòè îõîïëåí³ ñ³ìåéíèìè ôîðìàìè âèõîâàííÿ. 
Â³äñóòí³ñòü ó öèõ ä³òåé âëàñíîãî æèòëà, ãóðòî-
æèòê³â ïðè çàêëàäàõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè, 
çðîñòàííÿ ÷åðãè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ 
ä³òåé æèòëîì ïðèçâåëà äî êðàéíüî¿ íåîáõ³äíîñò³ 
ñòâîðåííÿ ó ñòîëèö³ ñîö³àëüíîãî ãóðòîæèòêó.

Ïð³îðèòåòíîþ òàêîæ º ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà 
íà ïðîô³ëàêòèêó òà ì³í³ì³çàö³þ ñ³ìåéíîãî íåáëà-
ãîïîëó÷÷ÿ øëÿõîì íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã 
ä³òÿì, ìîëîä³ òà ñ³ì’ÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ 
äîïîìîãè. Ñïåö³àë³ñòàìè öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ êîìïëåêñíà ñîö³àëüíà 
ðîáîòà ³ç ñòîëè÷íèìè ðîäèíàìè, ÿê³ îäåðæóþòü 
ïðàêòè÷íó ï³äòðèìêó ó ïîäîëàíí³ ñêëàäíèõ æèò-
òºâèõ îáñòàâèí – öå ðîäèíè, äå âèõîâóþòüñÿ 
ä³òè òà ìîëîäü ç ³íâàë³äí³ñòþ, ðîäèíè ó êðèç³, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó çîí³ ïîñèëåíî¿ óâàãè ñîö³àëüíèõ 
ïðàö³âíèê³â. Ìîâà éäå ïðî ñ³ì’¿, äå çëîâæèâàþòü 
àëêîãîëåì òà íàðêîòèêàìè, öå ðîäèíè îï³êóí³â, 
ïðèéîìí³ ñ³ì’¿ òà ÄÁÑÒ, ðîäèíè, ÿêèõ òîðêíóëàñü 
ïðîáëåìà Â²Ë/ÑÍ²Äó; êë³ºíòàìè º îñîáè, ÿê³ ìàþòü 
ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì òà ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé. 

Íà îáë³êó öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, 
ä³òåé òà ìîëîä³ ïåðåáóâàëè 11 857 ñ³ìåé, ÿê³ 
îïèíèëèñü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, â 
ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ 17 341 äèòèíà. ²ç çàçíà÷åíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîíàä 846 ñ³ìåé (ìàéæå 7,14 %) ïåðå-
áóâàëè ï³ä ñîö³àëüíèì ñóïðîâîäîì, ïîíàä 11 011 
ñ³ìåé (92,86 %) îòðèìàëè ñîö³àëüí³ ïîñëóãè çà 
êàðòêîþ îòðèìóâà÷à ïîñëóã. Ï³ä ñóïðîâîäîì â 
2014 ðîö³ ïåðåáóâàëî 846 ñ³ìåé.

781 ñ³ì’ÿ çíÿòà ç ñîö³àëüíîãî ñóïðîâîäó, ç íèõ 
691 ñ³ì’ÿ (88 %) – ç ïîçèòèâíèì ðåçóëüòàòîì ó 
çâ’ÿçêó ç ïîäîëàííÿì àáî ì³í³ì³çàö³ºþ ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèí.

Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñ³ìåé, ÿê³ 
ìàþòü çíåâàæëèâå ñòàâëåííÿ òà ñêëàäí³ ñòîñóíêè â 
ñ³ì’¿, ÿê³ îáóìîâëåí³ ðîçëó÷åííÿì òà âèçíà÷åííÿì 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äèòèíè; êîíôë³êòîì ïîêîë³íü; 
ïðîæèâàííÿì íà îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³ ê³ëüêîõ 
ðîäèí; â³äñóòí³ñòþ íàâè÷îê äîãëÿäó òà âèõîâàííÿ 
ä³òåé, ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ òîùî. Ïðè 
öüîìó âèíèêàº ðÿä ñêëàäíîñòåé â ñîö³àëüíîìó 
ñóïðîâîäæåíí³ òàêèõ ñ³ìåé ÷åðåç íåìîæëèâ³ñòü 
ôàõîâî âèÿâèòè ïðè÷èíè, ùî ïðèçâåëè äî ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèí. Çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ñîö³àëüíèõ 
ñóïðîâîä³â ò³ñíî ïîâ’ÿçàíî ç³ çìåíøåííÿì ê³ëüêîñò³ 
ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà çì³íåííÿì ðàêóðñó 
ðîáîòè ç ñ³ìåé â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ 
íà ðîäèíè âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â òà ñ³ìåé, äå 
îäèí ç ÷ëåí³â ñ³ìåé ïåðåáóâàº â çîí³ ÀÒÎ. Ïðîòå öÿ 
ä³ÿëüí³ñòü çá³ëüøèëà ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ÿê³ áóëè îõî-
ïëåí³ ñîö³àëüíèìè ïîñëóãàìè ï³ä ÷àñ â³äâ³äóâàííÿ. 

Ïðîãðàìà â³äïîâ³äàº ñåêòîðó 2.3. «Ñîö³àëüíà 
ï³äòðèìêà òà äîïîìîãà» Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó.

²I². Âèçíà÷åííÿ ìåòè Ïðîãðàìè
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º: 
- çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 

ö³ë³ñíî¿ ñèñòåìè çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà ñ³ìåé ç 
ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îá-
ñòàâèíàõ, ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî 

ï³êëóâàííÿ, ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

- ðåàë³çàö³ÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ íîâî¿ ñèñòåìè ñ³ìåé-
íî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó ó çàïîá³ãàíí³ ñîö³àëü-
íîìó ñèð³òñòâó òà äîãëÿäó çà ä³òüìè-ñèðîòàìè òà 
ä³òüìè, ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ; 

- ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà êîæíî¿ 
äèòèíè íà âèõîâàííÿ â ñ³ì’¿;

- ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïî-
ñëóã òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ äîñòóïíîñò³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;

- óäîñêîíàëåííÿ êîìïëåêñíî¿ ìîäåë³ ñî-
ö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè ðîäèí âèìóøåíèõ ïåðå-
ñåëåíö³â;

- àêòèâ³çàö³ÿ ñòîëè÷íî¿ ãðîìàäè (ãðîìàä-
ñüêèõ, áëàãîä³éíèõ, ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é) 
ùîäî ï³äòðèìêè ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, ïðîåêò³â, 
çàõîä³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ïîòåíö³àëó ñ³ìåé, 
ä³òåé, ìîëîä³;

- ï³äòðèìêà òà ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêîãî 
ðóõó â ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ òà ñ³ìåéíî¿ ïîë³òèêè 
ì³ñòà Êèºâà. 

- ðîçâèòîê ñèñòåìè ïàòðîíàòíîãî âèõîâàííÿ;
- âïðîâàäæåííÿ ï³äòðèìóþ÷èõ ïîñëóã äëÿ 

âðàçëèâèõ êàòåãîð³é ä³òåé òà ñ³ìåé ç ä³òüìè.

²V. Îáãðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â 

òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â 
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 

Ðåàë³çàö³ÿ Ïðîãðàìè áóäå òðèâàòè 3 ðîêè 
òà ïåðåäáà÷àº: 

• ïîñò³éíèé ìîí³òîðèíã ñòàíó ñîö³àëüíî-
ïðàâîâîãî çàõèñòó ä³òåé, ñ³ìåé ç ä³òüìè, çàõèñòó 
â³ä íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿, çàõîä³â ç ïðîô³ëàêòèêè 
òîðã³âë³ ëþäüìè, ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, 
ñ³ì’ÿìè òà ìîëîääþ;

• âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â 
ðîáîòè ç ñ³ì’ÿìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;

• ðîçðîáêó òà âèäàííÿ ³íôîðìàö³éíî-ìå-
òîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ïðîâåäåííÿ øèðîêî¿ 
ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿, íàïðàâëåíî¿ íà ôîðìóâàííÿ 
ó íàñåëåííÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿ ùîäî 
ïðåäìåòó Ïðîãðàìè;

• çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó òà äîïîìîãè, ðåàë³çàö³¿ 
çàõîä³â ïî ðîáîò³ ç îá’ºêòàìè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè;

• ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ïåðåï³äãîòîâêó 
ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè;

• ïðîâåäåííÿ ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ òà 
ðîç’ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè, íàïðàâëåíî¿ íà ôîðìó-
âàííÿ ó íàñåëåííÿ àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿;

• çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà êîæíî¿ äèòèíè-ñèðîòè 
òà äèòèíè, ïîçáàâëåíî¿ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, 
íà ñ³ìåéíå âèõîâàííÿ; 

• áåçïîñåðåäíº íàäàííÿ ï³äòðèìóþ÷èõ ñî-
ö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ñ³ì’ÿì ç ä³òüìè;

• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïî-
ñëóã òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ äîñòóïíîñò³ ñ³ì’ÿì, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;

• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè ïî ñîö³àë³çàö³¿ 
òà àäàïòàö³¿ ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé, çàëèøåíèõ áåç 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè;

• çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîæèâàííÿ, 
íàâ÷àííÿ òà ï³äãîòîâêè äî ñàìîñò³éíîãî 
æèòòÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ï³äë³òêîâîãî â³êó ó 
ñîö³àëüíîìó ãóðòîæèòêó äî îòðèìàííÿ íèìè 
âëàñíîãî æèòëà.

Çàõîäè ö³º¿ ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àþòü ô³-
íàíñóâàííÿ ç ì³ñüêîãî áþäæåòó òà çàëó÷åííÿ 
äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, íå çàáîðî-
íåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Ïðîãðàìà â³äïîâ³äàº ñåêòîðó 2.3. «Ñîö³àëüíà 
ï³äòðèìêà òà äîïîìîãà» Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà 
Êèºâà äî 2025 ðîêó.

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на 
виконання Програми 

(тис. грн)2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі:

50971,9 81148,5 94279,0 226399,4

Бюджет загального 
фонду міста Києва

43874,3 66082,5 73170,9 183127,7

Бюджет спеціального 
фонду міста Києва

3 717,7 11 110,4 16 904,1 31 732,2

Кошти інших джерел 3 379,9 3 955,6 4 204,0 11 539,5

Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àºòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó. Çà-
ãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè, ñòàíîâèòü 226 399,4 òèñ.ãðí.

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè óòî÷íþþòüñÿ êîæíîãî ðîêó, çàëåæíî â³ä 
ô³íàíñîâî¿ ìîæëèâîñò³ áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ä³òè. Ñ³ì’ÿ. Ñòîëèöÿ íà 2016-2018 ðîêè»
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V. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü, çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè

№ 
з/п

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Заходи Програми Строк викона-ння 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовані 
обсяги 
фінансування 
(вартість), 
тис.грн, в 
тому числі за 
роками

 Очікуваний результат

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1.         Підготовка 
спеціалістів 
та розробка 
методичних 
матеріалів        

1.Проведення навчання щодо опанування 
нових підходів у роботі з дітьмита сім’ями з 
дітьми(застосування інноваційних методик) 
для працівників районних служб у справах 
дітей та спеціалістів закладів соціального 
захисту дітей, спеціалістів, які працюють у 
сферах профілактики правопорушень, корекції 
агресивної поведінки підлітків та реалізації 
сімейної політики 

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

 Бюджет міста 
Києва

2016 р. – 133,1 
2017 р. – 133,7 
2018 р. – 291,0      

Назва показника 2016 2017 2018

1.Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2.Показник продукту: Кількість проведених тренінгів, од. 
Кількість учасників тренінгів, осіб 
3.Показник ефективності: Середні витрати на проведення 
одного тренінгу, грн 
4.Показник якості: Динаміка кількості користувачів 
охоплених тренінгом, %   

133,1  
11 
220  
12100  

100    

 133,7  
10 
250  
13370  

110

291,0  
11 
275  
26500  

125

2.Розроблення та видання навчально-методичних 
посібників щодо профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі

2016 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 79,0 
2017 – 30,0

1.Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2.Показник продукту: Кількість розроблених методичних 
посібників, шт. Кількість надрукованих екземплярів, шт. 
3.Показник ефективності: Середні витрати на підготовку 
посібника, грн 
4.Показник якості: Динаміка чисельності працівників, які 
отримають знання, %

 79,0  
1 
1000  
80  

100 

 30,0  
0 
1000  
30,0  

100 

0  
0 
0  
0  

0

2. Проведення 
просвітницької 
роботи з питань 
захисту прав та 
інтересів дітей

1. Забезпечення висвітлення в програмах 
телебачення, друкованих засобах масової 
інформації роботи служб у справах дітей щодо 
захисту прав та інтересів дітей, збереження 
інституту сім’ї та популяризації сімейних 
цінностей 

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

- Не потребує 
фінансування

- - - -

2.Виготовлення соціальної рекламної продукції 
та проведення роз’яснювальної роботи з метою 
формування у населення активної громадської 
позиції, направленої на захист прав та інтересів 
дітей, сімей з дітьми, підвищення рівня 
обізнаності населення щодо сучасних проявів 
торгівлі людьми та насильства в сім’ї

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва

2016– 60,1 
2017– 25,0 

1.Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2.Показник продукту: Кількість розробленого продукту, 
шт. Кількість надрукованих екземплярів, шт. 
3.Показник ефективності: Середні витрати на одиницю 
надрукованого екземпляру, грн 
4.Показник якості: Динаміка охоплених, %

60,1  
4 
8500   
7,06  

100

25,0  
0 
500   
50  

120

0  
0 
0   
0  

0

 Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей 

3. Своєчасне 
виявлення 
бездоглядних та 
безпритульних 
дітей, соціально-
правовий 
захист дітей, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах 

1.Організація та надання додаткових послуг 
по роботі з дітьми, які опинились у складних 
життєвих обставинах, з метою забезпечення 
своєчасного виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей, організація їх соціального 
супроводження

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 2129,4 
2017 – 3179,5 
2018 – 3354,4   

1.Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2.Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3.Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн 
4.Показник якості: Динаміка зменшення безпритульних та 
бездоглядних дітей, %

 2129,4  
900  
2366  

100

 3179,5  
925  
3437  

105

 3354,4  
950  
3530  

110 

4. Соціально-
правовий захист 
дітей та сімей 
з дітьми, які 
опинилися у 
складних життєвих 
обставинах

1.Надання додаткових соціальних послуг дітям 
та сім’ям з дітьми, які опинились у складних 
життєвих обставинах, установами, створеними 
за рішенням місцевих органів влади

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Міський 
центр дитини, Київський міський центр 
сім’ї «Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва

2016 – 3000,0 
2017 – 7738,4 
2018 – 7997,7 
В тому числі: 
Міський 
центр дитини 
2016 – 1320,0 
2017 – 1656,6 
2018 – 1747,7 
КМЦ 
«Родинний 
дім» 
2016 р. – 1680,0 
2017 р.– 6081,8 
2018 р.– 6250,0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено користувачів, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
користувача, грн 
4. Показник якості: динаміка чисельності користувачів, які 
звернулись за допомогою, %

 3000,0 
17000  
176,5  

100 

 7738,4 
17850  
434,0  

105

 7997,7 
18737  
426,8  

110

5. Попередження 
негативних проявів 
та профілактика 
правопорушень 
у дитячому 
середовищі 

1.Проведення заходів профілактики агресивної 
поведінки підлітків «Зупинись! – Посміхнись!»

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 507,2 
2017 – 941,0 
2018 – 992,8 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн. 
4. Показник якості: Динаміка зменшення чисельності 
дітей, які вчинили правопорушення, %

507,2  
10000  
50,7  

100 

941,0  
10000  
94,1   

99

992,8  
10000  
99,3   

98

2.Організація заходів серед дітей та підлітків 
«Даруємо радість дітям»  

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 250,0 
2017 – 300,0 
2018 – 350,0   

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн. 
4. Показник якості: Динаміка витрат на дитину, %

 250,0  
1525  
160  

100 

 300,0  
1525  
190  

118 

 350,0  
1525  
220  

137 

 Реалізація права кожної дитини на виховання в сім’ї 

6 Розвиток сімейних 
форм виховання 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

1.Забезпечення функціонування патронатних 
сімей для можливості влаштування дітей віком 
від 0 до 18 років, які залишилися без піклування 
батьків, та дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах

2016-2018 Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей №1 Служби у справах дітей 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 –700,2 
2017 – 1000,0 
2018 –1400,0 

Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності дітей, 
забезпечених тимчасовим сімейним вихованням, % 

 700,2  
8  
87525  

100

 1000,0  
10  
100000  

102

 1400,0  
14  
100000  

103

2.Соціально-психологічна допомога сім’ям, 
які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 –757,9 
2017 – 1254,4 
2018 – 1323,4 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, 
грн 
4. Показник якості: Динаміка витрат на одну особу, %

 757,9  
800  
947  

100

 1254,4  
800  
1568  

165

 1323,4  
800  
1654  

175 

 Додаткове матеріальне забезпечення 

7 Розвиток системи 
додаткового 
матеріального 
забезпечення 

1.Надання щорічної додаткової фінансової 
допомоги дитячим будинкам сімейного типу для 
вирішення матеріально-побутових проблем

2016-2018 Районні в місті Києві державні 
адміністрації 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 800,0 
2017 – 850,0 
2018 – 950,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість отримувачів допомоги, 
дитячі будинки сімейного типу 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
будинок, грн 
4. Показник якості: Динаміка витрат на один дитячий 
будинок сімейного типу, % 

 800,0  
23   

34782,6  

100 

 850,0  
23   

36956,5  

102 

 950,0  
23  

41304,3  

106 

2.Придбання автотранспорту (в т.ч. 
комплектуючих авточастин) для дитячих 
будинків сімейного типу

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), районні в 
місті Києві державні адміністрації

Бюджет міста 
Києва

2016 – 1159,5 
2017 – 2550,0 
2018 – 3400,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість ДБСТ, які отримають 
автомобілі, од 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
автомобіль, тис.грн 
4. Показник якості: Динаміка забезпечення ДБСТ 
автотранспортом, %

1159,5  
3   

386,5  

100

2550,0  
3   

850,0  

114

3400,0  
4   

850,0  

131 

 Заходи державної політики з питань сім’ї 

8. Забезпечення 
сприятливих умов 
для всебічного 
розвитку сім’ї, 
найповнішої 
реалізації сім’єю 
своїх функцій, 
підвищення ролі 
сім’ї як основи 
суспільства

1.Реалізація програми підготовки молоді 
до подружнього життя та молодих пар, які 
готуються до шлюбу

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр сім’ї «Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва

2016 –180,2 
2017 – 196,0 
2018 – 206,8 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені послугами, %

 180,2  
250  
720,8  

100

 196,0  
275  
712,7  

110

 206,8  
290  
713,1  

120 

2. Реалізація соціальних програм і заходів 
місцевих органів влади у справах сім’ї (лекційно-
тренінгова робота з попередження насильства в 
сім’ї, заходи до Дня родини, «Стоп-насильство», 
Дня Святого Миколая та інші) 

2016 – 2018 Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет міста 
Києва

2016 – 352,9 
2017 – 808,7 
2018 – 853,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, 
грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені послугами, %

 352,9  
10215  
34,5  

100

 808,7  
10521  
76,8  

103

 853,2  
10942  
77,9  

104

3. Організація загальноміських заходів для сімей 
з дітьми

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва   

2016 – 366,8 
2017 – 432,4 
2018 – 456,2 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн 
4. Показник якості: Динаміка витрат на дитину, %

 366,8  
2000  
183,4  

100

 432,4  
2000  
216,2  

110 

 456,2  
2000  
228,1  

125 
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4. Реалізація програми «Вітаю! Я народився!» 2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва 

2016 – 196,5 
2017 – 0,0 
2018– 0,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено дітей, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
дитину, грн 
4. Показник якості: Динаміка витрат на дитину, %

 196,5  
14500 
13,6 

100

9. Попередження 
насильства в сім’ї

1.Реалізація заходів медико-соціальної 
реабілітації постраждалих від насильства в сім’ї

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 123,3 
2017 – 150,1 
2018 – 158,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені послугами, %

 123,3  
40  
3082,5  
100

 150,1  
45  
3335,5  
112

 158,4  
50  
3168,0  
125 

2.Проведення корекційної роботи з особами, які 
вчинили насильство в сім’ї

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр сім’ї «Родинний дім», 
районні центри у справах сім’ї та жінок

Бюджет міста 
Києва

2016 – 100,0 
2017 – 131,3 
2018 – 138,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені послугами, %

 100,0  
90  
1111,1  
100

 131,3  
95  
1382,1  
105

 138,4  
100  
1384,0  
110 

10. Заходи з протидії 
торгівлі людьми

1.Забезпечення діяльності Київської міської 
Координаційної ради з питань запобігання 
насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії 
торгівлі людьми

2016 – 2018 
щоквартально

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

---- Не потребує 
фінансування

- - - - 

2. Проведення навчальних семінарів та тренінгів 
для заступників директорів шкіл з виховної 
роботи, психологів, дільничних інспекторів 
поліції, спеціалістів, які задіяні до виконання 
заходів з попередження насильства в сім’ї 

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр сім’ї «Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва

2016 – 112,0 
2017 – 124,3 
2018 – 131,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка зростання кількості закладів 
та установ, працівники яких будуть охоплені послугами, %

 112,0  
600  
186,7  

100

 124,3  
600  
207,2  

120

 131,2  
600  
218,7  

140 

         Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів 

11. Забезпечення 
надання комплекс-
них соціальних 
послуг сім’ям з 
дітьми та особам, 
які перебувають в 
складних життєвих 
обставинах та 
потребують 
сторонньої 
допомоги

1.Забезпечення діяльності Київського міського 
центру соціально – психологічної допомоги

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціально – психологічної 
допомоги, Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 –1430,5 
2017 –1818,4 
2018 –1918,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка завантаженості закладу, %

 1430,5  
600   
2384,2  
100

 1818,4  
500   
3636,8  
104

 1918,4  
500   
3836,8  
108

2.Забезпечення діяльності Київського міського 
правобережного центру для ВІЛ-інфікованих 
дітей та молоді 

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський правобережний центр для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді, Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 –784,4 
2017 –1071,0 
2018 –1129,9

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: динаміка чисельності осіб, які 
звернулись за допомогою, %

