
СТОЛИЧНІ комунальники були 
попереджені про снігову него-
ду, тому, як кажуть, нанесли удар 
першими – стали заздалегідь по-
сипати дороги, щоб вони не пе-
ретворилися на ковзанки. Коли 
ж розгулялася справжня снігова 
стихія, то на боротьбу з нею КП 
«Київавтодор» кинув майже всю 
наявну спецтехніку. Так, вже на 17 
годину, за даними підприємства, до 
роботи було задіяно 313 одиниць 
– у тому числі 78 снігоочисних 
машин, 106 солерозкидачів, 48 
тракторів зі спеціальним сніго-
очисним обладнанням та іншої 
техніки, яка розчищала дороги, 
мости, вуличні проїзди. Водночас 
із нею вийшли і десятки бригад 
з ручного прибирання снігу, які 
обробляли посипальними матері-
алами та прибирали від зимових 
опадів сходові марші, підходи до 
наземних та підземних пішохідних 
переходів, зупинки громадського 
транспорту та тротуари, які об-
слуговуються КК «Київавтодор». 

Оперативно спрацювали і деякі 
ЖЕКи та ОСББ, двірники яких та-
кож взялися за лопати. 

Пізно ввечері мер столиці Ві-
талій Кличко особисто перевірив, 
як розчищають вулиці міста від 
першого снігу. Він не лише проїхав 
ними, а й без попередження завітав 
у деякі ШЕУ, щоб переконатися, як 
вони організували свою роботу. 
На жаль, не всі керівники зуміли 
оперативно її налагодити. Скажімо, 
в Оболонському ШЕУ спецтехніка, 
яка повинна була прибирати до-
роги, а також тротуари та пішохідні 
переходи, ще стояла у дворі. Таку 
ситуацію меру пояснили тим, що 
не вистачає трактористів, а частина 
техніки несправна. Міський голова 
назвав такий стан речей неприпус-
тимим і в понеділок провів нараду, 
на якій розібралися в ситуації й 
покарали винних. Мер наголосив, 
що роботу «Київавтодору» потрібно 
систематизувати і організувати так, 
щоб не було жодних нарікань від 
жителів столиці. 

У ніч на понеділок дороги та вули-
ці до початку трудового тижня роз-
чищали 313 одиниць спецтехніки. 
Всього за добу на боротьбу зі снігом 
та ожеледицею було використано 
понад 500 т солі та близько 600  т 
піскосоляної суміші. Як запевнили 
в КП «Киїавтодор», цих матеріалів, 
а також паливно-мастильних за-
готували заздалегідь у достатній 
кількості. 

Роботу ж комунальників зараз 
організували у цілодобовому ре-
жимі. Вона координується через 
центральний автоматизований 
диспетчерський пункт. Тут налаго-
джено оперативний зв’язок з КМДА, 
а також із ШЕУ, мостовиками – для 
цього використовують міські та 
мобільні телефони з додатком Viber. 
Роботу всіх машин відслідковують 
по GPS-трекерах і відображають 
на карті, яку може бачити кожен 
киянин на сайті підприємства. А 
за загальною ситуацією на дорогах 
спостерігають по моніторах, на які 
виводиться зображення в режимі 
онлайн, оскільки підприємство 
інтегроване в систему Kyiv Smart 
City. Гугл-навігація дає змогу орієн-
туватися в реальному стані речей і 
при виникненні заторів оперативно 
реагувати на виправлення стано-
вища. Також диспетчер постійно 
моніторить декілька сайтів, на яких 

дізнається прогноз погоди. До того 
ж, тут є власна міні-метеостанція, 
яка фіксує, зокрема, коливання 
температури – тож при її зниженні 
відразу повідомляються всі ШЕУ. 
Метеоситуація контролюється що-
хвилини, і всі дані про становище 
на дорогах записуються в електро-
нному вигляді – робиться все, щоб 
організувати чітку і безперебійну 
цілодобову роботу підприємства. 

Проте, про безпеку киян мають 
дбати не лише комунальники. У 
КМДА попереджають, що згідно з 
Правилами благоустрою, балансо-
утримувачі територій повинні за-
безпечувати своєчасне прибирання 
снігу та льоду з балансової і приле-
глої території, негайно проводити 
очищення дахів і козирків від снігу 
та бурульок із дотриманням засте-
режних заходів щодо безпеки руху 
пішоходів, огороджувати небезпечні 
місця на тротуарах, переходах тощо. 
Кожен власник, орендар території чи 
обслуговуюча організація зобов’язані 
дбати про порядок – це стосується 
як ЖЕКів, так і приватних установ – 
магазинів, ринків, офісних центрів 
тощо. За неналежне утримання своїх 
територій на порушників будуть 
накладатися штрафи. Керівники ж 
міських підприємств чи РДА можуть 
поплатитися за це навіть своїми 
посадами �

Зима в столиці як завжди наступила зненацька 
– у неділю зранку почався дощ, який згодом 
перейшов у рясний мокрий сніг, і до вечора місто 
буквально захурделило. Але на цей раз працівники 
«Київавтодору» спрацювали оперативно та ефективно, 
тож транспортних ускладнень вдалося уникнути. 

Микола ПАЦЕРА | «Хрещатик»

Парламент врахував 
інтереси Києва 
в Держбюджеті 

У Головному кошторисі країни на 2018 
рік враховані інтереси киян. Про це 
повідомив голова постійної комісії 
Київради з питань бюджету та соці-
ально-економічного розвитку Андрій 
Странніков. Найбільш вагомим для 
міста в мерії називають продовження 
співпраці з державою щодо будівництва 
Подільсько-Воскресенського мостового 
переходу та продовження лінії метро 
в напрямку Виноградаря. «В бюджеті 
країни в наступному році закладено 3,5 
мільярда гривень на будівництво мосту 
на Троєщину та метро на Виноградар. 
На Подільсько-Воскресенський перехід 
заплановано мільярд гривень, решту 
буде спрямовано на метрополітен. Хочу 
відмітити, що наша схема співпраці з 
державою дуже вигідна місту. Адже на 
ці 3,5 мільярда гривень скорочується 
наш борг перед державою. Таким чином 
ми отримуємо подвійну вигоду», – за-
уважив Андрій Странніков. 

Також державний бюджет дозволив 
зекономити місту 270 мільйонів гри-
вень. Замість 29 навчальних закладів, 
які мали передати на утримання столиці, 
передають лише 13. Заощаджені кошти 
залишаться в освітній галузі. 

Додаткові 1,7-1,8 мільярдів гри-
вень на ремонт та будівництво доріг 
одержить місто в наступному році за 
рахунок митного експерименту та До-
рожнього фонду. 

А от щодо бюджету столиці – його 
ухвалюватимуть у Київраді 21 грудня. 
 

Олександра Смирнова 
призначено 
начальником 
Управління з питань 
реклами 

Відповідно до результатів конкурсу 
Олександра Смирнова з 8 грудня при-
значено на посаду начальника Управ-
ління з питань реклами КМДА. Про це 
йдеться у відповідному розпорядженні 
Київського міського голови №949 від 
6 грудня 2017 року (https://kyivcity.gov.
ua/news/56979.html). 
До цього Олександр Смирнов виконував 
обов’язки директора КП «Київреклама». 

Вносяться зміни 
у розклад руху міської 
електрички 

У зв’язку з виділенням «Укрзалізницею» 
додаткової кількості поїздів у період 
новорічних свят, із 10 грудня 2017 
року змінено розклад руху міських 
електропоїздів. Про це повідомляють 
у КП «Київпастранс». Оновлений роз-
клад з’явився на всіх зупинках міської 
електрички, а також на сайті КП «Ки-
ївпастранс». 

Наразі розклад розміщено на сто-
рінці комунального підприємства в 
мережі Facebook.
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Перший сніг 
подолали успішно 

 � У боротьбі з негодою в місті було задіяно 313 одиниць спецтехніки 
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До роботи було задіяно 313 одиниць снігоприбиральної техніки, яка розчищала 
дороги, мости, вуличні проїзди. Водночас із нею вийшли і десятки бригад, які 
обробляли посипальними матеріалами та прибирали від опадів сходові марші, 
підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського 
транспорту та тротуари
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 125 (1804), вівторок, 12 грудня 2017 р.

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017  № 550/3557

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. Позицію 9 розділу І «Паспорт міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 роки» викласти у такій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 4127285,2 тис. грн

9.1. коштів бюджету міста Києва 4126128,1 тис. грн

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

2. В розділі 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строків виконання Програми» таблицю викласти у такій редакції:

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 1557388,4 1411147,8 4127285,2

Бюджет м. Києва 1158354,9 1557017,1 1410756,1 4126128,1

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

3. Розділ 6. «Напрями діяльності, перелік завдань і заходів  та результативні  показники по міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» викласти в такій редакції:
№ 
п/п

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

1
 
 
 
 
  

Адресна 
матеріальна 
допомога *

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет  
м. Києва

236218,5 175678,1 190681,1 Показник витрат, тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн на рік
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

236218,5
 
475,0
 
497,3
 
100

175678,1
 
557,0
 
315,4
 
63,4

190681,1
 
583,0
 
327,0
 
65,8

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 ендопротезу-
ванням, слухопротезуванням та протезуванням ока, киян-учасників АТО, членів сімей Героїв 
Небесної Сотні **