 784,4  
1000  
784,4  
100

 1071,0  
1100  
973,6  
110

 1129,9  
1200  
941,6  
120

3.Забезпечення діяльності комунальної установи 
«Київський міський лівобережний центр для 
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді»

2016 – 2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 
комунальна установа «Київський міський 
лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих 
дітей та молоді», Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 797,6 
2017 – 1572,6 
2018 – 1659,1

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

 797,6  
2600  
306,8  
100

 1572,6  
2600  
604,8  
104

 1659,1  
2600  
638,1  
109

4.Створення соціального гуртожитку для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (30 ліжко-місць)

2017-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2018 – 3152,2 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Створення соціального гуртожитку 
на 30 ліжко-місць 
3. Показник ефективності: Середні витрати на однин 
заклад, тис.грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

     3152,2 
1 

3152,2 

-

5. Забезпечення діяльності районних центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями 

2016-2018 Дарницька, Деснянська, Оболонська, 
Подільська, Солом’янська районні в місті 
Києві державні адміністрації 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 4063,1 
2017 – 5473,4 
2018 – 5774,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які будуть 
охоплені заходами, від тих, що звернулись за допомогою, %

 4063,1  
2838  
1431,7  
100

 5473,4  
2923  
1872,5  
103

 5774,4  
3040  
1899,5  
107

6.Відзначення одиноких батьків та матерів, які 
самі виховують дітей

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр сім’ї «Родинний дім»

Бюджет міста 
Києва

2016 – 0,0 
2017 – 40,0 
2018 – 40,0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка чисельності осіб, які 
отримають винагороду, %

0,0     40,0  
20  
2000,0  
100

40,0  
20  
2000,0  
100

 Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

12 Надання 
соціальних 
послуг дітям, 
молоді та сім’ям, 
які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах та 
потребують 
сторонньої 
допомоги; 
соціальне 
інспектування 
та соціальний 
супровід їх; підбір 
та навчання 
кандидатів в 
опікуни, прийомні 
батьки, батьки-
вихователі 

1. Забезпечення діяльності Київського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 5017,7 
2017 – 6462,6 
2018 – 6818,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість соціальних послуг, 
одиниць 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
послугу, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості наданих 
соціальних послуг, %

5017,7   
35805  

140,1  

100

6462,6   
43700  

147,9  

103

6818,0   
46103  

147,9  

107

 2. Збереження районних в місті Києві центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій, Служба у справах дітей 
та сім'ї виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста 
Києва

2016 – 19961,0 
2017 – 29401,9 
2018 – 31019,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість соціальних послуг, 
одиниць 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
послугу, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості наданих 
соціальних послуг, %

19961,0  
350000   

57,0  

100

29401,9  
360500   

81,6  

103

31019,0  
374900   

82,7  

107

 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

13 Надання 
соціальних послуг 
сім’ям з дітьми, 
які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах, в тому 
числі внутрішньо 
переміщеним 
особам

1. Реалізація заходів спеціалізованого 
формування «Служба соціальної підтримки сім’ї»

2016-2018 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 20,0 
2017 – 21,7 
2018 – 23,0   
2016 – 462,6 
2017 – 395,1 
2018 – 416,8

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які будуть охоплені 
послугами, %

 482,6  
27000   
17,9   

100

 416,8  
24000   
17,4   

109

 439,8  
25000   
17,6   

113

2. Реалізація заходів Міської спеціалізованої 
служби «Юридична консультація для сімей»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 0 
2017 – 70,0 
2018 – 80,0   
2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Надано послуг 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості наданих 
соціальних послуг одному отримувачу, %

0   
0  
0   

0

70,0   
440  
159,1   

100  

80,0   
480  
166,7   

111  

3. Реалізація соціокультурних заходів «Теплий 
дім» для сімей, які опинились у складних 
життєвих обставинах

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 40,0 
2017 – 43,4 
2018 – 46,0   
2016 – 0 
2017 – 52,5 
2018 – 55,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника 
4. Показник якості: Динаміка сімей, які опинились в 
складних життєвих обставинах, що будуть залучені до 
соціокультурологі-чних заходів, % 

40,0  
300  
133,3  

100   

 95,9  
330  
290,6  

110 

 101,4  
360  
280,7  

120 

4. Реалізація соціальних заходів «Екстрена 
підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних 
жінок» (соціальна квартира)

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва 

2016 – 380,0 
2017 – 412,3 
2018 – 436,6   
2016 – 344,1 
2017 – 379,1 
2018 – 400,0 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн. (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які будуть охоплені 
послугами, %  

 724,1  
100  
7242,0    

100

 791,4  
110  
7193,6    

110

 836,6  
120  
6971,7    

120
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5. Реалізація заходів «Інформаційно-
консультативна лінія «Телефон Довіри»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 0 
2017 – 220,0 
2018 – 240,0  
2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб, 
телефонних консультувань 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості звернень та 
відповідно наданих консультативних послуг, % 

0  
0   

0  

0

220,0  
2030   

108,4   

100

240,0  
2240   

107,1   

108

6. Реалізація заходів «Центр соціалізації для 
дітей, які знаходяться в конфлікті з законом»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба 
пробації, Служба у справах дітей та сім’ї 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 100,0 
2017 – 108,5 
2018 – 115,0  
2016 – 11,1 
2017 – 12,5 
2018 – 13,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника з послугами (грн) з урахуванням фінансування 
з інших джерел 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які соціалізуються, % 

111,1  
148  
750,7    

100

121,0  
160  
756,3    

108

128,2  
180  
712,2    

121

7. Проведення міських заходів до Дня спільних 
дій в інтересах дітей

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді районних в 
місті Києві державних адміністрацій

 Бюджет міста 
Києва

2016 – 0 
2017 – 40,0 
2018 – 42,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених заходом 
осіб, % 

0  
0  
0  
0

40,0  
1650  
24,2  
100 

42,2  
1820  
23,2  
110

14 Заходи щодо 
соціально-
профілактичної 
роботи, в тому числі 
в контексті хімічної 
та психологічної 
залежностей

1. Реалізація заходів спеціалізованого 
формування «Служба соціально-профілактичної 
роботи», в тому числі забезпечення діяльності 
груп взаємодопомо-ги

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 20,0 
2017 – 21,7 
2018 – 23,0  
2016 – 18,6 
2017 – 20,3 
2018 – 21,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено учасників, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка охоплених учасників,% 

38,6  
250  
154,4   

100

42,0  
267  
157,3   

100

44,4  
290  
153,1   

108

2. Реалізація соціальних заходів спеціалізовано-
го формування соціально-профілактичної 
роботи «Соціально-консультативна соціально-
наркологічна приймальня» (денний режим)

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва 

2016 – 25,0 
2017 – 27,2 
2018 – 28,7  
2016 – 44,0 
2017 – 40,2 
2018 – 42,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, 
грн (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених 
соціальними послугами осіб, направлених до КП 
«Соціотерапія», % 

69,0   
280  
246,4   

100

 67,4   
190  
354,7   

105

71,1   
210  
338,6   

117

3. Реалізація заходів спеціалізованого 
формування «Центр соціальної реабілітації 
для підлітків, які мають психологічні проблеми 
хімічної залежності»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 160,0 
2017 – 173,6 
2018 – 183,8 
2016 – 0,0 
2017 – 40,2 
2018 – 42,4   

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка залучених осіб до 
комплексної соціальної реабілітації, % 

160,0  
150  
1066,7  
100

 213,8  
165  
1295,8  
110

 226,2  
180  
1256,7  
120

4. Реалізація заходів по роботі з особами, що 
мають проблему ВІЛ/СНІДу, мобільними 
консультативними центрами вуличної роботи 
з підлітками та молоддю, які практикують 
ризикову поведінку

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 100,0 
2017 – 108,5 
2018 – 115,0 
2016 – 0 
2017 – 21,6 
2018 – 22,8

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, 
грн (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка охоплених осіб соціальними 
послугами, % 

100,0  
700  
142,6   

100

130,1  
800  
162,6   

115

137,8  
900  
153,1   

133

5. Реалізація заходів соціального супроводу сімей 
з дітьми, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу 
та які перебувають в кризовому стані

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 180,0 
2017 – 195,3 
2018 – 206,8  
2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Надано послуг, в середньому 1 
особа отримує 10 послуг 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка наданих соціальних послуг 
сім’ям з дітьми % 

180,0  
1500   

120,0  

100

195,3  
1650   

118,4  

108

206,8  
1820   

113,6  

113

6. Надання соціальної підтримки дітям-сиротам 
або позбавленим батьківського піклування з 
числа випускників інтернатних закладів, в тому 
числі внутрішньо переміщеним особам

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді районних 
в місті Києві державних адміністрацій, 
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 25,0 
2017 – 27,2 
2018 – 28,7  
2016 – 0 
2017 – 1,5 
2018 – 1,6

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Надано послуг (в середньому 7 
послуг на 1 отримувача) 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
послугу, грн (з урахуванням позабюджетних коштів) 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які успішно пройдуть 
адаптаційний модуль, % 

25,0  
1260    

19,8    

100

28,7  
1354   

21,2    

107

30,3  
1524    

19,9    

121

7. Реалізація заходів соціальної підтримки 
неповнолітніх, які перебувають в СІЗО, 
відбувають покарання або повертаються з місць 
позбавлення волі

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій,  Служба у справах дітей 
та сім’ї виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 105,0 
2017 – 114,0 
2018 – 120,6  
2016 – 40,9 
2017 – 44,8 
2018 – 47,3

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг, 
в середньому 25 дітей, які перебувають у Київському 
СІЗО, (стала група), отримують 96 соціальних послуг, (1 
дитина) = 2400 індивідуальних та групових послуг 50 осіб, 
соціальний супровід ( в середньому 7 послуг на особу) = 
350 послуг 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
послугу, грн 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які будуть охоплені 
послугами соціальної підтримки дітей, які перебувають 
у Київському СІЗО та охоплені соціальними послугами, 
звільнених з місць позбавлення волі, %  

145,9   
1500         

97,3   

100

158,8   
4118         

38,6   

105

167,9   
4390         

38,2   

112

8. Забезпечення реалізації заходів «Соціальне 
літо», в тому числі модульних курсів соціальної 
просвіти для дітей, сімей з дітьми в умовах 
літнього наметового табору

2016-2018 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій, Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 188,7 
2017 – 204,7 
2018 – 216,8  
2016 – 17,8 
2017 – 96,8 
2018 – 102,1

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника програми, грн 
4. Показник якості: Динаміка охоплених роботою 
(соціальним супроводом) сімей, діти яких стали 
учасниками програми і як результат виявили бажання 
продовжувати роботу зі спеціалістами мережі в рамках 
отримання соціальних послуг, % 

206,5  
1000   
206,5   

100

301,5  
1900   
158,7   

190

318,9  
2000   
159,5   

200 

9. Реалізація заходів «Мобільні інформаційно-
консультативні пункти соціальної роботи»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 190,0 
2017 – 206,2 
2018 – 218,3  
2016 – 18,1 
2017 – 20,0 
2018 – 21,1

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг – 1 
захід в середньому охоплює 15 учасників – 720 заходів 
групової соціальної роботи 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка зменшення кількості сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, від 
загальної кількості, що перебувають на обліку, % 

 208,1  
1720     
121,0   

100

 226,2  
1750     
129,3   

102

 239,4  
1770     
135,2   

103

10. Реалізація заходів «Соціальне інформування» 2016-2018 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних у місті Києві державних 
адміністрацій, Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 10,0 
2017 – 10,9 
2018 – 11,5  
2016 – 0 
2017 – 60,0 
2018 – 63,3

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб, надано послуг 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
послугу, грн. 
4. Показник якості: Динаміка зменшення кількості сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, від 
загальної кількості, що перебувають на обліку, %

10,0  
2500  
4,0  

100

70,9  
2800  
25,3  

112

74,8  
3000  
24,9  

120

11. Виготовлення соціально-інформаційної 
продукції щодо соціальних послуг мережі 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді районних 
в місті Києві державних адміністрацій,  
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), 

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 30,0 
2017 – 32,6 
2018 – 34,5  
2016 – 48,1 
2017 – 74,2 
2018 – 78,3

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Розповсюджено матеріалів, 
примірників 
3. Показник ефективності: Середні витрати на вартість 
примірника, грн 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які будуть охоплені (за 
кількістю розповсюджених матеріалів), % 

78,1  
22300   

3,5   

100

106,8  
3000   

35,6   

107

112,8  
3000   

37,6   

115

15. Підтримка 
сімей з дітьми з 
функціональними 
обмеженнями

1. Реалізація соціальних заходів спеціалізовано-
го формування з соціально-психологічної 
реабілітації дітей та сімей з функціональними 
обмеженнями

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 480,0 
2017 – 520,8 
2018 – 551,5  
2016 – 38,1 
2017 – 41,9 
2018 – 44,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка сімей/осіб, які будуть 
охоплені послугами, % 

518,1  
2200  
235,5  

100

562,7  
2320  
242,5  

105

595,7  
2452  
242,9  

111

2. Реалізація соціальних заходів «Денна 
відпочинкова програма для дітей з 
функціональними обмеженнями та дітей з сімей, 
які опинились у складних життєвих обставинах»

2016-2018 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій, Київський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), 
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 300,0 
2017 – 325,5 
2018 – 344,7 
2016 – 0,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0

1. Показник затрат Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб, в середньому 15 
осіб в 1 заході 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості наданих 
соціальних послуг, % 

300,0  
3250   

92,3  

100

 325,5  
3350   

97,2  

103

344,7  
3450   

99,9  

106 

3. Проведення модульного курсу «Літня школа» 
для батьків з дітьми з функціональними 
обмеженнями (маломобільними)

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 57,5 
2017 – 62,4 
2018 – 66,1  
2016 – 0,0 
2017 – 76,9 
2018 – 81,1

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка охоплених сімей з дітьми 
модульним курсом, %

57,5  
60  
958,3   

100

139,3  
320  
435,3   

107

147,2  
350  
420,6   

117

4. Проведення районних та міського фестивалю 
«Повіримо у себе»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Служба у справах 
дітей та сім’ї виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій 

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва  

2016 – 150,0 
2017 – 162,8 
2018 – 172,4  
2016 – 91,0 
2017 – 101,7 
2018 – 107,3

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка залучення учасників, % 

 241,0  
1350  
178,5   

100

 264,5  
1450  
182,4   

107 

 279,7  
1550  
180,4   

115
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5. Проведення заходів щодо спортивно-
фізкультурного розвитку сімей з дітьми з 
функціональними обмеженнями, зокрема 
соціально-спортивної акції «Старти надій»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 6 0,0 
2017 – 65,0 
2018 – 68,9   
2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб (в середньому 50 
учасників 1 заходу) 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка залучення сімей з дітьми з 
функціональними обмеженнями, які стануть активними 
учасниками соціально-спортивної акції, %  

60,0  
300   

200,0   

100

65,0  
330   

197,0   

110

68,9  
365   

188,9   

120

6. Проведення заходів до новорічних свят 
для дітей із сімей пільгових категорій, парад 
помічників Святого Миколая та Дідів Морозів-
волонтерів

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 46,7 
2017 – 168,0 
2018 – 177,2

Соціальна підтримка дітей і сімей пільгових категорій 
1. Показник затрат:  Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка охоплених сімей пільгових 
категорій, % 

46,7  
1500  
31,1   

100

 
168,0  
1550  
108,4   

105

 
177,2  
1600  
110,7   

115

16 Проведення 
підготовки опікунів, 
усиновителів, 
прийомних батьків, 
підвищення 
потенціалу сімей; 
проведення 
інформаційно-
просвітницької 
роботи, спрямованої 
на популяризацію 
здорового способу 
життя, запобігання 
тютюнопалінню, 
вживанню алкоголю 
та наркотиків, 
дотримання 
безпечної поведінки, 
толерантного 
ставлення до 
оточуючих

1. Реалізація заходів спеціалізованого 
формування «Інформаційно-тренінговий центр 
соціальної роботи в територіальній громаді міста 
Києва»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 100,0 
2017 – 108,5 
2018 – 115,0  
2016 – 824,7 
2017 – 1047,2 
2018 – 1104,7

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка учасників програми, які 
виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, % 

 924,7  
5300  
174,5  
100

 1155,7  
600  
1926,2  
109

 1219,7  
650  
1876,5  
118

2. Реалізація заходів спеціалізованого 
формування «Центр залучення дитячих 
громадських організацій до соціальної роботи в 
територіальній громаді міста Києва»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Бюджет міста 
Києва

2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб 
Проведено соціокультурних масових заходів 
Залучено волонтерів  
3. Показник ефективності: Середні витрати на на одного 
учасника програми – до грн 
4. Показник якості: Динаміка учасників програми, які 
виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціальних послуг, %

0   
0  
0 
0  
0 

 0

0   
0  
0 
0  
0  

0

0   
0  
0 
0  
0  

0

3. Реалізація заходів щодо підтримки та розвитку 
волонтерського руху, в тому числі програми 
«Школа координаторів волонтерського руху»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба 
у справах дітей та сім'ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Бюджет міста 
Києва

2016 – 0 
2017 – 0 
2018 – 0

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб  
Проведено соціокультурних масових заходів Залучено 
волонтерів, підписані угоди на волонтерську діяльність 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника програми – до грн 
4. Показник якості: Динаміка учасників програми, які 
виявили бажання продовжувати роботу зі спеціалістами 
мережі в рамках отримання та надання соціальних 
послуг, %

0   
0  
0 
0   
0   

0

0   
0  
0 
0   
0   

0

0   
0  
0 
0   
0   

0

4. Проведення соціокультурного заходу «Юнь 
Києва запрошує» для сімей міста Києва

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба 
у справах дітей та сім'ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 30,0 
2017 – 32,6 
2018 – 34,5  
2016 – 56,1 
2017 – 110,5 
2018 – 116,6

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка кількості охоплених осіб 
соціально – культурологічним заходом, % 

86,1  
3500  
24,6  

100 

143,1  
3200  
44,7  

107 

151,1  
3400   
44,4  

113 

5. Проведення заходів соціального інформування 
та національно-патріотичного виховання для 
дітей-клієнтів, волонтерів, лідерів громадських 
організацій соціального спрямування під час 
збору-походу «Козацькими шляхами»

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба 
у справах дітей та сім'ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 138,7 
2017 – 150,0 
2018 – 160,0  
2016 – 105,9 
2017 – 195,2 
2018 – 205,9

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість охоплених осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника програми – до грн 
4. Показник якості: Динаміка залучення дітей-клієнтів 
мережі, волонтерів, лідерів громадських організацій, % 

244,6  
1000   
244,6  

100

345,2  
2700   
127,8  

108

365,9  
2900   
126,2  

116 

6. Реалізація соціально-культурологічних 
районних та міських заходів щодо відзначення 
державних свят та пам`ятних дат українського 
народу для сімей, які потрапили в зону уваги 
соціальних служб

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій, Служба у справах дітей 
та сім'ї виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Інші джерела   
Бюджет міста 
Києва

2016 – 250,0 
2017 – 271,3 
2018 – 287,3  
2016 – 226,4 
2017 – 338,9 
2018 – 357,5

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено осіб (5000 осіб в 
середньому 1500 осіб – 3 культурологічних заходи = 
4500 та 300 в заходах районного рівня приблизно 3600 
учасників = 8100) 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка сімей/осіб, які будуть 
охоплені послугами, % 

476,4  
8100       

58,8  

100 

610,2   
8400      

72,6  

104

644,8  
8800      

73,3  

109

7. Реалізація заходів щодо популяризації 
сімейних цінностей, толерантного ставлення до 
членів сім'ї, які стали учасниками психотравмую-
чих подій, формування здорового способу життя 
та безпечної поведінки у сімей, які практикують 
ризиковану поведінку («Рибальство»)

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 70,0 
2017 – 75,0 
2018 – 80,0  
2016 – 4,5 
2017 – 37,5 
2018 – 39,6

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одну 
особу, грн 
4. Показник якості: Динаміка осіб, які будуть охоплені 
послугами, % 

74,5  
250  
298,0  

100

112,5  
2200  
43,0  

110 

119,6  
2400  
41,9  

120 

8. Проведення соціальних досліджень, 
моніторингу соціальних послуг, наукового 
супроводу соціальної роботи

2016-2018 Київський міський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Служба у 
справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Інші джерела  
Бюджет міста 
Києва

2016 – 170,0 
2017 – 184,5 
2018 – 195,3  
2016 – 54,4 
2017 – 33,0 
2018 – 34,8

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено респондентів 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
респондента, грн  
4. Показник якості: Динаміка результатів дослідження, що 
дозволять прийняти управлінські рішення щодо реалізації 
соціальних заходів, що вплине на соціальний розвиток громади, 
відсоток вивчених індикаторів соціальної роботи від потреби, % 

224,4  
1800  
124,6   
100

217,5  
2700  
80,5   
108

230,1  
2900  
79,3   
116

9. Реалізація соціально-культурологічних 
районних та міських заходів щодо відзначення 
державних свят та пам`ятних дат українського 
народу для сімей, які потрапили в зону уваги 
соціальних служб

2016-2018 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Бюджет міста 
Києва 

2016 – 318,4 
2017 – 388,5 
2018 – 409,7

 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Охоплено, осіб 
3. Показник ефективності: Середні витрати на одного 
учасника, грн 
4. Показник якості: Динаміка сімей/осіб, які будуть 
охоплені послугами, %

318,4   
10000  
31,84   
100

388,5   
11000  
35,32   
108

409,7   
12000  
34,14   
116

 Проведення капітального ремонту та придбання предметів довгострокового користування 

17 Розвиток системи 
додаткового 
матеріального 
забезпечення

1. Капітальний ремонт центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді районних в місті Києві 
державних адміністрацій

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), центри соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді район-
них в місті Києві державних адміністрацій

Бюджет міста 
Києва (спеціа-
льний фонд)

2016 – 971,7 
2017 – 2800,0 
2018 – 1062,1 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість об’єктів, од. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
об’єкт, грн

971,7   
4  
242925

2800,0   
2  
1400000

1062,1   
2  
531050

 2. Створення сприятливих умов для діяльності  
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районні в місті 
Києві державні адміністрації 

Бюджет міста 
Києва (спеціа-
льний фонд)

2016 – 695,8 
2017 – 1799,7 
2018 – 2004,2

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання, од. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
предмет, грн

695,8  
11  
63254 

1799,7  
10  
179970 

2004,2  
9  
222689

 3. Капітальний ремонт районних центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями, 
центрів для ВІЛ-інфікованих дітей

2016-2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський правобережний центр для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді, районні в місті 
Києві державні адміністрації

Бюджет міста 
Києва (спеціа-
льний фонд)

2016 – 75,4 
2017 – 2952,0 
2018 – 3114,4 

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість об’єктів, од. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
об’єкт, грн 

75,4   
1   
75400  

 2952,0   
1  
2952000

3114,4   
1  
3114400

 4. Створення сприятливих умов для діяльності  
районних центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями

2016-2018 Районні в місті Києві державні 
адміністрації

Бюджет міста 
Києва (спеціа-
льний фонд)

2016 –15,3 
2017 –158,7 
2018 – 167,4

1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2. Показник продукту: Кількість придбаного обладнання, од. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
предмет, грн

15,3  
4  
3825

158,7  
4  
39675 

167,4  
4  
41850 

5.Ремонт та облаштування соціального 
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

2018 Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Київський 
міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

Бюджет міста 
Києва (спеціа-
льний фонд)

2018 –6206,0 1. Показник затрат: Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн 
2.Показник продукту: 
Кількість придбаного обладнання,од. 
Кількість об’єктів, од. 
3. Показник ефективності: Середні витрати на один 
предмет, грн

–  

– 
– 
– 

– 

– 
– 
– 

6206,0  

13 

1 
6206,0

 Всього: 226 399,4

V². Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàìè ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â. 
Çâ³ò ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íàäàºòüñÿ â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî



7ДОКУМЕНТ Хрещатик

11 липня 2017 р.