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет  
м. Києва

3500,0 900,0 2321,0 Показник витрат,  тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб: 
1) стаціонарне лікування, осіб
2) допомога на поховання, осіб 
Показник ефективності
Середній розмір допомоги:
1) стаціонарне лікування, тис. грн
2) допомога на поховання, тис. грн 
 Показник якості 
 Динаміка середнього розміру допомоги, %

3500,0
 
 
8,0
300,0
 
 
250,0
5,0
 
100

900,0
 
 
19
-
 
 
47,4
-
 
19,0

2321,0
 
 
8,0
-
 
 
290,1
-
 
116,0

3. Надавати:
щорічну матеріальну допомогу:
киянам – учасникам антитерористичної операції;
бійцям-добровольцям АТО в 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 вна-
слідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров›я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності;
щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комуналь-
них послуг:
киянам – учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей;
членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної опе-
рації, 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»;
киянам – членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) 
чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус 
згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;
учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус 
згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір 
середньомісячного сукупного доходу сім›ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість 
місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу;
членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності

2016 -2018
 

Департамент 
соціальної по-
літики
 

Бюджет 
м. Києва
 

93600,7 171067,1 162156,7 Показник витрат,
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів:
1) матеріальна допомога (щорічна), тис. осіб
2) матеріальна допомога (членам сімей), осіб
3) оплата житлово-комунальних послуг,  
сімей
4) адресна матеріальна допомога малолітнім 
та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам 
(щомісячна), осіб
5) оплата житлово-комунальних послуг 
афганцям,  сімей
Показник ефективності
Середній розмір допомоги
1)  матеріальна допомога (щорічна), тис. грн
2) матеріальна допомога (членам сімей), 
тис. грн
3) оплата житлово-комунальних послуг (що-
місячно), грн
4) адресна матеріальна допомога малолітнім 
та неповнолітнім дітям, пасинкам,  падчеркам 
(щомісячно), тис. грн
5) оплата житлово-комунальних послуг 
афганцям (щомісячно),  грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

93600,7
 
 

22
590
3270

15

-
 
 

2,5
25,0

595,0

3,0

-

100

171067,1
 
 

24,3
590
2115

15

100
 
 

5,0
25,0

1300,0

3,0

943,0

182,7

162156,7
 
 

21,3
590
2370

15

100
 
 

5,0
25,0

1372,0

3,0

995,0

173,2

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-кому-
нальної інфра-
структури

Бюджет 
м. Києва

1000,0 809,6 - Показник витрат, тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів,   осіб 
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості
Динаміка одержувачів, %

1000,0
 
 148,1
 
6,75
 
100

809,6
 
 120,0
 
6,75
 
81,0

-
 
 -
 
-
 
-

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики,
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

16914,8 34999,6 21205,1 Показник витрат, тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

16914,8
 
12,6
 
1342,4
 
100,0

34999,6
 
23,0
 
1521,7
 
113,4

21205,1
 
16,7
 
1269,8
 
94,6

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

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

Бюджет 
м. Києва

5051,0 5308,7 5600,7 Показник витрат, тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

5051,0
 
2,0
 
2,5
 
100

5308,7
 
2,1
 
2,5
 
100

5600,7
 
2,1
 
2,7
 
108,0

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

50677,9 47282,0 40809,5 Показник витрат, тис. грн
Показники продукту
1. Засоби гігієни – тис. одиниць
2. Засоби складного  протезування, од.
3. Засоби реабілітації та пересування, од. 
Показник ефективності
1. Середній розмір вартості засобів гігієни, 
грн
2. Середній розмір вартості засобів складного 
протезування, грн
3. Середній розмір вартості засобів реабіліта-
ції та пересування, грн
Показник якості 
Динаміка середньої вартості засобів гігієни, 
складного протезування, реабілітації та 
пересування, % 

50677,9
 
80,7
411,0
4282,0
 
290,7

23213,0

3363,2

100,0

47282,0
 
49,56
358,0
5833,0
 
303,3

45468,9

2738,3

91,7

40809,5
 
71,0
282,0
1101,0
 
364,5

4555,9

1890,2

80,5

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

Рішення Київської міської ради № 550/3557 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва 

Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016 – 2018 
роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116, згідно 
з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради «Хрещатик».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради 
з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Київський міський голова
В. Кличко
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8. Сприяти забезпеченню киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та 
ортопедичними устілками 

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет      
м. Києва

897,0 7692,4 14446,1 Показник витрат, тис. грн
Показники продукту
1) взуття, одиниць
2) устілки, одиниць
Показник ефективності
Середній розмір допомоги:
1) взуття, грн/од.
2) устілки, грн/од.
Показник якості
 Динаміка вартості ортопедичного взуття  та 
устілок,  %