№72 (4985)

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Жовтанію Євгенію Михайловичу на 
вул. Чабанівській 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва гаража

Рішення Київської міської ради № 194/2416 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Жовтанію Євгенію Михайловичу на вул. Чабанівській у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним при-
значенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території середньоповерхової 
житлової забудови та території вулиць і доріг (висновок Депаратменту містобудування та архітектури від 28.04.2016 
№ 5553/0/12/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Пре внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Æîâòàí³þ 
ªâãåí³þ Ìèõàéëîâè÷ó íà âóë.×àáàí³âñüê³é ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,01 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà ãàðàæà (Ê-27315).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 
Орябинській Єлизаветі Іванівні 

на вул. Барикадній, 3 
у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 195/2417 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Орябинській Єлизаветі Іванівні на вул. Барикадній, 3 у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що відповідно до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської 
зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, частина 
земельної ділянки потрапляє до території захисних зелених насаджень (витяг з протоколу № 26 засідання постійної 
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування від 16.11.2016), керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Îðÿáèíñüê³é 
ªëèçàâåò³ ²âàí³âí³ íà âóë.Áàðèêàäí³é, 3 ó Ãî-
ëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-26490).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянину Ковриженку Андрію Віталійовичу 
на перетині вулиць Миколи Краснова 
та Огарьова у Святошинському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 196/2418 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Ковриженку Андрію Віталійовичу на перетині вулиць Миколи Краснова та Огарьова у Свято-
шинському районі м. Києва та додані документи, у зв’язку з відсутністю майнових документів на споруди, розміщені 
на земельній ділянці (акт обстеження земельної ділянки від 18.05.2016 № 16-0896-08) та керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîâðèæåíêó Àíäð³þ Â³òà-
ë³éîâè÷ó íà ïåðåòèí³ âóëèöü Ìèêîëè Êðàñíîâà 
òà Îãàðüîâà ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îá-

ñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27327).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Шейко Катерині Олександрівні на 

вул. Хортівській, 15 у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 190/2412 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Шейко Катерині Олександрівні на вул. Хортівській, 15 у Голосіївському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території захисної зелені (висновок Департаменту містобуду-
вання та архітектури від 31.03.2015 № 3668/0/12/27-15), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Øåéêî Êàòåðèí³ 
Îëåêñàíäð³âí³ íà âóë.Õîðò³âñüê³é, 15 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-24471).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Коваленку Олександру Юрійовичу на 

просп. Академіка Глушкова, 22-б у Голосіївському районі 
м. Києва для розміщення нежитлової 

будівлі – торгового павільйону
Рішення Київської міської ради № 191/2413 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Коваленку Олександру Юрійовичу на просп. Академіка Глушкова, 22-б у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за 
функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до території вулиць та 
доріг, уточнюється червоними лініями, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êîâàëåíêó 
Îëåêñàíäðó Þð³éîâè÷ó íà ïðîñï. Àêàäåì³êà 
Ãëóøêîâà, 22-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 5 ðîê³â äëÿ 

ðîçì³ùåííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ - òîðãîâîãî 
ïàâ³ëüéîíó (Ê-26948).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову громадянину Кулеєву Сергію 
Олександровичу у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 192/2414 від 20 квітня 2017 року

На виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.07.2015 у справі № 826/19510/14, 
розглянувши клопотання громадянина Кулеєва Сергія Олександровича від 22.08.2014 про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд орієнтовною площею 0,10 га в межах міста Києва та враховуючи те, що 
до клопотання не додані графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, 
керуючись статтями 9, 118, 121 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ãðîìàäÿíèíó Êóëåºâó Ñåðã³þ 

Îëåêñàíäðîâè÷ó ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä îð³ºíòîâíèì ðîçì³ðîì 0,10 ãà 
(ñïðàâà À-22735).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Бачеку Олексію Олександровичу на 
вул. Керченській у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва індивідуального гаража
Рішення Київської міської ради № 193/2415 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Бачеку Олексію Олександровичу на вул. Керченській у Солом’янському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території багатоповерхової житлової забудови (лист Департа-
менту містобудування та архітектури від 01.04.2016 № 4540/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áà÷åêó Îëåêñ³þ Îëåêñàí-
äðîâè÷ó íà âóë.Êåð÷åíñüê³é ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,01 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 

áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà (Ê-26734).
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Цибуліну Сергію Борисовичу 

на узвозі Фрометівському, 24-б 
у Голосіївському районі 

м. Києва для будівництва та обслуговування жилого бу-
динку, господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 197/2419 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Цибуліну Сергію Борисовичу на узвозі Фрометівському, 24-б у Голосіївському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціо-
нальним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території громадських будівель і споруд та території 
вулиць і доріг, а також через земельну ділянку проходять магістральні мережі: водогін та каналізаційний колектор 
(висновок Департаменту містобудування та архітектури від 13.03.2015 №2253/0/12/27-15), керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Öèáóë³íó Ñåðã³þ Áîðèñîâè÷ó 
íà óçâîç³ Ôðîìåò³âñüêîìó, 24-á ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-23661).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки громадянину 

Оверчуку Віталію Петровичу 
на вул. Краснодонській, 42-б 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 198/2420 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Оверчуку Віталію Петровичу на вул. Краснодонській, 42-б у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території вулиць і доріг (висновок Департаменту містобуду-
вання та архітектури від 29.06.2016 № 7013/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Îâåð÷óêó Â³-
òàë³þ Ïåòðîâè÷ó íà âóë.Êðàñíîäîíñüê³é, 42-á ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-27469).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянці 

Кислинській Анастасії Миколаївні 
на вул. Лісній, 30 в Оболонському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 199/2421 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Кислинській Анастасії Миколаївні на вул. Лісній, 30 в Оболонському районі м.Києва та додані 
документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації за функ-
ціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території лісів та лісопарків (висновок Департа-
менту містобудування та архітектури від 21.07.2016 № 7624/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Êèñëèíñüê³é 
Àíàñòàñ³¿ Ìèêîëà¿âí³ íà âóë. Ë³ñí³é, 30 â Îáî-
ëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëî-
ùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-27452).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянину Кислинському Андрію Миколайовичу 
на вул. Лісній, 30 в Оболонському 
районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 200/2422 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Кислинському Андрію Миколайовичу на вул. Лісній, 30 в Оболонському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена у клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній документації 
за функціональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до території лісів та лісопарків (висновок 
Департаменту містобудування та архітектури від 20.07.2016 № 7569/0/12-4/27- 16), керуючись статтями 9, 118 
Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êèñëèíñüêî-
ìó Àíäð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó íà âóë. Ë³ñí³é, 30 â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-27453).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Мавринюку Івану Дмитровичу 

на вул. Спортивній, 12-а 
у Дніпровському районі м. Києва 

для ведення садівництва
Рішення Київської міської ради № 201/2423 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Мавринюку Івану Дмитровичу на вул. Спортивній, 12-а у Дніпровському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена у справі-клопотанні ініціатива не відповідає містобудівній доку-
ментації за функціональним призначенням, а саме: територія за функціональним призначенням належить до зони 
зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 29.06.2016 
№6938/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель Державної та комунальної власності», пунктом 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-

áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàâðèíþêó 
²âàíó Äìèòðîâè÷ó íà âóë.Ñïîðòèâí³é, 12-à ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà 
(Ê-27457).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо 

відведення земельної 
ділянки громадянці 

Устиновій Ірині Петрівні 
на вул. Польовій, 33 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 202/2424 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Устиновій Ірині Петрівні на вул. Польовій, 33 у Солом’янському районі м. Києва та додані документи, 
враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним призначенням, а 
саме: земельна ділянка належить до комунально-складської території (витяг з містобудівного кадастру від 25.04.2016 
№ 5433/0/12/12-03-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Óñòèíîâ³é ²ðèí³ 
Ïåòð³âí³ íà âóë. Ïîëüîâ³é, 33 ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,04 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî 
áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(Ê-27006).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу 

на Смородинському узвозі 
у Шевченківському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 203/2425 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на Смородинському узвозі у Шевченківському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функці-
ональним призначенням, а саме: земельна ділянка належить до зони зелених насаджень загального користування 
(лист Департаменту містобудування та архітектури від 30.05.2016 № 6139/0/12-4/27-16), керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåêñàíäðó Â³-
êòîðîâè÷ó íà Ñìîðîäèíñüêîìó óçâîç³ ó Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü 
äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27082).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення 
проекту землеустрою 

щодо відведення земельної 
ділянки громадянину 

Купріянову Володимиру Олександровичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва 
та обслуговування 

жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 204/2426 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Купріянову Володимиру Олександровичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м.Києва 
та додані документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóïð³ÿíîâó Âîëîäèìèðó Îëåê-
ñàíäðîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,09 ãà (çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28613).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Якимчуку Ігорю Михайловичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 205/2427 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Якимчуку Ігорю Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó ßêèì÷óêó 
²ãîðþ Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,08 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28648).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Купавих Олегу Миколайовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 206/2428 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Купавих Олегу Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êóïàâèõ 
Îëåãó Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28624).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Шупику Федору Івановичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 207/2429 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Шупику Федору Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 

ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Øóïèêó Ôåäîðó ²âàíîâè÷ó 
ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàð-
ñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-28723).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Балиці Олександру Васильовичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 208/2430 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо підведення земельної 

ділянки громадянину Балиці Олександру Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності громадян, керу-
ючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áàëèö³ Îëåê-
ñàíäðó Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28665).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської 
цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016–2018 роки»

Рішення Київської міської ради № 426/2648 від 1 червня 2017 року 
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил 
України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», з метою організації роботи зі здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної при-
кордонної служби України, які дислокуються на території міста Києва, та забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 
ðîêè», çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116, çã³äíî 
ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê íàäàííÿ øåôñüêî¿ äîïîìîãè â³éñüêîâèì ÷àñòèíàì, ÿê³ äèñëîêóþòüñÿ 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 

Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до рішення 

Київської міської ради
від 01.06.2017 № 426/2648

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

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

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Роки Усього витрат на виконання Програми

2016 2017 2018

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 1158749,0 1476981,0 1411147,8 4046877,8

Бюджет м. Києва 1158354,9 1476609,7 1410756,1 4045720,7

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

2. Ó ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» òàáëèöþ âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

3. Ðîçä³ë 5 «Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«Êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â, ÿêèé êîîðäèíóº ä³¿ âèêîíàâö³â Ïðîãðàìè, âèçíà÷àº ïî-

ðÿäîê âçàºìíîãî ³íôîðìóâàííÿ ³ çâ³òóâàííÿ (³ç çàçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ ñòðîê³â) òà îðãàí³çîâóº ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî õ³ä ¿¿ âèêîíàííÿ. Âèùåçàçíà÷åí³ ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà çàñòóïíèêà 
ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíóþòüñÿ íèì ç îáîâ’ÿçêîâèì çàëó÷åííÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çàâäàíü ³ çàõîä³â ñï³ââèêîíàâöÿìè, çàçíà÷åíèìè ó ö³é Ïðîãðàì³, ñåðåä ÿêèõ: ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ òà ³íø³.

Áåçïîñåðåäí³é êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàìîâíèê (â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü), à çà ö³ëüîâèì òà åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â – ãîëîâíèé ðîçïîðÿäíèê, 
ÿêèé íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå òà åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ.

Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷óº ðåãóëÿðíèé ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè òà ï³äãîòîâêó 
çâ³òíî¿ ³ àíàë³òè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

Áåçïîñåðåäí³é êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè òà çà ö³ëüîâèì ³ åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì êîøò³â çä³éñíþº ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêîñò³ (ó òîìó ÷èñë³ óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

Âèçíà÷àþòüñÿ òàê³ åòàïè çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ:
- ùîð³÷íî, äî çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó íàñòóïíîãî ðîêó, àëå íå ï³çí³øå 01 ãðóäíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó, Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîãîäæóº ³ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ïîïåðåäí³é ðîçðàõóíîê êîøò³â, íåîáõ³äíèõ íà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ íà íàñòóïíèé ð³ê;

- Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³î-
äîì, ïîäàº ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, 
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè òà îïðèëþäíþº éîãî íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Çà ³í³ö³àòèâîþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), çàìîâíèêà, ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó àáî ãîëîâíîãî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â Ïðîãðàìè, ðîçãëÿä ïðîì³æíîãî çâ³òó ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ¿¿ çàâäàíü ³ çàõîä³â òà äîñÿãíåííÿ 
ïðîì³æíèõ ö³ëåé ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ñêëàäàº îñòàòî÷íèé çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ âèêîíàííÿ òà ïîäàº éîãî íà ðîçãëÿä ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, à òàêîæ íà ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðàçîì ³ç ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ ïðî ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 
íå ï³çí³øå í³æ ó äâîì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó íà ¿¿ âèêîíàííÿ.

Ð³÷íèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ìîæå áóòè ïåðåâ³ðåíèé øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíîãî çîâí³øíüîãî àóäèòó, ùî ïðîâîäèòüñÿ çà ³í³ö³àòèâîþ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó àáî íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Îñòàòî÷íèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ïåðåâ³ðÿºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíîãî çîâí³øíüîãî àóäèòó ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».
4. Ó ðîçä³ë³ 6 «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè: 
4.1. Ó ïîçèö³¿ 1: 
Ïóíêòè 5, 7 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 4046877,8 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 4045720,7 тис. грн

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

 № п/п Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Строк виконання 
заходу

Виконавці Джерела фінан-
сування

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

Очікуваний результат

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

1. Адресна 
матеріальна 
допомога* 

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

2016 - 2018 Департамент 
соціальної 
політики, районні 
в місті Києві 
державні адмініст-
рації

Бюджет  м. Києва 16914,8 29299,6 21205,1
       
       
       
       
       
       

Показник витрат, тис. грн 16914,8 29299,6 21205,1

Показник продукту    

Кількість одержувачів, тис. осіб 12,6 21,0 16,7

Показник ефективності    

Середній розмір допомоги, грн 1342,4 1395,2 1269,8

Показник якості    

Динаміка середнього розміру 
допомоги, % 

100,0 103,9 94,6

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

2016 - 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  м. Києва 50677,9 47282,0 40809,5 Показник витрат, тис. грн 50677,9 47282,0 40809,5

Показники продукту

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

2. Засоби  складного 
протезування, од.

411,0 282,0 282,0

3. Засоби реабілітації та 
пересування, од. 

4282,2 3707,0 1101,0

Показник ефективності

1. Середній розмір вартості 
засобів гігієни, грн

290,7 347,7 364,5
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Äîïîâíèòè  ïóíêòîì 15 òàêîãî çì³ñòó:

4.2. Ïóíêòè 1, 2  ïîçèö³¿ 4 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

4.3. Ïóíêò 2  ïîçèö³¿ 11 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿: 

4.4. Ïóíêò 2  ïîçèö³¿ 13 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

4.5. Äîïîâíèòè ïîçèö³ºþ 17 òàêîãî çì³ñòó: 

4.6. Ï³äñóìêîâó ïîçèö³þ âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: 

РАЗОМ 1158749,0 1476981,0 1411147,8 1158749,0 1476981,0 1411147,8

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4046877,8 тис. грн, в т. ч.: кошти бюджету м. Києва – 4045720,7 тис. грн, кошти інших джерел – 1157,1  тис. грн        

17. Наукові досліджен-
ня та розробка 
програм

Забезпечувати здійснення наукових досліджень та розроблення 
програм соціального спрямування

2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  м. Києва - 700,0 -
        
        
        
        
        
        
        
        

Показник витрат, тис. грн - 700,0 -

Показник продукту    

Кількість програм, од. -  1 -

Кількість наукових досліджень, од.  1

Показник ефективності   

Середній розмір програм, тис. грн - 200,0 -

Середній розмір наукових 
досліджень, тис. грн

500,0

Показник якості    

Динаміка середнього розміру 
допомоги, %

- 100,0 -

 

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

2016-2017 Департамент 
соціальної 
політики; 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет  м. Києва 25316,5 17883,9 - Буде забезпечено погашення 
кредиторської заборгованості, 
витрат щомісячної адресної 
безготівкової допомоги 
окремим категоріям соціально 
незахищених верств населення 
міста Києва за надані комунальні 
послуги в 2009 році

25316,5 17883,9 -

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

2016 - 2018 Департамент 
соціальної політики

Бюджет  м. Києва 9386,0 36496,8 7698,1
        
        
        
        
        
        

Показник витрат,  тис. грн 9386,0 36496,8 7698,1

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 1,4 5,0 1,0

Показник ефективності

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

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 357,1 71,4

 2. Забезпечувати оздоровлення дітей киян - учасників АТО та 
дітей військовослужбовців військових частин № 2260, №3066, 
№3030, №2269, №В2262, №В2277, №А0525, №А1799, №А2299, 
№В3231, які дислокуються на території міста Києва, віком до 7 
років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків

2016 -2018 Департамент 
соціальної політики

Бюджет  м. Києва 8110,0 12630,0 13324,7
        
        
        
        
        
        
        

Показник витрат, тис. грн 8110,0 12630,0 13324,7

Показники продукту

Кількість одержувачів дітей 
учасників АТО,  осіб

863 863 863 

Кількість одержувачів дітей 
військовослужбовців, осіб

 -  400  400

Показник ефективності    

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

Показник якості    

Динаміка одержувачів, % 100,0 146,3 146,3

 15. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-
учасникам антитерористичної операції 

2016 - 2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  м. Києва - 2200,0 -
        
        
        
        
        
        

Показник витрат, тис. грн - 2200,0 -

Показник продукту    

Кількість одержувачів, осіб - 8 -

Показник ефективності   

Середній розмір, тис. грн - 275,0 -

Показник якості    

Динаміка середнього розміру 
допомоги, %

- 100,0 -

       2. Середній розмір вартості 
засобів складного протезування, 
грн

23213,0 43184,2 4555,9

       3. Середній розмір вартості 
засобів реабілітації та 
пересування, грн

3363,2 2852,1 1890,2

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

  100,0   93,3   80,5

11.  Компенсація 
витрат за пільговий 
проїзд

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у 
КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським 
пасажирським транспортом учасників антитерористичної 
операції та військовослужбовців військових частин №2260, 
№3066, №3030, №2269, №В2262, №В2277, №А0525, №А1799, 
№А2299, №В3231, які дислокуються на території міста Києва, 
для виконання покладених на них обов'язків 

2016-2018 Департамент 
соціальної політики

Бюджет м. Києва 2337,5 1698,4 2547,6 Показник витрат, тис. грн 2337,5 1698,4 2547,6

Показники продукту    

Кількість одержувачів:    

1) місячний проїзний для 
учасників АТО, тис. осіб

3,5 - -

2) півмісячний проїзний для 
учасників АТО, тис. осіб

1,5 - -

3) місячний проїзний для 
військовослужбовців, осіб

 -  386  386

Показник ефективності    

Середня вартість проїзного 
квитка:

   

1)  місячний для учасників 
АТО,  грн

550,0 - -

2) півмісячний для учасників 
АТО, грн

275,0 - -

3)  місячний для військово-
службовців, грн

 -  550,0  550,0

Показник якості    

Динаміка середнього розміру 
допомоги, %

100,0 100,0 100,0

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
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Додаток 2
до рішення 

Київської міської ради
від 01.06.2017 № 426/2648

Порядок
надання шефської допомоги військовим частинам, 

які дислокуються на території міста Києва

 1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ (ÿê íàäàííÿ øåôñüêî¿ äîïîìîãè) â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â â³éñüêîâèõ ÷àñòèí Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, 
Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ¹ 2260, ¹3066, ¹3030, ¹2269, ¹Â2262, ¹Â2277, 
¹À0525, ¹À1799, ¹À2299, ¹Â3231, ÿê³ äèñëîêóþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà (äàë³ – â³éñüêî-
â³ ÷àñòèíè), òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé äîäàòêîâèìè ï³ëüãàìè òà ãàðàíò³ÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè ì³ñüêîþ 
ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 ðîêè», â ìåæàõ âèäàòê³â íà 
â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Ó ðàìêàõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ì³ñüêîþ ö³ëüîâîþ ïðîãðàìîþ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» 
íà 2016 - 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíîþ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó 
¹ 116/116, çàáåçïå÷óþòüñÿ:

2.1. Ïðî¿çíèìè êâèòêàìè íà âñ³ âèäè êîìóíàëüíîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà (êð³ì òàêñ³, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî ïðàöþþòü ó ðåæèì³ ìàðøðóòíîãî 
òàêñ³ òà ì³ñüêî¿ åëåêòðè÷êè) (äàë³ – ïðî¿çí³ êâèòêè) â³éñüêîâîñëóæáîâö³ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí äëÿ âè-
êîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â.