897,0
 
956,0
308,0
 
 
851,0
271,0
 
100

7692,4
 
994,0
10572,0
 
 
1251,0
610,0
 
857,6

14446,1
 
1989,0
18367,0
 
 
2625,1
11821,0
 
1610,5

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет      
м. Києва

236,8 199,5 210,5 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги,  %

236,8
 
60,0
 
3,9
 
100

199,5
 
50,0
 
3,99
 
100

210,5
 
50,0
 
4,2
 
107,7

10. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та мало-
забезпеченим сім›ям, які отримують субсидії

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

185,0 270,0 284,9 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги,  %

185,0
 
100,0
 
1,85
 
100

270,0
 
100,0
 
2,7
 
145,9

284,9
 
100,0
 
2,8
 
151,4

11. Надавати щомісячну матеріальну допомогу дітям-інвалідам окремих категорій 2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

1778,0 1778,0 1778,0 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб
Показник ефективності
Середній розмір щомісячної допомоги,  грн
Показник якості 
Динаміка середнього розміру допомоги, %

1778,0
 
161,0
 
920,0
 
100

1778,0
 
161,0
 
920,0
 
100

1778,0
 
161,0
 
920,0
 
100

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

104,0 103,0 108,0 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

104,0
 
10,0
 
10,4
 
100

103,0
 
5,0
 
20,6
 
198,0

108,0
 
5,0
 
21,6
 
207,7

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

2016 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

375,2 - - Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис. грн (що-
місячно)
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

375,2
 
21
 
1,49
 
100

-
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 

14. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (помер-
лих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, членам сімей загиблих 
(померлих) бійців-добровольців АТО у м. Києві 
на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО 
та бійців-добровольців АТО у м. Києві 

2016-2017
 
 
 
 
 
 

Департамент 
соціальної   по-
літики
 
 
 
 

Бюджет 
м. Києва
 
 
 
 
 
 

2000,0
 
 
 
 
 
 

6000,0
 
 
 
 
 
 

-
 
 
 
 
 
 

Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
1) кількість одержувачів (осіб) на надгробки
2) кількість одержувачів (осіб) на поховання
Показник ефективності
1) середній розмір допомоги на виготовлення 
та встановлення надгробків, тис. грн 
2) середній розмір допомоги на поховання, 
тис. грн 
Показник якості
Динаміка одержувачів, %

2000,0
 
200

-
 
10

-
 
100,0

6000,0
 
126

100
 
43,7

5,0
 
63,0

-
 
 
 
 
 
 

15. Надавати кошти на стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції 2016-2017 Департамент 
соціальної   по-
літики

Бюджет 
м. Києва

- 500,0 - Показник витрат, 
тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів, осіб
Показник ефективності
Середній розмір,тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

- 500,0
 
2
 
250,0
 
100

-
 
 
 
 
 
 

2 Надання соці-
альних послуг 
установами, 
закладами 
соціального 
захисту, 
створеними 
за рішеннями 
місцевих орга-
нів влади

Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створе-
ними за рішеннями місцевих органів влади

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

Бюджет 
м. Києва

68605,3 96211,5 100171,1 Показник витрат, 
тис. грн   
Показники продукту
1) кількість установ,  одиниць
2) кількість користувачів послуг, тис. осіб    н   
Показник ефективності
1) середньорічні витрати на 1 користувача 
послуг,  грн
Показник якості
Динаміка витрат на 1 користувача послуг, %

68605,3
 
18,0
135,3
 
507,1
 
100

96211,5
 
18,0
89,0
 
1081,0
 
213,2

100171,1
 
18,0
90,0
 
1113,0
 
219,5

3 Забезпечення 
реалізації пра-
ва на освіту

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

1800,0 300,0 1800,0 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, тис.грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

1800,0
 
100,0
 
18,0
 
100

300,0
 
16,0
 
18,7
 
103,9

1800,0
 
100,0
 
18,0
 
100

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

2016-2017 Департамент 
соціальної по-
літики

    Бюджет       
м. Києва

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

1203,3 1203,3 -

4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оздоровлення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

9386,0 29276,8 7698,1 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн
Показник якості
Динаміка одержувачів, %

9386,0
 
1,4
 
6,6
 
100,0

29276,8
 
3,7
 
7,2
 
264,3

7698,1
 
1,0
 
7,7
 
71,4

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

8110,0 11250,0 13324,7 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів дітей учасників АТО, 
осіб
Кількість одержувачів дітей військовослужб, 
осіб
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

8110,0
 
863

-
 
9,4
 
100

11250,0
 
864

400
 
8,9
 
100

13324,7
 
863

400
 
10,6
 
100

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

2016-2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

748,8 604,2 637,4 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн
Показник якості
Динаміка одержувачів, %