2.2. Îçäîðîâëåííÿì ä³òè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â â³éñüêîâèõ ÷àñòèíè â³êîì äî ñåìè ðîê³â (äàë³ – 
ä³òè) ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñîáè, ÿêà çàì³íþº áàòüê³â.

3. Ïðî¿çí³ êâèòêè ùîì³ñÿ÷íî ïåðåäàþòüñÿ â³äïîâ³äàëüíîþ îñîáîþ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
êîìàíäèðó â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè àáî óïîâíîâàæåí³é îñîá³.

4. Ïåðåäà÷à ïðî¿çíèõ êâèòê³â çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ëèñòà-êëîïîòàííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
(ïîäàºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî), äî ÿêîãî äîäàºòüñÿ ñïèñîê â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ âèêîíóâàòèìóòü 
ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, çàÿâè, êîï³¿ ¿õí³õ ïàñïîðò³â ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
òà êîï³¿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â 
ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ 
ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³ä-
ïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³).

5. Ïóò³âêè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âèäàþòüñÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñå-
ëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îäíîãî ç áàòüê³â (çàêîííèõ 
ïðåäñòàâíèê³â) äèòèíè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

êîï³ÿ ïàñïîðòà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè òà ñóïðîâîäæóþ÷îãî;
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ðîäèíí³ çâ’ÿçêè äèòèíè ³ çàÿâíèêà (ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, 

óñèíîâëåííÿ, äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº âñòàíîâëåííÿ îï³êè ÷è ï³êëóâàííÿ);
íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà çãîäà (äîðó÷åííÿ) áàòüê³â, îï³êóí³â, óñèíîâèòåë³â àáî ï³êëóâàëüíèê³â íà 

âè¿çä òà ñóïðîâ³ä äèòèíè;
äîâ³äêà ïðî ñëóæáó ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ íà ìîìåíò çâåðíåííÿ (îäíîãî ç áàòüê³â).
6. Ïóò³âêè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âèäàþòüñÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-

ñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ 
â³éñüêîâîñëóæáàâöÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè àáî çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè.

7. Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³-
í³ñòðàö³é â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíþþòü:

ðåºñòðàö³þ çàÿâ ïðî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ç ïàêåòîì äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5 öüîãî 
Ïîðÿäêó;

îáë³ê îñ³á, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà ïóò³âêàìè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé;
ðîçãëÿä äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîðÿäêó;
âèäà÷ó ïóò³âîê äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé;
íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáó â îçäîðîâëåíí³ ä³òåé çã³äíî ç íàäàíèìè 
çàÿâàìè ùîì³ñÿ÷íî äî 01 ÷èñëà;

íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çâ³ò³â ùîäî âèäà÷³ ïóò³âîê äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé ùîêâàðòàëüíî 
äî 01 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì.

8. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ïóò³âîê çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ-
íîãî â³äáîðó  êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ òà çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ùî äîäàºòüñÿ.

2.  Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 

ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³ä-
ïîâ³äí³ñòü äî öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïî-
êëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü îñâ³òè, íàóêè, ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про затвердження Порядку проведення
конкурсного відбору керівників 
дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів комунальної власності
територіальної громади міста Києва 

Рішення Київської міської ради № 438/2660 від 20 червня 2017 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про 
загальну середню освіту”, на виконання пункту 3  постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року 
№ 827 “Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів дер-
жавної форми власності”, з метою забезпечення процедури призначення керівників загальноосвітніх, дошкільних 
навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва шляхом проведення конкурсного 
відбору Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.06.2017 № 438/2660

Порядок 
проведення конкурсного відбору керівників дошкільних 

та загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó êåð³âíèê³â äîøê³ëüíèõ òà 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
(äàë³ — íàâ÷àëüí³ çàêëàäè).

2. Êåð³âíèêîì çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìîæå áóòè îñîáà, ÿêà º ãðîìàäÿíèíîì 
Óêðà¿íè, â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ òà ìàº âèùó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó íà ð³âí³ ñïåö³àë³ñòà àáî 
ìàã³ñòðà, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, óñï³øíî ïðîéøëà àòåñòàö³þ êåð³âíèõ 

êàäð³â îñâ³òè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ìàº âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³ òà ñòàí çäîðîâ’ÿ, ùî äàº 
ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éí³ îáîâ’ÿçêè.

Êåð³âíèêîì äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìîæå áóòè îñîáà, ÿêà º ãðîìàäÿíèíîì 
Óêðà¿íè, ìàº â³äïîâ³äíó âèùó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó íå íèæ÷å îñâ³òíüîãî êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ 
«ñïåö³àë³ñò», ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè íå ìåíø í³æ òðè ðîêè, à 
òàêîæ îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, ô³çè÷íèé ³ ïñèõ³÷íèé ñòàí ÿêî¿ íå ïåðåøêîäæàº âèêîíàííþ 
ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â.

3. Ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ 
òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(äàë³ – Äåïàðòàìåíò) çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó, ùî ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî 
Ïîðÿäêó, øëÿõîì óêëàäåííÿ êîíòðàêòó.

4. Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó  êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò.

5. Ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó º íàêàç äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó (äàë³ — íàêàç).
Ï³äñòàâàìè äëÿ âèäàííÿ â³äïîâ³äíîãî íàêàçó º:
- óòâîðåííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- íàÿâí³ñòü âàêàíòíî¿ ïîñàäè êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ðîç³ðâàííÿ êîíòðàêòó ç êåð³âíèêîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
6. Íàêàç òà îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó îïðèëþäíþþòüñÿ íà ºäèíîìó 

âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íå ï³çí³øå í³æ çà îäèí ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó ïðî-
âåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

Â îãîëîøåíí³ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó çàçíà÷àþòüñÿ:
- íàéìåíóâàííÿ ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- íàéìåíóâàííÿ ïîñàäè òà óìîâè ïðàö³;
- êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî ïðåòåíäåíò³â íà ïîñàäó êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (äàë³ — ïðå-

òåíäåíòè);
- ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîäàòè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³, òà ñòðîê ¿õ ïîäàííÿ;
- äàòà, ì³ñöå òà åòàïè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó;
- ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñà åëåêòðîííî¿ ïîøòè îñîáè, ÿêà íàäàº 

äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.
Â îãîëîøåíí³ ìîæå ì³ñòèòèñÿ äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ, ùî íå ñóïåðå÷èòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè.
Ñòðîê ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ íå ìîæå ñòàíîâèòè ìåíøå äâà-

äöÿòè òà á³ëüøå òðèäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

7. Äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó ó Äåïàðòàìåíò³ ñòâîðþºòüñÿ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ, äî 
ñêëàäó ÿêî¿ âêëþ÷àþòüñÿ:

- ïðåäñòàâíèê Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îáðàíèé íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ íàëåæàòü ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
çàêëàä³â îñâ³òè ³ íàóêè;

- ïðåäñòàâíèêè ïåäàãîã³÷íîãî êîëåêòèâó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêîãî îá’ºäíàííÿ áàòüê³â ó÷í³â (âèõîâàíö³â) íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà;
- ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é.
Äî ó÷àñò³ ó ðîáîò³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ ïðàö³â-

íèêè Äåïàðòàìåíòó, íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ çä³éñíþþòü 
ï³äãîòîâêó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ùî ïðîâîäÿòü 
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè, åêñïåðòè ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè òà çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, 
ïñèõîëîãè.

Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òà 
ñêëàäàºòüñÿ íå ìåíøå í³æ ³ç 11 îñ³á.

Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðàöþº íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. 
Çàñ³äàííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ïðàâîìîæíèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ íå ìåíøå 2/3 

óñ³õ ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. Ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ 
íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿. Ó ðàç³ ð³âíîãî ðîçïîä³ëó ãîëîñ³â âèð³øàëüíèì º ãîëîñ ãîëîâè êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿. Íà çàñ³äàíí³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ âåäåòüñÿ ïðîòîêîë.

8. Êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðîâîäèòüñÿ ïîåòàïíî:
- ïîäàííÿ ïðåòåíäåíòîì äîêóìåíò³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü â³äïîâ³äí³ñòü êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì;
- ïîäàííÿ ïðåòåíäåíòîì ìîòèâàö³éíîãî ëèñòà ³ ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî 

çàêëàäó òà ïðîâåäåííÿ íèì â³äêðèòî¿ ïóáë³÷íî¿ ïðåçåíòàö³¿;
- âèâ÷åííÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïîäàíèõ ïðåòåíäåíòàìè äîêóìåíò³â, ìîòèâàö³éíîãî ëèñòà ³ 

ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- òåñòóâàííÿ íà âèçíà÷åííÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïñèõîëîã³÷íî¿ ãîòîâíîñò³ ïðåòåíäåíòà äî 

ðîáîòè íà ïîñàä³ êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- ïóáë³÷íèé çàõèñò ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó;
- âèçíà÷åííÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïåðåìîæöÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó;
- îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó.
9. Âèâ÷åííÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â, ìîòèâàö³éíîãî ëèñòà, ïåðñïåêòèâíîãî 

ïëàíó ðîçâèòêó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ïðîâåäåííÿ éîãî ïóáë³÷íîãî çàõèñòó  íå ìîæå çä³éñíþ-
âàòèñÿ á³ëüø ÿê äåñÿòü ðîáî÷èõ äí³â.

10.  Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðîòÿãîì äâîõ ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âèâ÷åííÿ ïîäàíèõ ïðåòåí-
äåíòàìè äîêóìåíò³â, ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ òà ïóáë³÷íîãî çàõèñòó ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíó ðîçâèòêó 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íàäàº ðåçóëüòàòè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðåòåíäåíòàì íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ 
ïîñàäè êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà Äåïàðòàìåíòó, íàäñèëàº ¿õ äî â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äëÿ íàäàííÿ çàóâàæåíü àáî ïðîïîçèö³é.

11. Ãîëîâà â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â íàäàº 
çàóâàæåííÿ àáî ïðîïîçèö³¿ ùîäî êàíäèäàòóðè íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çà ðåçóëüòàòàìè 
êîíêóðñó.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïðîòÿãîì 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îäåðæàííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî 
â³äáîðó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íàäàº ñâî¿ çàóâàæåííÿ 
àáî ïðîïîçèö³¿ ùîäî îáðàíî¿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ êàíäèäàòóðè íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ âèñíîâêó ïðîô³ëüíîþ ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíêö³î-
íàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ íàëåæàòü ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè ³ íàóêè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó, 
ïèñüìîâèõ çàïåðå÷åíü ïðåòåíäåíò³â, ïèñüìîâèõ çàóâàæåíü ³ ïðîïîçèö³é ãîëîâè â³äïîâ³äíî¿ ðà-
éîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ òà âèñíîâêó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ç çàóâàæåííÿìè 
òà ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî îáðàíî¿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ êàíäèäàòóðè äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ïðî-
òÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îòðèìàííÿ ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó:

1) ïðèçíà÷àº âèçíà÷åíîãî êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïðåòåíäåíòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó øëÿõîì óêëàäàííÿ ç íèì êîíòðàêòó ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ;

2) ïîâåðòàº ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ ç îäíî÷àñíèì íàäàííÿì îá´ðóíòóâàííÿ òàêîãî ð³øåííÿ.

12. Ïðîòÿãîì ï’ÿòíàäöÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè îòðèìàííÿ ïîâåðíóòîãî Äåïàðòàìåíòîì ð³-
øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä (â ðàç³ òàêîãî ïîâåðíåííÿ) 
êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ:

1) ï³äòâåðäæóº ðàí³øå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó;
2) ïåðåãëÿäàº ðàí³øå ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ùîäî ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó òà íàäàº êàí-

äèäàòóðó ³íøîãî ïðåòåíäåíòà. 
ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ï³äòâåð-

äæåííÿ ðàí³øå ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ, äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó íåâ³äêëàäíî ïðèçíà÷àº âèçíà÷åíîãî 
êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïðåòåíäåíòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó øëÿõîì óêëàäàííÿ ç 
íèì êîíòðàêòó ³ç äîòðèìàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ.

ßêùî çà ðåçóëüòàòàìè ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ íàäàº êàíäèäàòóðó ³íøîãî ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíà÷åííÿ öüîãî ïðåòåíäåíòà íà ïîñàäó êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â³äáóâàºòüñÿ 
â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ïóíêòîì 11, 12 öüîãî Ïîðÿäêó.

13. Êîíêóðñíèé â³äá³ð âèçíàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ, â ðàç³ ÿêùî:
- íåìàº çàÿâ ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³;
- æîäåí ç ïðåòåíäåíò³â íå ïðîéøîâ êîíêóðñíîãî â³äáîðó;
- êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ íå âèçíà÷åíî ïðåòåíäåíòà.
Ï³äñòàâîþ äëÿ âèçíàííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó òàêèì, ùî íå â³äáóâñÿ, º íàêàç äèðåêòîðà Äå-

ïàðòàìåíòó.
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1. Íàäàòè îñîáàì, ùî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåáóâàëè àáî ïåðåáóâàþòü 
ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî áóëè 
óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çîâàí³ äëÿ çàõèñòó 
íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ 
ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, àëå 
â ïîäàëüøîìó íå ââ³éøëè äî ñêëàäó Çáðîéíèõ 
Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ 
óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³é-
ñüêîâèõ ôîðìóâàíü ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, 
ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ ó 
ïîðÿäêó, çàòâåðäæåíîìó öèì ð³øåííÿì.

2. Óòâîðèòè ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ Êîì³ñ³þ 
ç ïèòàíü íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â 
ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) çà-
áåçïå÷èòè ôîðìóâàííÿ ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ 
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì ð³øåííÿì ïåðñîíàëüíîãî 
ñêëàäó Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-
äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

4.  Çàòâåðäèòè Ïîëîæåííÿ ïðî Êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü íàäàííÿ 
ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ 
òà Ïîðÿäîê íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðî-
âîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1 
òà 2 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-
ìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 - 2018 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 3 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 116/116 çã³äíî 
ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

6. Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ - Äåïàðòà-
ìåíò) ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
öèì ð³øåííÿì:

6.1. Ðîçðîáèòè òèïîâó ôîðìó áëàíêà ïî-
ñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

6.2.  Ðîçðîáèòè ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè 
ùîäî çì³ñòó öüîãî ð³øåííÿ äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî 
ðîçì³ùåííÿ ó ïðèì³ùåííÿõ Äåïàðòàìåíòó òà 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6.3.   Ùîêâàðòàëüíî ðîçì³ùóâàòè íà îô³-
ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ³íôîðìàö³þ ïðî 
ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ.

7.   Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

7.1. Ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè 
ó â³äïîâ³äí³ñòü äî íîðì öüîãî ð³øåííÿ.

7.2.  Ïðî³íôîðìóâàòè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Íà-
ö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, Ì³í³ñòåðñòâî 
îáîðîíè Óêðà¿íè ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ.

8. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

9.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè, íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó, íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про визнання бійців-добровольців, які брали участь 
у захисті територіальної цілісності та державного 

суверенітету на сході України
Рішення Київської міської ради № 418/2640 від 1 червня 2017 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», з метою вшанування бійців добровольчих батальйонів, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її про-
ведення, та гарантування їх соціального та правового захисту, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640
ПОЛОЖЕННЯ 

про Комісію Київської міської ради з питань надання статусу 
бійців-добровольців АТО у м. Києві

1. Êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ (äàë³ - Êîì³ñ³ÿ) º äîðàä÷èì 
îðãàíîì ïðè Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ íàäàííÿ îñîáàì, ùî ïðîæèâàþòü 
íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåáóâàëè àáî ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî 
áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çîâàí³ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³-
ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, àëå â 
ïîäàëüøîìó íå ââ³éøëè äî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, 
Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìó-
âàíü ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³ÿ êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Çàâäàííÿì Êîì³ñ³¿ º íàäàííÿ ìåøêàíöÿì ì³ñòà Êèºâà ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó 
ì. Êèºâ³ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì Ïîðÿäêîì.

4. Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå, ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿ çä³éñíþº ñåêðåòàð³àò 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

5. Êîì³ñ³þ î÷îëþº ãîëîâà. Ãîëîâîþ Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäîþ º çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

6. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿ îáèðàþòüñÿ øëÿõîì â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ 
á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â â³ä ñêëàäó Êîì³ñ³¿ íà óñòàíîâ÷îìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ ç³ ñêëàäó ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿.

7. Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³ñ³¿ óïîâíîâàæåíèé ñêëèêàòè òà ïðîâîäèòè çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ó âèïàä-
êó â³äñóòíîñò³ ãîëîâè Êîì³ñ³¿ âíàñë³äîê õâîðîáè, â³äðÿäæåííÿ ÷è â³äïóñòêè. Ãîëîâà Êîì³ñ³¿ ìîæå 
ïèñüìîâî óïîâíîâàæèòè çàñòóïíèêà ãîëîâè Êîì³ñ³¿ íà ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿.

8. Ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿ íàä³ëåíèé ïîâíîâàæåííÿìè ùîäî ï³äïèñó ïðîòîêîëó çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿.
9. Ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Äî ñêëàäó Êîì³ñ³¿ âõîäÿòü çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä óñ³õ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é, ñòâîðåíèõ ó ïîðÿäêó, âè-
çíà÷åíîìó Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ìåæàõ â³äïîâ³äíîãî ñêëèêàííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óïîâíîâàæåíèé  ïðåäñòàâíèê 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ íàëåæàòü ïèòàííÿ 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

10. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè Êîì³ñ³¿ º çàñ³äàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ çà ïîòðåáè, àëå íå 
ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà äâà ì³ñÿö³. Äëÿ íåäîïóùåííÿ ðîçãîëîøåííÿ â³äîìîñòåé, ùî ìîæóòü ì³ñòèòè 
îçíàêè äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ïðîâîäÿòüñÿ ó çàêðèòîìó ðåæèì³: íå äîïóñêàºòüñÿ 
ïðèñóòí³ñòü ³íøèõ îñ³á, çà âèíÿòêîì ÷ëåí³â Êîì³ñ³¿ òà çàïðîøåíèõ îñ³á.

11. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ º ïðàâîìî÷íèì, ÿêùî íà íüîìó ïðèñóòí³ íå ìåíøå ïîëîâèíè ¿¿ ñêëàäó. 
Ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàºòüñÿ øëÿõîì â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â â³ä ñêëàäó Êîì³ñ³¿.

12. Äî ïîâíîâàæåíü Êîì³ñ³¿ íàëåæèòü ðîçãëÿä ïîäàíèõ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó íàäàííÿ ñòàòóñó 
á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ äîêóìåíò³â îñ³á, ùî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà òà 
ÿê³ ïåðåáóâàëè àáî ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìî-
îðãàí³çîâàí³ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, áðàëè 
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó íå ââ³éøëè 
äî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü òà ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàí³â, çàñëóõîâóâàííÿ ñâ³äê³â, ïðåäñòàâíèê³â â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, äîáðîâîëü÷èõ áàòàëüéîí³â 
òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, âðàõóâàííÿ ôîòî- òà â³äåîï³äòâåðäæåíü òà ïðèéíÿòòÿ íà ¿õ ï³äñòàâ³ 
ð³øåíü ùîäî íàäàííÿ ÷è â³äìîâè ó íàäàíí³ öèì îñîáàì ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

ßêùî êîíêóðñíèé â³äá³ð íå â³äáóâñÿ, Äåïàðòàìåíò ïðîâîäèòü ïîâòîðíèé êîíêóðñíèé â³äá³ð 
â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîðÿäêó.

14. Ðåçóëüòàòè êîíêóðñíîãî â³äáîðó îïðèëþäíþþòüñÿ íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

13. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó ïèòàíü íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³ÿ ìîæå ïðèéíÿòè òàêå ð³øåííÿ:
- íàäàòè çàÿâíèêîâ³ ñòàòóñ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³;
-  â³äìîâèòè çàÿâíèêîâ³ ó íàäàíí³ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ (ç â³äïîâ³äíèì 

îá´ðóíòóâàííÿì, ÿêå ïðîïèñóºòüñÿ ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿);
-  â³äêëàñòè ðîçãëÿä ïèòàííÿ ùîäî íàäàííÿ çàÿâíèêîâ³ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ 

äî ç’ÿñóâàííÿ äîäàòêîâèõ îáñòàâèí (íå á³ëüøå í³æ íà îäíå çàñ³äàííÿ).
14. Ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿, îôîðìëþºòüñÿ ó ôîðì³ ïðîòîêîëó, 

ÿêèé ï³äïèñóº ãîëîâà òà ñåêðåòàð Êîì³ñ³¿. Êîï³þ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïåðåäàº ÷åðåç ÷ëåíà Êîì³ñ³¿ - óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
äî Äåïàðòàìåíòó äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ òà âðàõóâàííÿ 
ó ðîáîò³. Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ íàäàºòüñÿ ãîëîâ³ òà ñåêðåòàðþ Êîì³ñ³¿ íà ï³äïèñ ïðîòÿãîì 
ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿.

15. Ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿, ìîæå áóòè îñêàðæåíå ó ñóäîâîìó 
ïîðÿäêó.

16. ×ëåíàì Êîì³ñ³¿ çàáîðîíåíî ðîçãîëîøóâàòè â³äîìîñò³, îäåðæàí³ íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿, ÿê³ 
ìîæóòü ì³ñòèòè îçíàêè òàêèõ, ùî ï³äëÿãàþòü çàõèñòó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
òàºìíèöþ».

17. ²íôîðìàö³ÿ, âèñâ³òëåíà íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿, ìàº êîíô³äåíö³éíèé õàðàêòåð â³äïîâ³äíî äî 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ» äî ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³ºþ. Ï³ñëÿ 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ Êîì³ñ³ºþ òàêà ³íôîðìàö³ÿ º ïóáë³÷íîþ çà âèíÿòêîì âèïàäê³â, êîëè çàö³êàâëåí³ 
îñîáè íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿ ïðÿìî íå çàÿâëÿòü ñâîº áàæàííÿ íå ðîçãîëîøóâàòè â³äîìîñò³, âè-
ñâ³òëåí³ íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿. Ó òàêîìó ðàç³ ðîçãîëîøåííþ ï³äëÿãàº ëèøå ³íôîðìàö³ÿ, âèçíàíà 
ïóáë³÷íîþ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿».