748,8
 
40
 
18,7
 
100

604,2
 
30
 
20,14
 
75,0

637,4
 
30
 
21,2
 
75,0

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

2016-2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

2908,7 7653,0 9550,9 Показник витрат, 
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів, осіб
Показник ефективності
Середня вартість путівки, тис. грн
Показник якості
Динаміка одержувачів, %

2908,7
 
 
113
 
25,7
 
100

7653,0
 
 
273
 
28,0
 
241,6

9550,9
 
 
328
 
29,1
 
290,3

5 Відзначен-
ня кращих 
працівників 
соціальної 
сфери

Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери 2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

377,0 177,0 177,0 Показник витрат,
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  осіб
Показник ефективності
Середній розмір допомоги,   грн
Витрати на 1 захід, 
тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

377,0
 
150,0
 
500,0
302,0
 
100

177,0
 
150,0
 
500,0
102,0
 
100

177,0
 
150,0
 
500,0
102,0
 
100

6 Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням

Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпе-
чених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва

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

Бюджет 
м. Києва

7585,2 11598,8 12236,5 Показник витрат,
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  тис. осіб 
Показник ефективності
Середній розмір допомоги, грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

7585,2
 
52,6
 
144,2
 
100

11598,8
 
34,7
 
334,3
 
231,8

12236,5
 
34,7
 
352,6
 
244,5

7 Забезпечення 
миючими засо-
бами

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

2016 – 2018 Департамент 
соціальної по-
літики

Бюджет 
м. Києва

712,5 1123,4 1185,6 Показник витрат,
тис. грн
Показники продукту
Кількість одержувачів,  тис. осіб 
Показник ефективності
Середня вартість 1 набору, грн (щоквар-
тально)
Показник якості 
Динаміка одержувачів, %

712,5
 
2,4
 
70,0
 
100

1123,4
 
2,0
 
140,0
 
83,3

1185,6
 
2,0
 
148,2
 
83,3
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8 Надання 
правової 
допомоги 
киянам 

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

2016 – 2018 Секретаріат 
Київської 
міської ради

Бюджет 
м. Києва

3682,6 4238,0 4471,1 Показник витрат,
тис. грн
Показники продукту
Кількість звернень громадян, тис. осіб
Показник ефективності
Середньорічні витрати на 1 заявника, грн
Показник якості
Динаміка витрат на одного заявника , %

3682,6
 
25,0
 
147,3
 
100

4238,0
 
25,0
 
169,5
 
115,0

4471,1
 
25,0
 
178,8
 
121,4

9 Організація 
громадських 
та інших 
робіт тим-
часового 
характеру для 
залучення 
безробітних, 
які перебу-
вають на об-
ліку в службі 
зайнятості, 
та інших кате-
горій осіб

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

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

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

788,2 742,6 783,4 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість залучених осіб, тис. осіб 
Показник ефективності
Середньомісячний розмір оплати праці не 
менше, % від мінімальної заробітної плати
Показник якості
Динаміка залучених осіб, %

788,2
 
1,6
 
50,0
 
100

742,6
 
1,6
 
50,0
 
100

783,4
 
1,6
 
50,0
 
100

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

1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам – учасни-
кам 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; Київ-
ський міський 
центр соці-
альних служб 
для сім’ї, дітей 
та молоді; 
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

5262,4 5666,4 5978,1 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів послуг,  тис. осіб 
Показник ефективності
Середній розмір витрат на одного одержу-
вача послуг, грн 
Показник якості 
Динаміка одержувачів 
послуг, %

5262,4
 
29,7
 
177,2
 
100

5666,4
 
28,0
 
202,4
 
94,3

5978,1
 
28,0
 
213,5
 
94,3

2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з правових, соціально-еконо-
мічних 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

100,0 400,0 422,0 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість, тис. штук
Показник ефективності
Середня вартість, грн
Показник якості
Динаміка кількості  інформаційних ви-
дань, %
 

100,0
 
 
68,0
 
1,5
 
100
 

400,0
 
 
518,4
 
0,77
 
762,4
 

422,0
 
 
422,0
 
1,0
 
620,6
 

11
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Компенсація 
витрат за 
пільговий 
проїзд
 
 
  

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

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

578459,4 860220,7 807925,2 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів, тис. осіб/12 міс.          
Показник ефективності
Середній розмір компенсації, грн/міс.
Показник якості
Динаміка середнього розміру компенсації, %
 

578459,4
 
 
805,9
 
59,8
 
100
 

860220,7
 
 
896,3
 
82,4
 
137,8
 

807925,2
 
 
941,5
 
71,5
 
119,6
 

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 

2016-2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет
м. Києва
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2337,5 1698,4 2547,6 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість одержувачів: 
1) місячний проїзний для учасників АТО,  
осіб
2) півмісячний проїзний для часників 
АТО,  осіб
3) місячний проїзний для військовослуж-
бовців,  осіб
Показник ефективності
Середня вартість проїзного квитка:
1) місячний для учасників АТО, грн
2) півмісячний для учасників АТО, грн
3) місячний для військовослужбовців, грн
Показник якості 
 Динаміка одержувачів %

2337,5
 
 
 
3500
1500
-
 
 
550,0
275,0
-
 
100

1698,4
 
 
 
-
-
386
 
 
-
-
550,0
 
100

2547,6
 
 
 
-
-
386
 
 
-
-
550,0
 
100

12 Розрахунки 
за виконані 
роботи 

Забезпечувати розрахунки за виконані роботи по функціонуванню інформаційно-телекому-
нікаційної  системи «Картка киянина» 

2016-2018 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

2400,0 2500,0 2637,5 Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість карток, тис. шт.
Показник ефективності
Середня вартість обслуговування  однієї 
картки, грн
Показник якості 
Динаміка кількості карточок, %

2400,0
 
 
800,0
 
3,0
 
100

2500,0
 
 
833,0
 
3,0
 
104,1

2637,5
 
 
850,0
 
3,1
 
106,3

13 Погашення 
заборго-
ваності по 
пільгах та 
компенсаціях 
населенню

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

2016-2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет 
м. Києва

16426,7 15524,4 - Буде забезпечено погашення кредиторської 
заборгованості

16426,7 15524,4 -

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

2016 Департамент 
соціальної 
політики;
районні в місті 
Києві державні 
адміністрації

Бюджет 
м. Києва

25316,5 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 -

14 Встановлення 
лічильників 

Встановлення окремим пільговим категоріям населення лічильників холодного та гарячого 
водопостачання 

2016 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфрастру– 
ктури 

Бюджет   
м. Києва

10000,0 10000,0 - Показник витрат,
тис. грн
Показник продукту
Кількість квартир, од.
Показник ефективності
Середня вартість, грн
Показник якості 
Динаміка кількості квартир, %

10000,0
 
 
5865
 
1705,0
 
100

10000,0
 
 
5865
 
1705,0
 
100

-
 
 
-
 
-
 
-

15 Забезпечення 
інфраструк-
тури міста 

Забезпечення інфраструктури міста засобами безперешкодного доступу 2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  
м. Києва

- 25000,0 -
 
 
 
 
 

Показник витрат, 
тис. грн
Показник продукту
Кількість засобів, од.
Показник ефективності
Середня вартість, тис. грн
Показник якості 
Динаміка кількості засобів, %

-
 
-
 
-

-

25000,0
 
100,0
 
250,0

100

-
 
 
 
 
 

16 Соціальні 
послуги

Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг згідно із затвердженим порядком 2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  
м. Києва

- 828,0 - Показник витрат, 
тис. грн
Показник продукту
Кількість видів послуг
Показник ефективності
Середня вартіст виду послуги, тис. грн
Показник якості 
Динаміка кількості видів послуг, %

-
 
 
 

828,0

2
414,0

100

-
 
 
 

17 Наукові 
дослідження 
та розробка 
програм

Забезпечувати здійснення наукових досліджень та розроблення програм соціального спря-
мування

2017 Департамент 
соціальної 
політики

Бюджет  
м. Києва

- 700,0 - Показник витрат, тис. грн
Показник продукту
Кількість програм, од.
Кількість наукових досліджень, од.
Показник ефективності
Середній розмір вартості програм, тис. грн
Середній розмір вартості наукових до-
слідень,
 тис. грн
Показник якості
Динаміка середнього розміру допомоги, %

-
-

-
 

-

-
 

-

700,0
1

1
 

200,0

500,0
 

100

-
-

-
 

-

-
 

-

РАЗОМ
 

1158749,0 1557388,4 1411147,8 1158749,0 1557388,4 1411147,8

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ: 4127285,2 тис. грн, в т.ч.:                            кошти бюджету м. Києва – 4126128,1 тис.грн, кошти інших джерел – 1157,1 тис. грн  

* Примітка: розрахунки щодо потреби в коштах на адресну матеріальну допомогу киянам – учасникам АТО, членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, виконані 
на підставі наявних на сьогодні даних, а також аналізу динаміки розвитку ситуації 2014-2016 років.

**  Матеріальна допомога на поховання в 2017 році перенесена в захід «Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у 
проведенні антитерористичної операції, на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян-учасників АТО»

*** Примітка: сума буде уточнена за результатами актів взаємозвірки.

Київський міський голова
В. Кличко



5ДОКУМЕНТ Хрещатик
12 грудня 2017 р.