18. Ìàòåð³àëè, ùî ï³äëÿãàþòü ðîçãëÿäó íà Êîì³ñ³¿, îðèã³íàëè ïðîòîêîë³â Êîì³ñ³¿, ñòåíîãðàìè çà-
ñ³äàíü àðõ³âóþòüñÿ òà çáåð³ãàþòüñÿ óïîâíîâàæåíèì ï³äðîçä³ëîì ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

19. Çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ çàÿâíèêà îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ïîäàíèõ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³, ìîæóòü áóòè ïîâåðíåí³ éîìó ó áóäü-ÿêèé ÷àñ 
ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè.

20. ×ëåíè Êîì³ñ³¿ íåñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó çàêîíîäàâñòâîì, çà ðîç-
ãîëîøåííÿ â³äîìîñòåé ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, îäåðæàíèõ íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿.

21.  Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàð Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê ãîëîâà Êîì³ñ³¿ çà ïîñàäîþ 
íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ Êîì³ñ³¿. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 2
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640

ПОРЯДОК 
надання статусу бійців-добровольців АТО у м. Києві

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ïðîöåäóðó íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ îñîáàì, 
ùî ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, ÿê³ ïåðåáóâàëè àáî ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ 
ôîðìóâàíü, ùî áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³çîâàí³ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó, òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, áðàëè ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ 
Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó íå ââ³éøëè äî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ 
ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè òà ³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè 
â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

2. Á³éöåì-äîáðîâîëüöåì ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ çã³äíî ç öèì Ïîðÿäêîì ìîæå áóòè âèçíàíî îñîáó, ÿêà 
ïåðåáóâàëà àáî ïåðåáóâàº ó ñêëàä³ äîáðîâîëü÷èõ ôîðìóâàíü, ùî áóëè óòâîðåí³ àáî ñàìîîðãàí³-
çîâàí³ äëÿ çàõèñòó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó, òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, áðàëà ó÷àñòü ó 
áîéîâèõ ä³ÿõ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, àëå â ïîäàëüøîìó íå ââ³éøëà äî ñêëàäó 
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè é 
³íøèõ óòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â Óêðà¿íè â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü ³ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

3. Ñòàòóñ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ ìîæå íàäàâàòèñÿ ïîñìåðòíî. Ó òàêîìó âèïàäêó 
ïðàâî íà îôîðìëåííÿ ñòàòóñó â ³íòåðåñàõ îñîáè îäåðæóþòü çàêîíí³ ïðàâîíàñòóïíèêè á³éöÿ-äî-
áðîâîëüöÿ ÀÒÎ, íà ÿêèõ ïîøèðþþòüñÿ âñ³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè, âèçíà÷åí³ öèì Ïîðÿäêîì.

4. Äëÿ îòðèìàííÿ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ çàö³êàâëåíà îñîáà ÷åðåç êàíöåëÿð³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïîâèííà íàäàòè íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàäàííÿ ñòàòóñó á³éö³â-äîáðî-
âîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ (íàäàë³ - Êîì³ñ³ÿ) òàê³ äîêóìåíòè:

- çàÿâà äîâ³ëüíî¿ ôîðìè íà ³ì’ÿ çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïðîõàííÿì ùîäî íàäàííÿ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ òà çãîäîþ íà îáðîáêó 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;

- êîï³ÿ ïàñïîðòà òà äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðà ô³çè÷íî¿ îñîáè;
- àâòîá³îãðàô³ÿ;
- äîâ³äêà êåð³âíèêà äîáðîâîëü÷îãî ôîðìóâàííÿ ïðî îñîáó çàÿâíèêà, ùî âõîäèòü äî ñêëàäó 

äîáðîâîëü÷îãî áàòàëüéîíó, ³ç çàçíà÷åííÿì òåðì³íó ïåðåáóâàííÿ â çîí³ ïðîâåäåííÿ àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿;

- ïèñüìîâ³ ñâ³ä÷åííÿ íå ìåíøå í³æ äâîõ ñâ³äê³â ç ÷èñëà îñ³á, ÿê³ ðàçîì ç òàêîþ îñîáîþ áðàëè 
ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ òà îòðèìàëè ñòàòóñ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, àáî ³íâàë³äà â³éíè, 
àáî ó÷àñíèêà â³éíè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó», ùî ï³äòâåðäæóþòü ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿ çàÿâíèêà;

- ³íø³ ìàòåð³àëè, ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â áîéîâèõ ä³ÿõ íà ñõîä³ Óêðà¿íè (ôîòî-, 
â³äåîô³êñàö³ÿ òîùî çà íàÿâíîñò³).

5. Ïîäàí³ îñîáîþ äîêóìåíòè ðîçãëÿäàþòüñÿ íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿, ïðî ÿêå çà-
ÿâíèêà ³íôîðìóþòü ïîøòîâèì ïîâ³äîìëåííÿì íå ï³çí³øå í³æ çà ï’ÿòü êàëåíäàðíèõ äí³â äî äíÿ 
ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿.

6. Âèêëþ÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ º 
â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì Ç öüîãî Ïîðÿäêó, àáî ¿õ íåäîñòîâ³ðí³ñòü.

7. Âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ íàäñèëàºòüñÿ çàÿâíèêîâ³ ïîøòîâèì ïîâ³äîìëåííÿì íå 
ï³çí³øå í³æ çà äåñÿòü êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿.

8. Çàÿâíèê ìàº ïðàâî çâåðíóòèñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ³ç çàÿâîþ äîâ³ëüíî¿ ôîðìè ïðî 
îäåðæàííÿ ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³. Äî çàÿâè äîëó÷àºòüñÿ âèòÿã ç ïðîòîêîëó 
çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ ùîäî íàäàííÿ îñîá³ ñòàòóñó á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³.

9. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ çàö³êàâëåíîþ îñîáîþ çàÿâè 
âèäàº ¿é ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ âñòàíîâëåíîãî çðàçêà.

10. Ïîñâ³ä÷åííÿ á³éöÿ-äîáðîâîëüöÿ ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ º ï³äñòàâîþ äëÿ íàáóòòÿ îñîáîþ ï³ëüã íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, âèçíà÷åíèõ àêòàìè ëîêàëüíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

від 01.06.2017 № 418/2640
Зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» 

на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 03 березня 2016 року № 116/116

1. Ó ðîçä³ë³ 4 «Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë ô³íàí-
ñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè»:

- àáçàö 2 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ àäðåñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñîö³àëüíî 

íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, á³éöÿì-äîáðîâîëüöÿì 
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ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³, âåòåðàíàì â³éíè, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ÿê³ çàãèíóëè àáî ïîìåðëè â ìèðíèé ÷àñ, æåðòâàì ïîë³òè÷íèõ ðåïðåñ³é ç íàãîäè 
â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ, ðåë³ã³éíèõ ñâÿò òà âèçíà÷íèõ äàò ç ìåòîþ ¿õ ï³äòðèìêè òà ïðîô³ëàêòèêè 
ìîæëèâî¿ àñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè»;

- àáçàö 5 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«çàáåçïå÷åííÿ îçäîðîâëåííÿ âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, ä³òåé â³éíè, ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 

âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ä³òåé â³êîì äî 7ðîê³â êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿, á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñîáè, ÿêà çàì³íþº 
áàòüê³â»;

- àáçàö 14 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì – ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, á³éöÿì-

äîáðîâîëüöÿì ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³, ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí, ÿê³ çàãèíóëè (ïîìåðëè) ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, à òàêîæ: ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì – 
ó÷àñíèêàì àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó íèìè 
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã»;

- àáçàö 15 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«çàáåçïå÷åííÿ áåçîïëàòíîãî ïîõîâàííÿ êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, á³éö³â-

äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì, Êèºâ³, çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) ï³ä ÷àñ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, íà ÿêèõ íå 
ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ ñòàòò³ 14 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîõîâàííÿ òà ïîõîðîííó ñïðàâó»;

- àáçàö 16 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«çàáåçïå÷åííÿ ïðèäáàííÿ êîìïëåêñíèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â ó ÊÏ «Êè¿âñüêèé ìåòðîïîë³òåí» äëÿ 

êîìïåíñàö³¿ ïðî¿çäó ì³ñüêèì ïàñàæèðñüêèì òðàíñïîðòîì ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, 
á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³»;

- àáçàö 20 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
«íàäàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íà ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) 

êèÿí – ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, á³éö³â-äîáðîâîëüö³â ÀÒÎ ó ì. Êèºâ³ íà âñòàíîâëåííÿ 
íàäãðîáê³â».

2. Ó ðîçä³ë³ 6 «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè ïî ì³ñüê³é 
ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2016 – 2018 ðîêè:

2.1. Ïóíêòè 2, 3, 4, 14 ïîçèö³¿ 1 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)
 

Перелік заходів Програми
 

Строк 
виконання 
заходу
 

Виконавці
 

Джерела 
фінансу-
вання
 

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

Очікуваний результат

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

Адресна матеріальна 
допомога

2. Надавати допомогу на поховання киян–учасників АТО, бійців-добровольців АТО у 
м. Києві та компенсацію витрат, пов’язаних із стаціонарним лікуванням, у тому числі 
ендопротезуванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян – учасників АТО, 
членів сімей Героїв Небесної Сотні
 

2016-2018
 
 
 
 

Департамент 
соціальної 
політики
 
 
 
 

Бюджет 
м. Києва
 
 
 
 

3500,0
 
 
 

2200,0
 
 
 
 

2420,0
 
 
 
 

Показник витрат, тис. грн 3500,0 2200,0 2420,0

Показники продукту 
Кількість одержувачів, осіб: 
1) стаціонарне лікування, осіб

8,0 8,0 8,

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

Показник ефективності 
Середній розмір допомоги: 
1) стаціонарне лікування, тис. грн

250,0 275,0 300,0

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

Показник якості 
Динаміка середнього розміру 
допомоги, %

100,0 110,0 120,0

3. Надавати щорічну матеріальну допомогу киянам – учасникам антитерористичної операції, 
бійцям-добровольцям АТО у м. Києві, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали 
участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей киян, які загинули або 
померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під 
час участі у Революції Гідності; 
щомісячну адресну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, 
падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також щомісячну 
адресну матеріальну допомогу киянам – учасникам антитерористичної операції, членам 
їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні 
антитерористичної операції, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників 
антитерористичної операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для покриття витрат на оплату 
ними житлово-комунальних послуг у розмірі 50% в межах середніх норм споживання, 
передбачених чинним законодавством, та членам сімей киян, які загинули або померли 
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 
участі у Революції Гідності, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних 
послуг

2016-2018   Департа- 
мент 
соціальної 
політики   

Бюджет 
м. Києва   

80325,7 56100,0   61710,5   Показник витрат, тис. грн 80325, 7 56100,0   61710,5   

Показники продукту  

Кількість одержувачів:  

1) матеріальна допомога, тис. осіб 22,6 22,4 24,7   

2) оплата житлово-комунальних послуг, 
сімей

3270,0 - -  

3) адресна матеріальна допомога 
малолітнім та неповнолітнім дітям, 
пасинкам, падчеркам, осіб

15 - -

Показник ефективності

Середній розмір допомоги

1) матеріальна допомога, тис. грн 2,5 2,5 2,5

2) оплата житлово-комунальних послуг 
(щомісячно), грн

595,0 - -

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

3,0 - -

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, 
%

100,0 100,0 100,0

4. Забезпечувати безоплатне поховання киян-учасників АТО, бійців-добровольців АТО у 
м. Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну 
справу»

2016 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфра-
структури

Бюджет 
м. Києва  

1000,0 - - Показник витрат, тис. грн 1000,0 - -

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 124,0 - -

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 8,1 - -

Показник якості
Динаміка середнього розміру 
допомоги, %

100,0 - -

14. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей загиблих 
(померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, бійців – добровольців АТО у м. Києві на 
встановлення надгробків

2016 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2000,0 - - Показник витрат, тис. грн 2000,0 - -

Показники продукт у

Кількість одержувачів, тис. осіб 200,0 - -

Показник ефективності

Середній розмір допомоги, грн 10,0 - -

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, 
%

100,0 - -

Надання 
комплексної 
соціально-
психологічної 
допомоги киянам – 
учасникам 
АТО, бійцям-
добровольцям АТО 
у м. Києві, членам 
їх сімей та членам 
сімей загиблих 
(померлих) киян, 
які брали участь 
у проведенні 
антитерористичної 
операції

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

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

Бюджет 
м. Києва

5404,2 5700,9 6055,9 Показник витрат, тис. грн 5404,2 5700,9 6055,9

Показники продукту

Кількість одержувачів послуг, тис. осіб 29,7 23,7 20,0

Показник ефективності

Середній розмір витрат на одного 
одержувача послуг, грн

182,0 240,5 302,8

Показник якості

Динаміка одержувачів послуг, % 100,0 80,0 67,0

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-
економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки 
інвалідів, учасників АТО, бійців-добровольців АТО у м. Києві та інших категорій киян

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

100,0 110,0 120,0 Показник витрат, тис. грн 100,0 110,0 120,0

Показники продукту

Кількість, тис. осіб 68,0 73,0 80,0

Показник ефективності

Оздоровлення 2. Забезпечувати оздоровлення дітей киян – учасників АТО, бійців-добровольців АТО у 
м. Києві віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків          

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва          

2000,0 2202,4 2422,7 Показник витрат, тис. грн 2000,0 2202,4 2422,7

Показники продукту

Кількість одержувачів, тис. осіб 213,0 220,0 230,0

Показник ефективності

Середня вартість путівки, тис. грн/21 
день

9,4 10,0 10,5

Показник якості

Динаміка одержувачів, % 100,0 103,3 108,0

2.2. Ïóíêò 2 ïîçèö³¿ 4 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

2.3. Ïóíêòè 1, 2 ïîçèö³¿ 11 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:
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№ 
п/п
 

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми
 

Строк 
виконання 
заходу
 

Виконавці
 

Джерела 
фінан-
сування
 

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

Очікуваний результат

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

12. Компенсація 
витрат за 
пільговий 
проїзд

2. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП “Київський 
метрополітен” для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом 
учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців АТО у м. Києві

2016 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2337,5   Показник витрат, тис. грн Показники продукту 2337,5

Кількість одержувачів:

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

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

Показник ефективності

Середня вартість проїзного квитка:

1) місячний, гри 550,0 - -

2) півмісячний, грн 275,0 - -

Показник якості

Динаміка середнього розміру допомоги, % 100,0

2.4. Ïóíêò 2 ïîçèö³¿ 12 âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Гавуці Павлу Васильовичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 209/2431 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Гавуці Павлу Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що земельна ділянка перебуває у приватній власності громадянина України, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ãàâóö³ 
Ïàâëó Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä  (Ê-28622).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Ханенку Роману Михайловичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 210/2432 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Ханенку Роману Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Юзькову Валерію Валентиновичу 

у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 211/2433 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Юзькову Валерію Валентиновичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, враховуючи те, що рішенням Київської міської ради земельна ділянка передана у приватну 
власність, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Боровику Руслану Анатолійовичу у 

мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 212/2434 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Боровику Руслану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності та враховуючи, 
що частина земельної ділянки потрапляє до програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції 
формування зелених насаджень в центральній частині міста, затвердженої рішенням Київської міської ради від 
19.07.2005 № 806/3381, чинність якої продовжено до 31.12.2017 згідно з рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 572/572, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Õàíåíêó 
Ðîìàíó Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,07 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28620).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Þçüêîâó Âà-
ëåð³þ Âàëåíòèíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28771).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Лаврику Сергію Васильовичу у мікрорайоні 
Жуляни у Солом’янському районі м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 213/2435 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Лаврику Сергію Васильовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи те, що земельна ділянка перебуває у приватній власності громадян, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про порушення перед Головою Верховної Ради України 
клопотання про нагородження Грамотою Верховної Ради 

України Русак Світлани Василівни
Рішення Київської міської ради № 220/2442 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05 липня 2001 року № 2541-III «Про Почесну грамоту та Грамоту 
Верховної Ради України» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Áîðîâèêó 
Ðóñëàíó Àíàòîë³éîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28592).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ëàâðèêó 
Ñåðã³þ Âàñèëüîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,13 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28641).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ ïåðåä Ãîëîâîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî íàãîðîäæåííÿ 
Ãðàìîòîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ðóñàê Ñâ³ò-
ëàíè Âàñèë³âíè – çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íà-
â÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè Ë³öåþ ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ¹ 79 Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
çà áàãàòîð³÷íó ñóìë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðî-
ôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó 
ðîçâèòîê îñâ³òè Óêðà¿íè.

2. Óïðàâë³ííþ ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ï³ä-
ãîòóâàòè êëîïîòàííÿ ïðî íàãîðîäæåííÿ Ãðàìîòîþ 

Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ðóñàê Ñâ³òëàíè Âàñèë³âíè 
– çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ 
ðîáîòè Ë³öåþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ¹ 79 
Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà çà áàãàòîð³÷íó ñóì-
ë³ííó ïðàöþ, âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé 
îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê îñâ³òè Óêðà¿íè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Середня вартість, грн 1,5 1,5 1,5

Показник якості

Динаміка кількості інформаційних 
видань, %

100,0 107,4 117,6
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Смирному Віктору Михайловичу 

у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 214/2436 від 20 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки громадянину Смирному Віктору Михайловичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані 
документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись статтями 9, 
118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Мамиченку Владиславу Леонідовичу 

у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 215/2437 від 20 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Мамиченку Владиславу Леонідовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва 
та додані документи, зважаючи на те, що частина земельної ділянки перебуває у приватній власності, керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
що межує з житловим будинком на вул. Тарасівській, 23/25 

у Голосіївському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 231/2453 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про міс-
цеве 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 Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, та з метою раціонального ви-
користання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
житлово-будівельному кооперативу «Хімік-8» 

на просп. Генерала Ватутіна, 2-б у Дніпровському 
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 267/2489 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки житлово-будівельному кооперативу «Хімік-8» на просп. Генерала Ватутіна, 2-б у Дніпровському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 Закону 
України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-
межування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«ПРЕСТИЖ» на вул. Бориса Гмирі, 1-б/6 

у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку
Рішення Київської міської ради № 269/2491 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «ПРЕСТИЖ» на вул. Бориса Гмирі, 1-б/6 у Дарницькому 
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 42, 79-1, 123 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про передачу земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Науково-

виробничий центр «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод» для обслуговування 

та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього 

господарства, експлуатації та обслуговування існуючих 
будівель і споруд на вул. Миру, 12, 17 у Святошинському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 262/2484 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 
34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист публічного 
акціонерного товариства «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» від 07.10.2016 
№ 21/2-2243 та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñìèðíîìó 
Â³êòîðó Ìèõàéëîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28612).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàìè÷åíêó 
Âëàäèñëàâó Ëåîí³äîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,12 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïî-
ðóä (Ê-28625).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,03 ãà, ùî ìåæóº ç æèòëîâèì áóäèí-
êîì íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 23/25 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ, ùî 
äîäàºòüñÿ.

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹ 572/572 (òàáëèöÿ 
2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 

îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ ïëîùåþ 0,03 ãà, ùî ìåæóº 
ç æèòëîâèì áóäèíêîì íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 23/25 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,03 ãà, ùî ìåæóº ç æèòëîâèì 
áóäèíêîì íà âóë. Òàðàñ³âñüê³é, 23/25 ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5.  Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè æèòëîâî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâó 
«Õ³ì³ê-8» íà ïðîñï.Ãåíåðàëà Âàòóò³íà, 2-á ó 
Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,20 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî 

áóäèíêó çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-27134).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåì-
ëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
îá’ºäíàííþ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó «ÏÐÅÑÒÈÆ» íà âóë. Áîðèñà Ãìèð³, 1-á/6 ó 
Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,85 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
áàãàòîêâàðòèðíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27047).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïóáë³÷íîìó àê-
ö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé 
öåíòð «Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé 
çàâîä» äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó îá’ºêò³â 
³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, åíåðãåòè÷íî¿ ³íô-
ðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó òà äîðîæíüîãî 
ãîñïîäàðñòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà âóë. Ìèðó, 12, 17 
ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ ïðîìèñëîâîñò³, òðàíñïîðòó, 
çâ’ÿçêó, åíåðãåòèêè, îáîðîíè òà ³íøîãî ïðè-
çíà÷åííÿ, ñïðàâà Ä-6620, çàÿâà ÄÖ ¹ 01020-
000197661-014 â³ä 30.12.2015).

2. Ïåðåäàòè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó 
òîâàðèñòâó «Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð 
«Áîðùàã³âñüêèé õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çà-
âîä», çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 öüîãî 
ð³øåííÿ, â îðåíäó íà 10 ðîê³â çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó ïëîùåþ 1,1103 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:75:194:0046, âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ïðî çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
¹ÍÂ-8000225212015) äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ òà 
ðåìîíòó îá’ºêò³â ³íæåíåðíî¿, òðàíñïîðòíî¿, 
åíåðãåòè÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, îá’ºêò³â çâ’ÿçêó 
òà äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ³ñíóþ÷èõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä íà 
âóë. Ìèðó, 12, 17 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ 

ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Íàóêîâî-âèðîáíè÷èé öåíòð «Áîðùàã³âñüêèé 
õ³ì³êî-ôàðìàöåâòè÷íèé çàâîä»:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè çåìëåêîðèñòóâà÷à 
â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 96 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè.

3.2. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 29.10.2013 ¹ 19069/0/12/19-13 òà Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ 
â³ä 30.12.2014 ¹ 19-26-0.3-8121/2-14.