№130 (5043)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації)
29.11.2017 № 151З

ПРОГРАМА
новорічних та різдвяних заходів у місті Києві

1. Культурно-мистецький проект «Нео-рік на Софії»
16 грудня 2017 року  – 14 січня 2018 року Софійська площа, Михайлівська площа, Володи-

мирський проїзд (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової)
Засвічення Головної новорічної ялинки

19 грудня 2017 року, 19.00 Софійська площа
Свято зустрічі Нового року

31 грудня 2017 року  – 01 січня 2018 року Софійська площа
Різдвяна хода звіздарів та Різдвяний концерт

07 січня 2018 року Софійська площа
Урочисте закриття культурно-мистецького проекту «Нео-рік на Софії»

14 січня 2018 року Софійська площа
2. Новорічний ярмарок, розваги та активності для дітей і дорослих «Новорічні пригоди в Кри-

жаному королівстві»
16 грудня 2017 року  – 14 січня 2018 року Парк імені Т. Т. Шевченка

3. Культурно-мистецький проект «Містечко Санти»
16 грудня 2017 року  – 15 січня 2018 року Маріїнський парк

4. Новорічно-різдвяні святкові заходи для дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки  – учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти міста Києва

17-29 грудня 2017 року Вистава «Новорічна фантазія» у Національному цирку України (пло-
ща Перемоги, 2), вистава «Викрадач Різдва» у Національному палаці мистецтв «Україна»  

(вул. Велика Васильківська, 103), вистави у театрально-видовищних закладах культури
5. Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

18-20 грудня 2017 року
6. Новорічно-різдвяний ярмарок та встановлення Льодової ковзанки

19 грудня 2017 року  – 16 січня 2018 року Контрактова площа
7. Соціально-культурний захід «Урочиста хода волонтерів  – помічників Святого Миколая»

19 грудня 2017 року
14.00-18.00

Поштова площа  – вул. Петра Сагайдачного  – Контрактова площа  – Андріївський узвіз  – 
вул. Володимирська  – вул. Велика Житомирська  – Михайлівська площа  – Володимирський 

проїзд  – Софійська площа (фініш біля Головної новорічної ялинки)
8. Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій «Ходить по землі Святий Миколай»

19-20 грудня 2017 року
10.00-16.00

Колонна зала Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36)
9. Благодійний захід для дітей різних соціальних категорій «З теплом у серці»

22 грудня 2017 року,
10.00 – 16.00

10. Культурно-мистецький проект «Всеукраїнська різдвяна виставка»
22 грудня 2017 року  – 14 січня 2018 року Центральний будинок художника

(вул. Січових Стрільців, 1-5)
11. Фестиваль «Саrol-fest»

23 грудня 2017 року  – 14 січня 2018 року Центральний парк культури і відпочинку м. Києва
Новорічний DJ-базар

Хрещатий парк,
майданчик біля арки Дружби народів

Українська коляда
Міський сад,

територія, прилегла до Літньої естради
12. Святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів «Казки старого Подолу»

26 грудня 2017 року  – 09 січня 2018 року Контрактова площа, сквер біля пам’ятника Петру 
Сагайдачному

13. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти-2018»
09, 10 січня 2018 року Легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної 

майстерності (просп. Павла Тичини, 18)
14. Свято Водохреща в Гідропарку

19 січня 2018 року
14.00-15.00

Парк культури та відпочинку «Гідропарк» (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього)
15. Святкові новорічні та різдвяні заходи в районах і закладах культури міста

Грудень 2017 року  – січень 2018 року
Виконуючий обов’язки керівника апарату 

Л. Верес

Про проведення загальноміських новорічних  
та різдвяних заходів у місті Києві
Розпорядження № 1513 від 29 листопада 2017 року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок підго-
товки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно –  
видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025, 
рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418 «Про визначення порядку організації та про-
ведення у Києві недержавних масових громадських заходів політичного, культурно – просвітницького, спортивного, 
видовищного та іншого характеру», рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 «Про 
Правила благоустрою міста Києва», рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі 
питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, 
пивом (крім безалкогольного) та тютюновими виробами», рішення Київської міської ради від 28 лютого 2013 року  
№ 97/9154 «Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально – культурного 
чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві», рішення Київської міської ради від 04 
вересня 2014 року № 55/55 «Про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів 
на території міста Києва», рішення Київської міської ради від 11 лютого 2016 року № 91/91 «Про затвердження 
Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки», рішення Київської міської ради від 03 
березня 2016 року № 125/125 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2016-2018 
роки», рішення Київської міської ради від 14 квітня 2016 року № 323/323 «Про затвердження Комплексної міської 
цільової програми «Столична культура 2016-2018», враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 травня 2015 року № 507 «Про проведення ярмарків у місті 
Києві», з метою популяризації традицій, звичаїв та обрядів українського народу, організації змістовного дозвілля 
дітей і підлітків у місті Києві під час зимових канікул, відзначення новорічних та різдвяних свят; популяризації міста 
Києва як туристичного центру:

Програмою, дозволити рух транспортних засо-
бів щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі 
дні на вул. Хрещатик з 02 грудня 2017 року до 
31 січня 2018 року.