3.3. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.4. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ÷è íîâîãî áóä³âíèöòâà ïèòàííÿ îôîðì-
ëåííÿ äîçâ³ëüíî¿ òà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äî-
êóìåíòàö³¿ âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3.5. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ ç 
Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîãîâîðó ïðî 
ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó òà âèïàäêàõ, 
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.6. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 

³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ â 
ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.7. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í íàäàòè äî Äåïàðòàìåíòó 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì, íåîáõ³äí³ äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

4. Ïîïåðåäèòè çåìëåêîðèñòóâà÷à, ùî âèêîðèñ-
òàííÿ çåìë³ íå çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì òÿãíå 

çà ñîáîþ ïðèïèíåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íåþ 
â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòåé 141, 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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№72 (4985)

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «Камелія-К» 
на вул. Саперно-Слобідській, 10 у Голосіївському 

районі м. Києва для будівництва об’єктів транспортної 
інфраструктури (організація заїздів, виїздів до об’єктів 
соціально-побутового призначення, розташованих 

у житловому будинку)
Рішення Київської міської ради № 268/2490 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки товариству з обмеженою відповідальністю «Камелія-К» на вул. Саперно-Слобідській, 10 у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, враховуючи те, що земельна ділянка є прибудинковою територією житлового будинку 
на вул.Саперно-Слобідській, 10 у Голосіївському районі м. Києва (відведення земельної ділянки має здійснюватись в 
цілому під житловим будинком), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
публічному акціонерному товариству «Державний 
ощадний банк України» на вул. Полярній, 10-г 

в Оболонському районі м.Києва для розміщення, 
експлуатації та обслуговування автогосподарства 

ПАТ «Державний ощадний банк України»)
Рішення Київської міської ради № 270/2492 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» на вул. Полярній, 10-г в Оболонському 
районі м.Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» 

у пров. Куренівському, 19/5 в Оболонському районі 
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної 

будівлі
Рішення Київської міської ради № 271/2493 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «УКРГАЗБАНК» у пров. Куренівському, 
19/5 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Богомолець Ользі Вадимівні на вул. Генерала 
Матикіна, 7 у Голосіївському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування будівлі громадського 
призначення (адміністративної будівлі)

Рішення Київської міської ради № 274/2496 від 25 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Богомолець Ользі Вадимівні на вул. Генерала Матикіна, 7 у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю «Шиферний 
завод» на вул. Фрунзе, 102 у Подільському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування виробничої будівлі

Рішення Київської міської ради № 276/2498 від 25 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Шиферний завод» на вул. Фрунзе, 102 у Подільському районі 
м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення доповнення до рішення Київської міської 
ради від 20.04.2017 N 216/2438 «Про порядок денний 
пленарного засідання IV сесії Київської міської ради 

VIII скликання 20.04.2017»
Рішення Київської міської ради № 298/2510 від 25 квітня 2017 року

Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

товариству з обмеженою відповідальністю 
«БЦ БЛ «БАШТА №5» та товариству 

з обмеженою відповідальністю «Приватна колекція історії 
туалету» на вул. Рибальській, 22 (літери А, А’) 

 у Печерському районі м. Києва для експлуатації 
та обслуговування адміністративних будівель 

з об’єктами громадського призначення, 
офісами та гостьовою автостоянкою 
без можливості зміни цільового 

призначення
Рішення Київської міської ради № 277/2499 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ «БАШТА №5» та товариству з обмеженою відповідальністю 
«Приватна колекція історії туалету» на вул. Рибальській, 22 (літери А, А’) у Печерському районі м. Києва та додані 
документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êàìåë³ÿ-Ê» íà âóë. Ñàïåð-
íî-Ñëîá³äñüê³é, 10 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,35 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â 
äëÿ áóä³âíèöòâà îá’ºêò³â òðàíñïîðòíî¿ ³íô-

ðàñòðóêòóðè (îðãàí³çàö³ÿ çà¿çä³â, âè¿çä³â äî 
îá’ºêò³â ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 
ðîçòàøîâàíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó) (Ê-24632).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
«Äåðæàâíèé îùàäíèé áàíê Óêðà¿íè» íà âóë. 
Ïîëÿðí³é, 10-ã â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,52 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ì³ñòà Êèºâà) â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
àâòîãîñïîäàðñòâà ÏÀÒ «Äåðæàâíèé îùàäíèé 

áàíê Óêðà¿íè» çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-27001).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ÏÓÁË²×ÍÎÌÓ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÌÓ ÁÀÍÊÓ «ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ» ó ïðîâ. 
Êóðåí³âñüêîìó, 19/5 â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,54 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 ðîê³â äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ 
çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) 
(Ê-27220).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîãîìîëåöü Îëüç³ Âàäèì³âí³ 
íà âóë. Ãåíåðàëà Ìàòèê³íà, 7 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,19 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 
ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âë³ 
ãðîìàäñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ (àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
áóä³âë³) çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî 
ð³øåííÿ) (Ê-26784).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Øèôåðíèé çàâîä» íà âóë. Ôðóíçå, 102 ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
3,24 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó 
íà 10 ðîê³â äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
âèðîáíè÷î¿ áóä³âë³ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äî-
äàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-25583).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Äîïîâíèòè ïîðÿäîê äåííèé ïëåíàðíîãî çàñ³-
äàííÿ IV ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ 
20.04.2017, çàòâåðäæåíèé ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.04.2017 ¹ 216/2438, òàêèì 
ïèòàííÿì:

«Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ãðóäíÿ 2016 ðîêó ¹ 554/1558 
«Ïðî áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2017 ð³ê».

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ «ÁÖ ÁË «ÁÀØÒÀ ¹5» òà òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðèâàòíà 
êîëåêö³ÿ ³ñòîð³¿ òóàëåòó» íà âóë. Ðèáàëüñüê³é, 
22 (ë³òåðè À, À’) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êè-
ºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,61 ãà (çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 15 ðîê³â äëÿ 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ áóä³âåëü ç îá’ºêòàìè ãðîìàäñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, îô³ñàìè òà ãîñòüîâîþ àâòî-

ñòîÿíêîþ áåç ìîæëèâîñò³ çì³íè ö³ëüîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ çã³äíî ç ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê 
äî ð³øåííÿ) (Ê-25319).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè



18 ДОКУМЕНТХрещатик
11 липня 2017 р.
№72 (4985)

Про надання дозволу Київській 
міській клінічній лікарні № 11 Дніпровського 
району м. Києва на списання шляхом продажу 

транспортних засобів, які належать 
до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 239/2461 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до частини шостої статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, пункту 30 
частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року N 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балан-
сів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи 
звернення Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва від 11 листопада 2014 року 
№ 604, Управління охорони здоров’я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21 листопада 
2014 року № 1869/36-06, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29 січня 2015 року 
№  61/26/2/103, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é 
ë³êàðí³ ¹ 11 Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà 
íà ñïèñàííÿ øëÿõîì ïðîäàæó íà àóêö³îí³ çà ïî-
÷àòêîâîþ âàðò³ñòþ, âèçíà÷åíîþ çà ðåçóëüòàòàìè 
íåçàëåæíî¿ îö³íêè, òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ 
íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 11 
Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà:

2.1. Çä³éñíèòè íåîáõ³äí³ çàõîäè, ïîâ’ÿçàí³ 

ç ïðîäàæåì íà àóêö³îí³ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íèõ çàñîá³â, ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 239/2461

Транспортні засоби, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, дозвіл на списання шляхом 
продажу на аукціоні яких надається Київській міській клінічній 

лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва
№
п/п

Найменування транспортних 
засобів та їх технічна характе-
ристика

Рік випуску Первісна балансова 
вартість, грн

Залишкова балансо-
ва вартість, грн

Підстава для 
списання

1 2 3 4 5 6

1. РАФ 2203101 «Латвия», державний 
№ 9691КИБ, шасі № 190597, пробіг 
після останнього капітального 
ремонту 130000 км

1989 12382,00 0,00 Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
28.01.2015 № 1

2. РАФ 22038, державний № 
АА4516МІ, шасі № 266681, пробіг 
після останнього капітального 
ремонту 86000 км

1994 40548,00 0,00 Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
28.01.2015 № 2

3. УАЗ 3962, державний № 1842КИП, 
шасі № 0019969, пробіг після 
останнього капітального ремонту 
12000 км

1989 9787,00 0,00 Акт на списання 
автотранспорт-
них засобів від 
28.01.2015№ 3

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 235/2457

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду єдиному претенденту на право 

оренди
№ 
п/п

Повна назва орендаря, 
його форма власності та 
форма фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характеристика об’єкта орен-
ди та орендована площа, кв. м

Ставка 
оренд-
ної 
плати

Строк, на який 
укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”

1 БЛАГОДІЙНА ОРГА-
НІЗАЦІЯ “БЛАГО-
ДІЙНИЙ ФОНД 
МАРИНИ ШЕРЕМЕТ” 
Ідентифікаційний 
код 39279257 Форма 
власності – приватна 
Форма фінансування - 
змішана

ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 14 
Дарницький район 
Житловий будинок 
- 5-поверховий, не-
житлові приміщен-
ня Площа на балансі 
- 874,88 кв. м

розміщення благодійної організації, яка 
здійснює безкоштовну психологічну, со-
ціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію 
інвалідів та інших осіб - учасників АТО, 
на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності 
(100,00 кв. м)

1 грн на 
рік без 
ПДВ

До моменту 
підписання акта 
приймання-передачі 
з покупцем об’єкта 
приватизації, але не 
більше ніж 2 роки 
364 дні

розміщення благодійної організації, яка 
здійснює безкоштовну психологічну, со-
ціальну допомогу, реабілітацію та адаптацію 
інвалідів та інших осіб - учасників АТО, 
на площі, що не використовується для 
провадження підприємницької діяльності 
(567,60 кв. м)

7 %

Нежитлові приміщення: 1 поверх - 316,20 
кв. м Підвал - 351,40 кв. м Загальна площа 
- 667,60 кв. м

  
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади 

міста Києва єдиному претенденту на право оренди
Рішення Київської міської ради № 235/2457 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положен-
ня про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 
квітня 2015 року № 415/1280, з метою ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва та враховуючи те, що за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди подано 
одну заяву, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ºäèíîìó ïðåòåíäåíòó íà ïðàâî îðåíäè 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äàðíèöüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
äîãîâ³ð ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-

ìàäè ì³ñòà Êèºâà â îðåíäó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 234/2456 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квіт-
ня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 

íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 234/2456

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва орен-
даря, його форма 
власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, 
характеристика 
об’єкта оренди та 
орендована площа, 
кв. м

Орендна ставка Строк, на який 
укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

 1 ЧЛЕН НАЦІО-
НАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ ГРЕ-
БЕНЮК ПАВЛО 
СЕМЕНОВИЧ 
Форма власності 
– приватна Форма 
фінансування - го-
спрозрахункова

ВУЛ. ГАР-
МАТНА, № 35 
Солом’янський 
район Житловий 
- 5-поверховий 
будинок Нежитлові 
приміщення Підвал
Загальна площа - 
490,50 кв. м
 

РОЗМІЩЕННЯ 
ТВОРЧОЇ МАЙ-
СТЕРНІ ЧЛЕНА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
СПІЛКИ ХУДОЖ-
НИКІВ УКРАЇНИ 
НЕЖИТЛОВІ 
ПРИМІЩЕННЯ 
20,0 кв. м
2,10 кв. м
Підвал Загальна 
площа - 22,10

1 %
4 %

2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про демонтаж та списання основного засобу, 
який належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 240/2462 від 20 квітня 2017 року
Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київ-

ської міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 “Про затвердження Порядку списання основних засобів 
з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва”, вра-
ховуючи звернення товариства з обмеженою відповідальністю “КІНОМАН” від 28 березня 2016 року № 17, листи 
комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд-УКБ” від 18 квітня 2016 року 
№ 114/2634 та публічного акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” від 17 травня 2016 року 
№ 2368/41/36/02-16, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè äîçâ³ë êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºì-
ñòâó ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà æèòëîâèõ áóäèíê³â 
“Æèòëî³íâåñòáóä-ÓÊÁ” äåìîíòóâàòè îñíîâíèé 
çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 
ï³ñëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, 
ïðèéíÿòòÿ ¿õ â åêñïëóàòàö³þ òà çàðàõóâàííÿ äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çã³äíî ç 
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

2. Ïóáë³÷íîìó àêö³îíåðíîìó òîâàðèñòâó 
“Àêö³îíåðíà êîìïàí³ÿ “Êè¿ââîäîêàíàë”:

2.1. Ñïèñàòè øëÿõîì ë³êâ³äàö³¿ îñíîâíèé 
çàñ³á, çàçíà÷åíèé ó äîäàòêó äî öüîãî ð³øåííÿ, 

ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.
2.2. Âèêîðèñòàòè ïðèäàòíå îáëàäíàííÿ äå-

ìîíòîâàíîãî îñíîâíîãî çàñîáó äëÿ ðåìîíòó 
³íøèõ îñíîâíèõ çàñîá³â, à íåïðèäàòí³ äåòàë³ òà 
ìàòåð³àëè çäàòè ï³äïðèºìñòâàì, ÿê³ çä³éñíþþòü 
çá³ð âòîðèííî¿ ñèðîâèíè.

2.3. Êîøòè, îòðèìàí³ â³ä ðåàë³çàö³¿ ñèðîâèíè, 
ïåðåðàõóâàòè äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 240/2462

Основний засіб, який належить до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, перебуває у володінні та користуванні публічного 

акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал”, дозвіл на 
демонтаж та списання шляхом ліквідації якого надається

Найменування осно-
вного засобу та його 
технічна характеристика

Рік введення в екс-
плуатацію

Первісна балансова 
вартість, грн

Залишкова балансова 
вартість станом на 
01.10.2016, грн

Підстава для списання

Дворова каналізаційна 
мережа по вул. Костян-
тинівській, 24, діаметр 
150,0 мм, протяжність 
50,4 м (списання частини 
протяжністю 23,24 м), 
кераміка, інв. № 40288 К

1972 2376,43 912,78 Акт на списання 
основних засобів від 
06.10.2016 № 1

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу 
нежитлових приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 238/2460 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квіт-
ня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.
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2. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежит-
лових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 236/2458 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квіт-
ня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 
íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ñîëîì’ÿíñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 

ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 236/2458

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міс-
та Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ п/п Повна назва орен-
даря, його форма 
власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характеристика 
об’єкта оренди та орендована 
площа, кв. м

Орендна ставка Строк, на який 
укладається договір 
оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”

1. ЧЛЕН НАЦІО-
НАЛЬНОЇ СПІЛКИ 
ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ ПЛИ-
СЮК ОКСАНА 
ПАВЛІВНА 
Форма власності – 
приватна 
Форма фінансу-
вання - госпрозра-
хункова

БУЛЬВ. ЧОКО-
ЛІВСЬКИЙ, № 10 
Солом’янський 
район 
Житловий 10-по-
верховий будинок
Загальна площа - 
6177,20 кв. м

РОЗМІЩЕННЯ ТВОРЧОЇ МАЙ-
СТЕРНІ ЧЛЕНА НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ 
УКРАЇНИ НА ПЛОЩІ, ЩО НЕ 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПІД-
ПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
50,0 кв. м
14,80 кв. м 
10 поверх 
Загальна площа - 64,80 кв. м

 

1 %
3 %

2 роки 364 дні

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 238/2460

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади міс-
та Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№ 
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, характе-
ристика об’єкта оренди та 
орендована площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який 
укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»

ГРОМАДСЬКА ОРГА-
НІЗАЦІЯ «КИЇВСЬКА 
СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО 
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ» 
Ідентифікаційний код 
39956502

Форма власності – приватна 
Форма фінансування - член-
ські внески, пожертви, до-
тації, субсидії із державного 
або місцевого бюджетів

МЕЖОВА, № 15, 
ЛІТ. А Подільський 
район, ЖБ - 5-по-
верховий Площа 
- 1254,00 кв. м

Громадська організація, 
яка здійснює безкоштовну 
психологічну, соціальну 
допомогу, реабілітацію 
та адаптацію інвалідів та 
інших осіб - учасників АТО, 
якщо орендована площа 
становить до 100 кв. м та не 
використовується для про-
вадження підприємницької 
діяльності 1-й поверх, 
Площа - 80,50 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежит-
лових приміщень комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 237/2459 від 20 квітня 2017 року

Відповідно до статей 760 - 763 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 5 та 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Положення 
про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квіт-
ня 2015 року № 415/1280, з метою забезпечення ефективного використання нежитлових приміщень комунальної 
власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Ïåðåäàòè â îðåíäó áåç ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó 

íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç 
äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äîãîâ³ð îðåíäè íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü 

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 20.04.2017 року № 237/2459

Нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, які передаються в оренду без проведення конкурсу

№  
п/п

Повна назва орендаря, його 
форма власності та форма 
фінансування

Адреса та харак-
теристика об’єкта 
нерухомості

Призначення, харак-
теристика об’єкта 
оренди та орендована 
площа, кв. м

Орендна плата Строк, на який 
укладається договір 
оренди

1 2 3 4 5 6

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”

1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ” 
Форма власності – колективна 
Форма фінансування - пожертви, 
дотації, субсидії, частково фінан-
суються з бюджету 
Код 39779400

МЕЖИГІРСЬКА, 
№ 14 
Подільський район 
НБк - 2-поверховий, 
адміністративні 
Площа - 590,00 кв. м

Громадська органі-
зація, яка здійснює 
безкоштовну психо-
логічну, соціальну 
допомогу, реабілі-
тацію та адаптацію 
інвалідів та інших 
осіб - учасників АТО, 
якщо орендована 
площа становить 
до 100 кв. м та не 
використовується для 
провадження підпри-
ємницької діяльності 
1-й поверх Площа - 
43,70 кв. м

1 грн на рік 2 роки 364 дні

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «Озерний» на вул. Гамарника, 
43-б в Оболонському районі м. Києва для реконструкції, 
будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквар-

тирного житлового будинку»
Рішення Київської міської ради № 273/2495 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè îá’ºäíàííþ 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó «Îçåð-
íèé» íà âóë. Ãàìàðíèêà, 43-á â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿, áóä³âíèöòâà, 
åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ áàãàòîêâàðòèð-

íîãî æèòëîâîãî áóäèíêó (Ê-26795)».
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НСП-ГРУП» на вул. Симона Петлюри, 5 
(літ. Б, літ. В) у Шевченківському районі 

м. Києва для експлуатації та обслуговування 
господарських споруд»

Рішення Київської міської ради № 272/2494 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада  

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÑÏ-ÃÐÓÏ» 
íà âóë. Ñèìîíà Ïåòëþðè, 5 (ë³ò. Á, ë³ò. Â) ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà 
îáñëóãîâóâàííÿ ãîñïîäàðñüêèõ ñïîðóä (Ê-25718)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відхилення 
проекту рішення 

«Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 
Морозу Івану Анатолійовичу 
на Столичному шосе, 110 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 279/2501 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 
äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ 
ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíè-
íó Ìîðîçó ²âàíó Àíàòîë³éîâè÷ó íà Ñòîëè÷íîìó 
øîñå, 110 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³     ì. Êèºâà äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27146)».

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

громадянці Богданюк Оксані Віталіївні 
у пров. Залежному, 15 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 282/2504 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Богданюк Оксані Віталіївні у пров. Залежному, 15 у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи витяг з протоколу № 10 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобу-
дування, архітектури та землекористування від 19.04.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Áîãäàíþê Îêñàí³ 
Â³òàë³¿âí³ ó ïðîâ.Çàëåæíîìó, 15 ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó 
âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 

æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-23831).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні 
дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення
 земельної ділянки громадянці

 Цап Наталії Анатоліївні
 на вул. Свято-Георгіївській, 14

 у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 282-1/2504 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянці Цап Наталії Анатоліївні на вул. Свято-Георгіївській, 14 у Голосіївському районі м. Києва та додані 
документи, враховуючи витяг з протоколу № 13 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобу-
дування, архітектури та землекористування від 29.06.2016, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ 
ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Öàï Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âí³ 
íà âóë. Ñâÿòî-Ãåîðã³¿âñüê³é, 14 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,10 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) ó âëàñí³ñòü äëÿ 
áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-25329).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Про відхилення проекту рішення 
«Про надання дозволу 

на розроблення технічної 
документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянину 
Лізарову Владиславу Вячеславовичу 

у проїзді Богатирському, 2 
в Оболонському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель і споруд»
Рішення Київської міської ради № 280/2502 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статті 37 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
07.07.2016 № 579/579, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Â³äõèëèòè ïðîåêò ð³øåííÿ «Ïðî íàäàííÿ 

äîçâîëó íà ðîçðîáëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ 
³ç çåìëåóñòðîþ ùîäî âñòàíîâëåííÿ (â³äíîâ-
ëåííÿ) ìåæ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà 
ì³ñöåâîñò³) ãðîìàäÿíèíó Ë³çàðîâó Âëàäèñëàâó 
Âÿ÷åñëàâîâè÷ó ó ïðî¿çä³ Áîãàòèðñüêîìó, 2 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 

ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä (Ê-27227)».
2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 

ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
громадянину Серзі Миколі Івановичу 

у мікрорайоні Жуляни 
у Солом’янському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 283/2505 від 25 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Серзі Миколі Івановичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та додані доку-
менти, враховуючи те, що до клопотання не додано документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, 
розташоване на земельній ділянці, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», 
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâå-
äåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ñåðç³ 
Ìèêîë³ ²âàíîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,09 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28663).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову 
у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки громадянину 

Позняку Олександру Вікторовичу 
на вул. Кіровоградській 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 284/2506 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину Позняку Олександру Вікторовичу на вул. Кіровоградській у Голосіївському районі м. Києва та 
додані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території вулиць і доріг та 
частково до зони зелених насаджень загального користування (висновок Департаменту містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 15.06.2016 № 6812/0/12-
4/27-16), керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ïîçíÿêó Îëåê-
ñàíäðó Â³êòîðîâè÷ó íà âóë. Ê³ðîâîãðàäñüê³é ó 
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,10 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-27317).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянину 

Матвійчуку Валерію Миколайовичу 
у мікрорайоні Жуляни 

у Солом’янському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування 
жилого будинку, 

господарських будівель 
і споруд

Рішення Київської міської ради № 285/2507 від 25 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Матвійчуку Валерію Миколайовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському районі м. Києва та 
додані документи, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðî-
áëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Ìàòâ³é÷óêó 
Âàëåð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó ó ì³êðîðàéîí³ Æóëÿíè ó 
Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,11 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-28617).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Кравченку Віталію Віталійовичу 
у Голосіївському районі 
м. Києва для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських 

будівель і споруд
Рішення Київської міської ради № 287/2509 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки громадянину Кравченку Віталію Віталійовичу у Голосіївському районі м. Києва та додані документи, на 
виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2015 у справі № 826/7013/15, 
враховуючи те, що до клопотання не додано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки, керуючись статями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ
1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-

ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó Êðàâ÷åíêó 
Â³òàë³þ Â³òàë³éîâè÷ó ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (ñïðàâà À-23288).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки громадянці 

Прохоровій Людмилі Михайлівні 
на вул. Бродівській, 90-б 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 286/2508 від 25 квітня 2017 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці Прохоровій Людмилі Михайлівні на вул. Бродівській, 90-б у Голосіївському районі м. Києва та до-
дані документи, враховуючи те, що заявлена ініціатива не відповідає містобудівній документації за функціональним 
призначенням, а саме: земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території захисних зелених 
насаджень (висновок Департаменту містобудування та архітектури від 06.04.2016 №4753/0/12/27-16), керуючись 
статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Â³äìîâèòè ó íàäàíí³ äîçâîëó íà ðîçðîá-
ëåííÿ ïðîåêòó çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíö³ Ïðîõîðîâ³é 
Ëþäìèë³ Ìèõàéë³âí³ íà âóë.Áðîä³âñüê³é, 90-á 
ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 0,04 ãà (çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) 
ó âëàñí³ñòü äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëóãîâóâàí-

íÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ 
ñïîðóä (Ê-27375).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу 
на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки товариству 

з обмеженою 
відповідальністю 

«КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ ГОСПОДАР» 
на просп. Героїв Сталінграда, 16, корп. 2 

в Оболонському районі м. Києва 
для обслуговування 

офісної будівлі
Рішення Київської міської ради № 275/2497 від 25 квітня 2017 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ДОБРИЙ ГОСПОДАР» на просп. Героїв Сталінграда, 
16, корп. 2 в Оболонському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 83, 123, 124 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності», пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Íàäàòè äîçâ³ë íà ðîçðîáëåííÿ ïðîåêòó 
çåìëåóñòðîþ ùîäî â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«ÊÎÌÏÀÍ²ß «ÄÎÁÐÈÉ ÃÎÑÏÎÄÀÐ» íà ïðîñï. 
Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 16, êîðï. 2 â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,02 ãà 
(çåìåëüíà ä³ëÿíêà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà) â îðåíäó íà 10 
ðîê³â äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ îô³ñíî¿ áóä³âë³ çã³äíî ç 
ïëàíîì-ñõåìîþ (äîäàòîê äî ð³øåííÿ) (Ê-27600).

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè

Про передачу громадянину 
Сопіку Віталію Степановичу 

у приватну власність земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, 
господарських будівель і споруд 
у 2-му пров. Сосновому, 15-а 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 248/2470 від 25 квітня 2017 року

Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
Ñîï³êó Â³òàë³þ Ñòåïàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 2-ìó ïðîâ. Ñîñíîâîìó, 15-à 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà (êàòåãîð³ÿ 
çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàäñüêî¿ çà-
áóäîâè, ñïðàâà À-19719).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó Ñîï³êó Â³òàë³þ 
Ñòåïàíîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:498:0034) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó 2-ìó ïðîâ. Ñîñíîâîìó, 15-à 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó Ñîï³êó Â³òàë³þ Ñòåïàíîâè÷ó:
3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-

ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ 
ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó 
òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
â³ä 21.01.2014 ¹ 527/0/12/19-14, Ãîëîâíîãî 

óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó ì. Êèºâ³ â³ä 
16.02.2015 ¹ 19-26-0.3-2382/2-15.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Çàêîíîì Óêðà¿íè 
«Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà 
íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü».

3.6. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-
ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, 
ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3.7. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Ïîïåðåäèòè âëàñíèêà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про передачу 
громадянину 

Чебану Євгену Олександровичу 
у приватну власність 
земельної ділянки 
для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель 

і споруд у пров. 4-му Садовому, 17 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 250/2472 від 25 квітня 2017 року
Відповідно до статей 9, 81, 83, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ

1. Çàòâåðäèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ ùîäî 
â³äâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ãðîìàäÿíèíó 
×åáàíó ªâãåíó Îëåêñàíäðîâè÷ó äëÿ áóä³â-
íèöòâà òà îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. 4-ìó 
Ñàäîâîìó, 17 ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
(êàòåãîð³ÿ çåìåëü - çåìë³ æèòëîâî¿ òà ãðîìàä-
ñüêî¿ çàáóäîâè, ñïðàâà À-21779).

2. Ïåðåäàòè ãðîìàäÿíèíó ×åáàíó ªâãåíó 
Îëåêñàíäðîâè÷ó, çà óìîâè âèêîíàííÿ ïóíêòó 3 
öüîãî ð³øåííÿ, ó ïðèâàòíó âëàñí³ñòü çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 0,1000 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:62:499:0022) äëÿ áóä³âíèöòâà òà 
îáñëóãîâóâàííÿ æèëîãî áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä ó ïðîâ. 4-ìó Ñàäîâîìó, 17 ó 
Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ³ç çåìåëü êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

3. Ãðîìàäÿíèíó ×åáàíó ªâãåíó Îëåêñàí-
äðîâè÷ó:

3.1. Âèêîíóâàòè îáîâ’ÿçêè âëàñíèêà çå-
ìåëüíî¿ ä³ëÿíêè â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñòàòò³ 
91 Çåìåëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.

3.2. Ïèòàííÿ ïàéîâî¿ ó÷àñò³ òà óêëàäåííÿ 
ç Äåïàðòàìåíòîì åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äî-
ãîâîðó ïðî ïàéîâó ó÷àñòü âèð³øóâàòè â ïîðÿäêó 
òà âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

3.3. Âèêîíàòè âèìîãè, âèêëàäåí³ â ëèñòàõ 
Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 

â³ä 16.06.2015 ¹ 7412/0/12/19-15, Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì. Êèºâ³ â³ä 
15.06.2015 ¹ 19-26-0.3-8781/2-15.

3.4. Çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé äîñòóï äëÿ ïðîêëà-
äàííÿ íîâèõ, ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ ³ñíóþ÷èõ 
³íæåíåðíèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
â ìåæàõ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè.

3.5. Âèêîíóâàòè óìîâè çàáóäîâè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè çã³äíî ç ì³ñòîáóä³âíèìè óìîâàìè ³ îá-
ìåæåííÿìè ùîäî çàáóäîâè òà äîêóìåíòàìè, 
ùî äàþòü ïðàâî íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ òà 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, îäåðæàíèìè â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó.

3.6. Ïèòàííÿ ìàéíîâèõ â³äíîñèí âèð³øóâàòè 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

3.7. Âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ 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 çåìëþ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíî 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.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Розпорядженням КМДА №665 від 02.06.2017р. підвищено вартість послуг з вивезення твердих побутових відходів, Постановою НКРЕКП №552 від 26.04.2017р.  
підвищено тариф на послуги з централізованого постачання холодної води, спеціалізованими організаціями підвищено вартість послуг з технічного обслуго-
вування ліфтів. У зв’язку з викладеним,  ТОВ "Новобудова"  проведено коригування вартості відповідних складових структури  тарифу на послуги з утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій, який подано до Київської міської державної адміністрації на затвердження. Тариф розраховано у відповідності 
до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. 
№ 869. Структура, періодичність та строки надання послуг відповідають вимогам розпорядження КМДА від 03.03.2011р №307.  Детальна інформація роз-
міщена на інформаційних стендах у під’їздах будинків.

Зауваження та пропозиції щодо розрахунку тарифу приймаються на адресу  ТОВ "Новобудова":  03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 протягом 
14 календарних днів після виходу оголошення згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 30.07.2012р. № 390.

№ 
п/п Адреса

Діючий тариф Розрахований тариф % підвищення

Тариф за 1 
кв.м. в місяць,                                 

грн з ПДВ

Тариф для пер-
шого поверху                                                

за 1 кв.м. 
в місяць,                      

грн з ПДВ

Тариф за 1 
кв.м. в місяць,                                 

грн з ПДВ

Тариф для пер-
шого поверху                                                

за 1 кв.м. 
в місяць,                      

грн з ПДВ

Тариф Тариф для пер-
шого поверху                                    

Дніпровський район

1 бульв. Верх. Ради, 14-б 4,85 4,18 5,26 4,53 8,38 8,31

2 вул. Мик.-Слобідська, 6 4,76 3,92 5,20 4,03 9,28 2,76

3 вул. Мик.-Слобідська, 6б 4,80 3,92 5,25 4,03 9,34 2,74

4 вул. Мик.-Слобідська, 6в 4,95 4,14 5,23 4,26 5,48 2,82

5 вул. Мик.-Слобідська, 4в 5,13 4,40 5,52 4,50 7,60 2,36

6 вул. Мик.-Слобідська, 4г 4,95 4,43 5,22 4,48 5,46 1,32

7 вул. Мик.-Слобідська, 4д 5,14 4,42 5,31 4,49 3,16 1,46

Дарницький район

1 вул.Ахматової, 35 4,61 3,96 5,52 4,75 19,77 20,04

2 вул.Ахматової, 35а 4,73 4,00 5,56 4,70 17,46 17,41

3 вул.Ахматової, 37 5,16 4,30 5,52 4,39 7,04 2,13

4 просп. Григоренка, 28 4,32 3,70 4,94 4,20 14,41 13,68

5 просп. Григоренка,28а 5,31 4,53 5,51 4,64 3,70 2,59

6 просп. Григоренка, 28б 5,32 4,44 5,51 4,63 3,53 4,16

7 просп. Григоренка, 28в 5,32 4,24 5,51 4,43 3,57 4,44

8 вул. Кн. Затон, 2 /30 4,45 3,64 4,96 3,93 11,26 7,97

9 вул. Княжий Затон,11 4,63 3,62 5,01 3,72 8,17 2,72

10 вул. Драгоманова, 31б 4,50 3,93 4,91 4,19 9,06 6,52

11 вул. Урлівська,16/37 5,33 4,25 5,56 4,40 4,38 3,44

12 вул. Ахматової,18 4,96 4,39 5,23 4,48 5,35 2,13

13 вул. Ахматової,16г 5,31 4,59 5,66 4,71 6,55 2,68

14 просп. Григоренка,13б 4,98 4,30 5,23 4,38 5,01 1,81

15 просп. Бажана, 5-г 5,24 4,68 5,69 4,78 8,48 2,00

16 просп. Бажана, 7-ж 5,24 4,64 5,68 4,75 8,28 2,19

17 вул. Драгоманова,1г 5,32 4,35 5,82 4,59 9,51 5,65

18 вул. Драгоманова,1к 5,32 4,34 5,82 4,58 9,38 5,52

19 вул. Драгоманова,1б 5,18 4,49 5,43 4,55 4,83 1,43

20 вул. Драгоманова,1д 5,19 4,46 5,43 4,52 4,75 1,36

21 вул. Драгоманова,1е 5,22 4,44 5,46 4,50 4,70 1,35

22 вул. Драгоманова,1л 5,21 4,49 5,46 4,55 4,74 1,35

23 вул. Драгоманова,1а 5,35 4,63 5,63 4,68 5,22 0,92

24 Харківське шосе,150/15 5,31 4,74 5,90 5,05 11,14 6,60

Голосіївський район

1 вул. Козацька, 97 5,39 4,36 6,00 4,68 11,37 7,35

2 вул. Козацька,114 5,24 4,52 5,48 4,60 4,54 1,84

3 просп. Науки, 54б 4,94 4,21 5,44 4,55 10,05 8,03

4 просп.  Науки, 62а 5,08 3,68 5,52 3,98 8,59 8,23

5 вул. Саперно- Слобідська, 8 5,03 4,15 5,33 4,27 6,10 2,88

6 вул. Саперно-Слобідська,10   5,22 4,01 5,33 4,07 2,07 1,41

7 пров. Феодосійський,12    5,33 4,38 5,60 4,61 4,97 5,26

8 пров. Феодосійський,14 5,27 4,32 5,42 4,44 2,88 2,76

9 пров. Феодосійський,14а 5,30 4,56 5,41 4,63 1,94 1,51

10 просп. Голосіївський, 130/57 4,97 4,12 5,35 4,32 7,66 4,70

11 просп. Голосіївський, 30а 5,33 4,29 5,52 4,33 3,52 0,91

12 просп. Голосіївський, 30б 5,33 4,26 5,48 4,28 2,83 0,57

13 просп. Голосіївський, 30в 5,33 4,44 5,52 4,47 3,50 0,84

14 вул. Сеченова, 7а 4,38 3,90 5,14 4,52 17,34 16,02

15 просп. Лобановського, 126г 4,49 3,80 5,45 4,62 21,49 21,63

16 просп. Лобановського,150 5,39 4,64 5,57 4,67 3,33 0,73

17 просп. Лобановського, 150а 5,39 4,76 5,57 4,82 3,38 1,33

18 просп. Лобановського,150б 5,39 4,74 5,56 4,78 3,14 1,02

19 просп. Лобановського, 150в 5,39 4,71 5,54 4,76 2,82 1,08

20 просп. Лобановського,150г 5,39 4,70 5,53 4,74 2,58 0,87

21 просп. Лобановського,150д 5,39 4,77 5,52 4,81 2,41 0,86

Печерський район

1 вул. Московська,46/2 4,96 3,85 5,56 4,33 12,12 12,42

Солом’янський район

1 вул. Амосова, 2 4,89 4,39 5,11 4,47 4,49 1,79

2 вул. Машинобудівна,21 5,17 4,38 5,40 4,46 4,36 1,71

3 вул. Машинобудівна,21а 5,17 4,38 5,40 4,45 4,31 1,66

4 вул. Т. Яблонської,6 5,14 4,30 5,59 4,63 8,85 7,53

Святошинський район

1 просп. Леся Курбаса, 5-в 5,11 4,25 5,29 4,32 3,45 1,61

2 просп. Леся Курбаса , 7-а 5,06 4,49 5,35 4,56 5,80 1,56

3 просп. Перемоги,125 4,98 4,15 5,52 4,59 10,78 10,66

Шевченківський район

1 вул. С. Руданського, 4-6 4,69 4,01 5,50 4,71 17,15 17,61

2 вул. Чорновола,20 4,72 3,83 5,44 4,42 15,28 15,47

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) – TOB «ПЕРСПЕКТИВА-БУД» Поштова адреса: 01133, м. Київ, 
вул. Євгена Коновальця, 32-г, кв.43

2. Місцерозташування майданчиків будівництва- м. Київ, вул. Борщагівска, 192-194, 
у Солом’янському районі м. Києва

3. Характеристика діяльності (об'єкта) – будівництво адміністративної будівлі

Технічні і технологічні дані – інженерне забезпечення будинку системами електро-
забезпечення, опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення: як паливо 
використовується природний газ; виробництво або інша господарська діяльність не 
передбачається.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – ----

5. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації: енергетичних – 1098000,00 
кВт-год/рік; паливних (природний газ)- 516,499 тис. куб. м/рік; водних – 11,24 куб. м/
добу; земельних - 0,1539 га.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – машинами сторонніх 
організацій.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – забезпечення 
нормативних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Київ. 
Розглядається в одному варіанті.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє 
середовище: клімат і мікроклімат – негативних впливів немає;

повітряне – є викиди оксидів азоту, оксиду діазоту, оксиду вуглецю, метану та діоксиду 
вуглецю – продуктів згорання газоподібного палива;

водне – негативних впливів немає; ґрунти – негативних впливів немає;

рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти – негативних впливів немає; навколишнє 
соціальне середовище (населення) – негативних впливів немає.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешко-
дження або безпечного захоронення – тверді побутові відходи вивозяться в місця, що 
призначені органами CEC для їх захоронення; господарсько-побутові стічні відводяться 
в мережу міської каналізації м. Київ.

11. Обсяг виконання ОВНС – відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві під-
приємств, будинків і споруд».

12. Участь громадськості – розповсюдження заяви про наміри через засоби масової 
інформації.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація має намір передати в оренду нежитлове 
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 15-а напівпідвал, загальною площею 42,8 кв м. Цільове 
використання – під розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради. Строк оренди – на 
термін депутатських повноважень, але не більше, ніж на 2 роки 364 дні. Вартість об'єкта оренди – 13,34256 
грн. Орендна ставка – 1 грн на рік. Орендна плата – 1 грн на рік без ПДВ (коригується на індекс інфляції).

Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Шевченківського району м. Києва».

Термін прийняття заяв на оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Б.Хмельницького, 24, каб. 512 або каб. 208.
Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 235-00-77, 288-08-96.

Оголошення про намір передати в оренду об'єкти, що належать до сфери управління Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації. Балансоутримувач – Комунальне підприємство «Керуюча компанія з об-
слуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» розташоване за адресою: вул. Закревського, 15:

1) вул. Сабурова, 3-а, 1 поверх, загальна площа – 81,80 кв.м, мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять 
різними видами спорту, вартість об'єкта оренди – 1686400,00 грн, місячна орендна плата (без ПДВ) – 4216,00 грн, 
ставка орендної плати – 3 %, термін оренди 2 роки 364 дні.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280, місячна орендна плата без (ПДВ) у 
грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 
використання приміщення, які передбачають більші орендні ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати 
за майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень проводиться – 10 робочих днів з дня публікації оголошення. Заяви 
про оренду приймаються за адресою: 02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна в місті Києві 
державна адміністрація, каб. 220. Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-51, 546-20-71, 546-07-49.

«До уваги Ефендієвої Улькер Ельдар кизи»
Печерський районний суд м. Києва викликає Вас в якості відповідача в судове засі-

дання по цивільній справі за позовом Терьошкіна Сергія Володимировича до Ефендієвої 
Улькер Ельдар кизи про стягнення заборгованості за договором позики та процентів за 
користування позикою в зв'язку з невиконанням грошового зобов'язання, яке відбудеться 
03 серпня 2017 року о 12.00, за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 12.

Суддя Л.І. Цокол

До уваги роботодавців м. Києва!

Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків 
на виробництві та професійних захворювань, подають до робочих органів виконавчої 
дирекції Фонду щокварталу (до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 25 січня) Звіт щодо 
сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду до повного погашення за-
боргованості за формою, згідно з додатком до постанови правління Фонду від 30.11.2010 
№31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за №1286/18581.

Управління ВД ФССНВ у м. Києві 

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Конкурс проводиться Департаментом економіки та інвестицій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.05.2007 
№ 528/1189 «Про затвердження Положення про порядок проведення 
інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо 
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівни-
цтва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва» (зі змінами), 
розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 22.10.2007 
№ 1403 «Про затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії 
по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, 
реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, неза-
вершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста 
Києва» (зі змінами) та 06.03.2015 № 216 «Про проведення інвестиційного 
конкурсу із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального 
закладу на земельній ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву 
Позняки у Дарницькому районі».

1. Інформація про об’єкт інвестування.
1.1. Об’єктом інвестування є дошкільний навчальний заклад на земельній 

ділянці № 38 у 8 мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому 
районі (далі - Об’єкт інвестування).

1.2. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво Об’єкта інвес-
тування, знаходиться за адресою: земельна ділянка № 38 у 8 мікрорайоні 
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі та має орієнтовну площу –
1,0343 га (далі - Земельна ділянка). Остаточна площа та межі Земельної 
ділянки визначатимуться погодженою та затвердженою в установленому 
законодавством України порядку землевпорядною документацією та 
належним чином оформленою документацією на Земельну ділянку.

1.3. Орієнтовні техніко-економічні показники Об’єкта інвестування:

№ Назва Одиниця виміру Показник

1. Орієнтовна площа земель-
ної ділянки

га 1,0343

2. Загальна площа будівлі 
дошкільного навчального 
закладу

м2 2 830

3. Загальна місткість (напо-
внюваність) дошкільного 
навчального закладу

осіб 240

Орієнтовна вартість бу-
дівництва з ПДВ,

грн 54 166 200

в т.ч. ПДВ грн 9 027 700

1.4. Орієнтовна вартість будівництва Об’єкта інвестування –  
54 166 200, 00 грн (п’ятдесят чотири мільйони сто шістдесят шість тисяч 
двісті гривень 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

1.5. Остаточні техніко-економічні показники та вартість будівництва 
Об’єкта інвестування будуть визначені відповідно до затвердженої про-
ектної документації.

2. Укладення з переможцем конкурсу інвестиційного договору 
та окремі його умови.

2.1. Переможець конкурсу (далі - Інвестор) визначається рішенням 
постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансу-
вання будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та 
нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-тран-
спортної інфраструктури міста Києва (далі - Комісія) та затверджується 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

2.2. Замовником будівництва та Замовником підготовчих (передін-
вестиційних) робіт є комунальне підприємство виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київське 
інвестиційне агентство» (далі - Замовник).

2.3. Детальний план території площею 250 га в межах Дніпровської 
набережної, вулиці Здолбунівської, проспектів Петра Григоренка та 
Миколи Бажана (п. 1 рішення Київської міської ради від 12.02.2015 року 
№ 64/929, номер за експлікацією «148», код планувального утворення 
6.1.005) розробляється на замовлення Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2.4. Замовник вживає заходів для отримання документів, що підтвер-
джують право користування Земельною ділянкою та є необхідними для 
будівництва Об’єкта інвестування.

2.5. Будівництво Об’єкта інвестування відбувається в установленому 
порядку відповідно до укладеного інвестиційного договору між Інвестором, 
Замовником та Організатором конкурсу, а також інших пов’язаних догово-
рів/угод, укладених, у разі необхідності, між Інвестором, Замовником та, у 
разі необхідності, третіми особами відповідно до законодавства України.

2.6. Умовами інвестиційного договору, в межах законодавства Укра-
їни, може передбачатись часткове делегування Замовником прав та 
обов’язків замовника будівництва Інвестору.

2.7. Строк будівництва Об’єкта інвестування повинен бути не більше 
нормативного, що визначається затвердженою проектною документа-
цією, але не більше 4 (чотирьох) років з дня державної реєстрації права 
Замовника на Земельну ділянку.

2.8. Інвестор зобов’язується розробити, погодити та надати Замовнику 
на затвердження у встановленому порядку проектну документацію не 
пізніше, ніж через 9 (дев’ять) місяців з дня державної реєстрації права 
Замовника на Земельну ділянку. Замовник зобов’язаний розглянути та 
затвердити надану Інвестором для затвердження проектну документа-
цію на будівництво Об’єкта інвестування протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дня її отримання або в цей же строк повернути її Інвестору для 
доопрацювання та надати письмові обґрунтовані зауваження до складу 
та змісту проектної документації.

2.9. Інвестор (переможець конкурсу) не несе відповідальності за 
порушення строків будівництва, якщо це є наслідком невиконання 
або неналежного виконання Замовником, Організатором конкурсу їх 
обов’язків та функцій, що випливають з цього оголошення, умов інвес-
тиційного договору.

2.10. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту затвер-
дження  проектної документації на будівництво Об’єкта інвестування 
Інвестор спільно із Замовником та Організатором конкурсу визначають 
графік реалізації інвестиційного проекту шляхом підписання додаткової 
угоди до інвестиційного договору, яка буде його невід’ємною частиною.

2.11. У разі необхідності, Інвестор забезпечує демонтаж в установле-
ному порядку інженерних мереж, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва і потрапляють у зону будівництва 
Об’єкта інвестування, та прокладання нових, які безоплатно передаються 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.12. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта 
інвестування Інвестор в установленому порядку оформлює на нього право 
власності, крім інженерних мереж, які після завершення будівельних робіт 
безоплатно передаються та зараховуються до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

2.13. Протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після прийняття 
Об’єкта інвестування в експлуатацію та повного виконання Інвестором 
зобов’язань за інвестиційним договором Інвестор зобов’язується вчи-
нити всі необхідні дії щодо оформлення у встановленому порядку права 
користування Земельною ділянкою, а Замовник - надати Інвестору нота-
ріально посвідчену письмову згоду на припинення права користування 
Земельною ділянкою.

Земельні питання вирішуються Замовником спільно із Інвестором у 
встановленому законодавством України порядком.

2.14. Строк дії інвестиційного договору - 20 (двадцять) років. 
2.15. Протягом строку дії інвестиційного договору Інвестору забо-

роняється:

- змінювати функціональне призначення Об’єкта інвестування;
- відчужувати Об’єкт інвестування без згоди Організатора конкурсу;
- передавати без згоди Організатора конкурсу Об’єкт інвестування в 

іпотеку або іншим чином обтяжувати Об’єкт інвестування правами третіх 
осіб (окрім передачі в оренду для забезпечення виконання обов’язку, 
передбаченого п. 2.16 цього оголошення);

- змінювати цільове призначення Земельної ділянки, на якій знахо-
диться Об’єкт інвестування;

- припиняти надання освітніх послуг, вживати заходів (в тому числі шляхом 
бездіяльності), наслідком яких буде припинення надання освітніх послуг.

2.16. Після прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об’єкта 
інвестування Інвестор зобов’язаний забезпечити початок надання та 
безперервність надання освітніх послуг не пізніше 6 (шести) календарних 
місяців з моменту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом 
Об’єкта інвестування.

3. Основні умови конкурсу:
3.1. Фінансування Інвестором усіх витрат понесених Замовником з моменту 

набрання чинності інвестиційним договором та до моменту повного вико-
нання сторонами своїх зобов’язань, пов’язаних з реалізацією інвестиційного 
проекту, в тому числі, але не виключно, витрат, пов’язаних із отриманням 
вихідних даних для проектування, проектуванням, будівництвом, прийняттям 
в експлуатацію Об’єкта інвестування (в тому числі вирішенням відповідно 
до законодавства України питання пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Києва), сплатою інших обов’язкових платежів, передбачених законо-
давством України, вирішенням земельних питань, в тому числі пов’язаних з 
відведенням, оформленням/переоформленням Земельної ділянки (в тому 
числі, але не виключно, розробкою та затвердженням проекту землеустрою), 
державною реєстрацією права користування Земельною ділянкою, утри-
манням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно, нарахуванням та 
сплатою земельного податку та/або інших платежів за право користування 
Земельною ділянкою, виготовленням експертної грошової оцінки Земельної 
ділянки), державною реєстрацією права власності на Об’єкт інвестування.

3.2. У разі, якщо внаслідок розробки детального плану території 
площею 250 га в межах Дніпровської набережної, вулиці Здолбунівської, 
проспектів Петра Григоренка та Миколи Бажана здійснення будівництва 
Об’єкта інвестування виявиться неможливим, сторони укладають до-
даткову угоду до інвестиційного договору про його припинення у зв’язку 
з неможливістю виконання.

Компенсація витрат, понесених Інвестором згідно п. 3.5, 3.6 цього 
оголошення, відбувається відповідно до Положення про порядок прове-
дення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного 
будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, за-
твердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року 
№528/1189.

3.3. Сплата Організатору конкурсу коштів на створення соціальної 
та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва не менше 
2 000 000,00 грн (двох мільйонів гривень 00 коп.) без урахування ПДВ 
у разі визнання учасника переможцем конкурсу та укладання з ним 
Інвестиційного договору. Зазначені кошти сплачуються Інвестором не 
пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації права За-
мовника на Земельну ділянку.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.4. Компенсація Замовнику витрат, пов’язаних із виконанням підго-

товчих (передінвестиційних) робіт, у розмірі 1% від орієнтовної вартості 
будівництва Об’єкта інвестування із врахуванням ПДВ, що становить                           
541 662,00 грн (п’ятсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят дві гривні 
00 коп.), в тому числі ПДВ 90 277,00 грн (дев’яносто тисяч двісті сім-
десят сім гривень  00 коп.), у разі визначення учасника переможцем та 
укладання з ним Інвестиційного договору. Вказані кошти сплачуються 
Інвестором протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту набрання 
чинності інвестиційним договором.

Зазначені кошти поверненню не підлягають.
3.5. Відшкодування Інвестором витрат, понесених Замовником до 

моменту оголошення інвестиційного конкурсу, пов’язаних з вирішен-
ням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/пере-
оформленням Земельної ділянки (розробка та затвердження проекту 
землеустрою), державною реєстрацією права користування Земельною 
ділянкою, в розмірі 186 448,86 грн (сто вісімдесят шість тисяч чотириста 
сорок вісім гривень 86 коп.), в тому числі ПДВ 31 074,81 грн (тридцять 
одна тисяча сімдесят чотири гривні 81 коп.), що підтверджується про-
міжним кошторисним розрахунком понесених витрат. Зазначені кошти 
сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня дер-
жавної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

3.6. Відшкодування Інвестором витрат, понесених Замовником з 
моменту оголошення інвестиційного конкурсу до моменту державної 
реєстрації права користування Земельною ділянкою, пов’язаних з ви-
рішенням земельних питань, в тому числі відведенням, оформленням/
переоформленням Земельної ділянки (в тому числі, але не виключно 
розробка та затвердження проекту землеустрою), державною реєстра-
цією права користування Земельною ділянкою в розмірі, визначеному 
Замовником на підставі остаточного кошторисного розрахунку. Зазначені 
кошти сплачуються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня 
державної реєстрації права Замовника на Земельну ділянку.

3.7 Надання учасником конкурсу Конкурсного забезпечення:
3.7.1. поруки або гарантійного листа щодо забезпечення виконання 

ним фінансових зобов’язань, передбачених пунктами 3.3, 3.5, 3.6 цього 
оголошення;

3.7.2. Гарантії банку щодо забезпечення виконання ним зобов’язань 
передбачених пунктом 3.4, цього оголошення.

3.7.3. Порука або гарантійний лист, в тому числі, має передбачати:
- сплату коштів, передбачених п. 3.3 цього оголошення, Організатору 

конкурсу не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації 
права Замовника на Земельну ділянку;

- сплату коштів, передбачених пп. 3.5, 3.6 цього оголошення, Замовнику 
у разі прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) календарних 
днів від встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених пп. 3.3, 3.5, 
3.6 цих цього оголошення сум) Організатору конкурсу, Замовнику у разі 
прострочення Інвестором оплати понад 10 (десять) календарних днів від 
встановленої в інвестиційному договорі дати їх здійснення.

3.7.4. Гарантія банку, в тому числі, має передбачати:
- сплату коштів, передбачених п. 3.4. цього оголошення, Замовнику 

у разі, якщо інвестиційний договір не укладено протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту отримання Інвестором запрошення на 
переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого 
варіанта інвестиційного договору;

- сплату коштів/несплаченої частини коштів (визначених п. 3.4 цього 
оголошення суми) Замовнику у разі прострочення Інвестором оплати 
понад 10 (десять) робочих днів від встановленої в інвестиційному до-
говорі дати їх здійснення.

3.8. Сплата реєстраційного внеску у розмірі З 400,00 грн (три тисячі 
чотириста гривень 00 коп.) без урахування ПДВ на розрахунковий рахунок                   
№ 31515934700001 в ГУ ДКС у м. Києві, код банку 820019, код ЄДРПОУ 
37993783, одержувач - ГУ ДКС у м. Києві.

Кошти, сплачені учасником конкурсу в якості реєстраційного внеску 
поверненню не підлягають.

3.9. Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, пропозиції 
якого відповідають умовам конкурсу та який надав найкращу пропозицію 
за основним критерієм визначення переможця конкурсу. У випадку, якщо 
декілька учасників подали однакові пропозиції за основним критерієм, 
переможець визначається за додатковими критеріями визначення 
переможця конкурсу.

3.10. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отри-
мання переможцем конкурсу запрошення на переговори для узгодження 
умов інвестиційного договору переможець інвестиційного конкурсу від-
мовився від підписання інвестиційного договору, висуває неприйнятні 
умови підписання інвестиційного договору, рішення про затвердження 
переможця конкурсу скасовується у встановленому порядку.

3.11. З моменту скасування рішення про затвердження переможця 
конкурсу Організатор конкурсу протягом 5 (п'яти) календарних днів готує 
відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів 
інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори 
з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови 
здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.

3.12. Інвестор (переможець конкурсу) зобов’язується щоквартально 
в письмовій формі подавати Організатору конкурсу та Замовнику інфор-
мацію щодо стану реалізації інвестиційного проекту в цілому та окремих 
його етапів за формою, наданою Організатором конкурсу.

3.13. Інвестор зобов’язаний забезпечити відповідність проектної 
документації на будівництво Об’єкта інвестування цим умовам, в тому 
числі орієнтовним техніко-економічні показникам Об’єкта інвестування. 
З цією метою Інвестор зобов’язаний надати на затвердження проектну 
документацію на будівництво Об’єкта інвестування та зміни до неї За-
мовнику, здійснювати будівництво виключно відповідно до затвердженої 
Замовником проектної документації.

3.14. Інвестор протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання 
запиту зобов’язаний надавати Замовнику інформацію та документи, які 
необхідні для здійснення Замовником контролю за виконанням Інвестором 
умов інвестиційного договору та інвестиційного конкурсу.

3.15. Інвестиційним договором встановлюються штрафні санкції за нена-
лежне виконання Інвестором своїх зобов’язань, в тому числі, але не виключно:

- виконання будівельних робіт з істотним порушенням (порушенням, 
яке не усунене Інвестором протягом 30 (тридцяти) днів з дня виявлення 
такого порушення) вимог будівельних норм, державних стандартів і 
правил та затверджених проектних рішень - штраф у розмірі 10% від 
загальної вартості будівництва Об’єкта інвестування;

- невиконання обов’язків щодо компенсації витрат, понесених За-
мовником, – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- невиконання обов’язків щодо сплати Організатору конкурсу коштів 
на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста Києва – пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
простроченої заборгованості за кожен день прострочення;

- порушення зобов’язань, передбачених п.2.15 цього оголошення, 
– штраф у розмірі 100% від загальної вартості будівництва Об’єкта 
інвестування;

- порушення обов’язку, передбаченого п. 2.16 цього оголошення, – штраф 
у розмірі 170 000,00 грн (сто сімдесят тисяч гривень 00 коп.) за кожний 
місяць невиконання/неналежного виконання відповідного обов’язку;

- неподання чи несвоєчасне подання Замовнику інформації щодо стану 
реалізації інвестиційного проекту – неустойка в розмірі 0,05% від загальної 
вартості будівництва Об’єкта інвестування за кожен день прострочення.

3.16. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір 
в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного 
виконання Інвестором зобов’язань, передбачених п. п. 2.7, 2.8, 2.10, 
2.16, 3.1, 3.3-3.7, 3.12 цього оголошення або інших умов інвестиційного 
договору (в т.ч. передбачених графіком реалізації проекту).

3.16.1. У разі невиконання Інвестором зобов’язань за інвестиційним 
договором питання розірвання інвестиційного договору за пропозицією 
Організатора конкурсу та/або Замовника виноситься на розгляд Комісії.

3.16.2. Після розгляду Комісією та прийняття нею рішення Організатор 
конкурсу повідомляє Інвестора про:

- необхідність безумовного виконання умов інвестиційного договору 
протягом 30 (тридцяти) календарних днів;

- термін розірвання інвестиційного договору у разі неусунення Інвес-
тором порушень його умов.

У разі неусунення Інвестором порушень умов інвестиційного договору 
протягом 37 (тридцяти семи) календарних днів з дня направлення Орга-
нізатором конкурсу на адресу Інвестора, зазначену в інвестиційному до-
говорі, повідомлення про розірвання, договір буде вважатись розірваним.

3.16.3. У разі усунення Інвестором порушень умов інвестиційного до-
говору Інвестор листом повідомляє Організатора конкурсу про виконання 
зобов’язань та надає інформацію про фактичне виконання робіт згідно 
з умовами інвестиційного договору.

3.16.4. Замовник у письмовому вигляді надає Організатору конкурсу 
підтвердження виконання Інвестором зобов’язань, зазначених у п. 3.16.3 
цього оголошення.

4. Додаткові умови конкурсу.
4.1. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спрямо-

вані на найбільш ефективну реалізацію інвестиційного проекту.
4.2. Учасник конкурсу має право надати додаткові пропозиції, спря-

мовані, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва, нових робочих місць.

5. Критерії визначення переможця конкурсу.
5.1. Основний критерій визначення переможця конкурсу – найкраща 

пропозиція щодо розміру внеску на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури міста Києва.

5.2. Додаткові критерії визначення переможця конкурсу:
5.2.1. Найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на 

стадії будівництва Об’єкта інвестування).
5.2.2. Найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником 

у фінансування Об’єкта інвестування.
5.2.3. Найкращі додаткові пропозиції.

6. Особи, які не допускаються до участі в конкурсі.
6.1. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство.
6.2. Не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували 

їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу.
6.3. Знаходяться в стадії ліквідації (припинення).
6.4. Майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або 

на це майно накладено арешт.
6.5. Мають заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів).
6.6. Не виконали або виконали неналежним чином умови попередніх 

інвестиційних договорів, або пов’язані з особами, що не виконали або 
виконали неналежним чином умови попередніх інвестиційних договорів, 
або інших договорів, які були підписані з Київською міською державною 
адміністрацією.

6.7. Підпадають під визначення: «підприємства і особи РФ», наведене 
у рішенні Київської міської ради від 16 березня 2017 року № 9/2231.

7. Конкурсна документація учасникам конкурсу видається за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 620, тел.: 202-76-78, 202-72-60, 
202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00) протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з дня оголошення конкурсу при наявності документа, 
що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску. День опублі-
кування оголошення про проведення конкурсу в ЗМІ вважається днем 
його оголошення.

8. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або 
через уповноважених осіб протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня 
оголошення конкурсу за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, кім. 
620, тел.: 202-76-78, 202-72-60, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 10.00 
до 16.00). День опублікування оголошення про проведення конкурсу в 
ЗМІ вважається днем його оголошення.

9. За отриманням роз’яснень та додаткової інформації щодо об’єкта 
інвестування звертатись за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 
кім. 620, тел.: 202-76-78, 202-72-60, 202-79-34 (понеділок – п’ятниця з 
10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення конкурсу учаснику конкурсу в 
обов’язковому порядку надсилається повідомлення про дату прове-
дення конкурсу.

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс із залучення інвестора
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У місті відкриють Центр допомоги учасникам АТО
У четверг на пленарному засіданні Київради депу-
тати прийняли рішення про створення комунальної 
бюджетної установи «Київський міський центр до-
помоги учасникам антитерористичної операції». 
Передбачається, що нова організація надаватиме 
консультаційні послуги учасникам АТО та членам 
їхніх сімей, допомагатиме у взаємодії з органами 
влади, місцевого самоврядування та недержавними 
організаціями учасників АТО і волонтерами. 

Складатиметься центр із трьох відділів: інформа-
ційно-консультативної роботи, взаємодії з органами 
влади та взаємодії з ГО. 

Організація допомагатиме учасникам АТО в отри-
манні пільг, забезпеченні соцгарантій, лікуванні, 
адаптації та реабілітації. Також планується, що відпо-
відний міський центр сприятиме в працевлаштуванні, 
професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні 
кваліфікації учасників бойових дій. Утримання уста-
нови передбачається за рахунок коштів столичного 

бюджету. Попередній обсяг фінансування на рік 
становить 3,5 млн грн 

У Києві збудують перші в Україні центри 
переробки відходів
У столиці України розробили Концепцію поводження 
з твердими побутовими відходами (ТПВ), які утворю-
ються в місті. Київ планує перейти від небезпечного 
методу захоронення до сортування, у тому числі на 
побутовому рівні, а також переробки сміття. Це до-
поможе покращити екологічну ситуацію в столиці 
та її околицях, оскільки мова йде про впровадження 
нових європейських практик поводження з відходами. 

За словами заступника голови КМДА Петра 
Пантелеєва, запропонована схема передбачає 

створення нових Центрів поводження з відхо-
дами, де буде передбачене сортування сміття із 
максимальним відбором ресурсоцінних компонен-
тів – скла, пластику, металу, паперу, так званого 
умовного палива. У планах міста – реконструкція 
сміттєспалювального заводу «Енергія» зі ство-
ренням сучасної системи газоочищення, а також 
будівництво п’яти сучасних сміттєпереробних 
підприємств, потужністю від 350 тис. т/рік до 
450 тис. т/рік. 

У «Парку Київська Русь» відсвяткували 
Івана Купала

У Древньому Києві «Парку Київ-
ська Русь», цьогоріч аж три дні – в ніч 
з 6 на 7 липня, а також у вихідні 8 та 
9 липня з розмахом відсвяткували 
Івана Купала. Тисячолітні традиції 
та обряди відроджувались для гостей 
і учасників дійства. Зокрема для 
присутніх проводився майстер-клас 
із плетіння віночків, спалювалося 
опудало та водились масові хороводи 
навколо нього, а головне – усі охочі 
мали змогу очиститися та зарядитись 
цілющою енергетикою, стрибаючи 
через купальське багаття. 

Особливістю святкування стали 
кінно-трюкові виступи кінного 
театру Древнього Києва. Каскадери 

демонстрували неймовірні трюки 
верхи на конях історичних порід, 
деякі з яких можна побачити лише 
у «Парку Київська Русь». 

Адреналін та яскраві емоції 
подарували гостям Івана Купала 
середньовічні бої. Протягом 8 та 
9 липня проходив турнір «Витязь 
Київського Дитинця», під час якого 
відбувались одиночні поєдинки в 
лицарських обладунках та бугурт 
(бої «5 на 5 бійців»). 

Унікальне дійство, яке можна 
було в Україні побачити в ці дні 
лише тут – стрільба з требушету 
вогняними ядрами. Величезна 
облогова техніка реконструйована 

у повному розмірі, якою вона була 
в часи Середньовіччя. Вогнем від 
запущених ядер було запалене 
купальське опудало. 

6 та 8 липня святкова програма 
тривала аж до ранку й завершува-
лася кульмінаційним дійством на 
Лісовому озері Древнього Києва. 
Вперше за 10 років у «Парку Київ-
ська Русь» у нічній програмі були 
задіяні каскадери, які демонстру-
вали піротехнічне шоу, пролітаючи 
на канатному спуску прямо над 
озером. Таким чином вогняна 
стихія Івана Купала протидіяла 
водній стихії, яку втілювала «не-
чиста сила»: русалки та водяний.. 

Киянам повернуто незаконно 
відчужені об’єкти нерухомості 
Київська місцева прокуратура №10 у судовому порядку домоглася 
поверненню з незаконного володіння комунальних нежитлових 
приміщень площею більше 500 м² та вартістю понад 20 млн грн, 
розташованих на вул. Січових Стрільців та вул. Олеся Гончара у 
Шевченківському районі. 

Як з’ясувалося, вказані приміщення вибули з комунальної влас-
ності в порушення майнових прав територіальної громади міста, а 
саме поза волею Київради. Так, на підставі підроблених договорів 
купівлі-продажу право власності на комунальне майно перейшло 
до фізичних осіб, а в подальшому незаконно внесено до статутного 
капіталу юридичних осіб.

Враховуючи, що майно вибуло з власності територіальної громади 
в обхід встановленої законодавством приватизаційної процедури, 
Київською місцевою прокуратурою №10 до Господарського суду 
столиці пред’явлено позови про витребування вказаного майна 
на користь територіальної громади міста. 

Господарським судом підтримано позицію прокуратури та по-
вернуто у комунальну власність указані нежитлові приміщення 

Разові квитки для проїзду 
в громадському транспорті 
матимуть QR-код

Разові квитки для проїзду в наземному громадському транспорті 
матимуть QR-код, що підвищить ступінь їх захищеності. Так, спеці-
альний QR-код, розташований зі зворотного боку квитка, дозволить 
запобігти підробці. 

Як зазначили в КП «Київпастранс», з 7 липня 2017 року випущено 
лімітовану партію оновлених квитків, що знаходяться в обігу на 
маршрутах наземного громадського транспорту, які обслуговує 
Куренівське ТРЕД, ТРЕД № 2, 3, АП № 2. Після введення нового 
тарифу, всі разові квитки матимуть QR-код 

Увага! У столиці під виглядом 
працівників «Київгазу» діють 
шахраї
ПАТ «Київгаз» попереджає про випадки шахрайства у столиці, коли 
під виглядом працівників «Київгазу» невідомі особи нав’язують 
мешканцям міста послуги з продажу газових плит і сигналізаторів 
газу за цінами, що в рази перевищують реальні. 

Зловмисники, одягнені у спецодяг, схожий на уніформу працівни-
ків «Київгазу», демонструють фальшиві посвідчення підприємства. 
Зловмисники не мають жодних правовстановлюючих документів на 
продаж техніки (товарного чеку, документів і гарантійних листів). 
Аферисти забирають гроші за надання послуг і не встановлюють 
обладнання. 

Закликаємо киян бути пильними та в разі виникнення будь-
яких підозр звертатись до контактного центру компанії за 
тел. (044)-495-04-04 
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