11. Управлінню реклами виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) забезпечити розроблення, 
виготовлення і розміщення соціальної реклам-
ної продукції щодо проведення новорічних та 
різдвяних заходів.

12. Департаменту суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) забезпечити 

оприлюднення змісту цього розпорядження та 
висвітлення Програми, затвердженої пунктом 2 
цього розпорядження, у комунальних засобах 
масової інформації інформаційними агентствами 
в установленому порядку.

13. Контроль за виконанням цього розпо-
рядження покласти на заступників голови Ки-
ївської міської державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Голова
В. Кличко

1. Провести в місті Києві у грудні 2017 року 
та січні 2018 року новорічні та різдвяні заходи.

2. Затвердити Програму новорічних та різд-
вяних заходів у місті Києві (далі  – Програма), 
що додається.

3. Затвердити Робочий план підготовки і 
проведення новорічних та різдвяних заходів у 
місті Києві (далі  – Робочий план), що додається.

4. Департаменту культури виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Київському міському 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
забезпечити проведення на високому організа-
ційному рівні заходів, визначених Програмою, 
та їх фінансування в межах загального обсягу 
асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва 
на 2017 рік на відповідні цілі, а також за рахунок 
залучених у встановленому порядку коштів.

5. Департаменту культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) здійснювати координацію 
дій структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації), пов’язаних з підготовкою і 
проведенням заходів, передбачених Програмою.

6. Районним в місті Києві державним адмі-
ністраціям забезпечити:

6.1. Засвічення районних новорічних ялинок 
19 грудня 2017 року.

6.2. Проведення на належному організацій-
ному рівні районних новорічних та різдвяних 
заходів в межах загального обсягу асигнувань, 
передбачених у бюджеті міста Києва на 2017 рік 
на відповідні цілі, а також за рахунок залучених 
у встановленому порядку коштів.

6.3. Святкове тематичне оформлення вулиць 
і площ районів міста Києва.

6.4. Проведення святкових заходів у всіх за-
гальноосвітніх навчальних закладах комунальної 
власності територіальної громади міста Києва.

7. Взяти до відома, що:
7.1. Відповідальність за проведення за-

ходів, передбачених Програмою, а також за 
дотримання пожежної, техногенної безпеки, 
цивільного захисту, вимог природоохоронного 
законодавства, охорону авторських та суміжних 
прав покладається на їх організаторів.

7.2. Відповідно до пункту 1 рішення Ки-
ївської міської ради від 23 грудня 2010 року  
№ 413/5225 «Про деякі питання з упорядкування 

в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, 
слабоалкогольними напоями, вином столовим, 
пивом (крім безалкогольного) та тютюновими 
виробами» на час проведення заходів забо-
ронено продаж пива (крім пива у пластиковій 
тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових та тютюнових виробів у місцях їх 
проведення.

8. Організаторам заходів, передбачених 
Програмою:

8.1. До початку проведення заходів, перед-
бачених Програмою, розробити та погодити з 
Департаментом містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) схеми 
організації територій з відображенням об’єктів 
та конструкцій, які планується розмістити під 
час проведення заходів, та матеріалами щодо 
їх візуального зображення, розмірів, площ.

8.2. Забезпечити:
8.2.1. Дотримання Правил благоустрою міста 

Києва, затверджених рішенням Київської міської 
ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, під час 
підготовки та проведення заходів, передбачених 
Програмою, природоохоронного законодавства, 
а також відновлення порушеного благоустрою.

8.2.2. Дотримання та виконання вимог пожеж-
ної і техногенної безпеки під час підготовки та 
проведення заходів, передбачених Програмою.

8.2.3. Дотримання вимог рішення Київської 
міської ради від 04 вересня 2014 року № 55/55 
«Про заборону проведення заходів та видо-
вищ з використанням піротехнічних виробів на 
території міста Києва».

8.2.4. Укладення договорів на прибирання 
територій та вивезення сміття з територій про-
ведення заходів, передбачених Програмою, 
на час монтажу/демонтажу конструкцій та на 
період їх проведення.

9. Комісії виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) з 
контролю за станом спортивних споруд та інших 
спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно – видовищних 
заходів, утвореній відповідно до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації) від 30 
червня 2015 року № 623, до початку проведення 
заходів, передбачених Програмою, здійсни-
ти обстеження місць проведення заходів, за 
результатами яких скласти акти з висновками 
про відповідність або невідповідність цих місць 
встановленим вимогам, в тому числі естетичним, 
та надати їх організаторам заходів, передбачених 
Програмою, і Департаменту культури виконав-
чого органу Київської міської ради ( Київської 
міської державної адміністрації).

10. На час проведення заходів, передбачених 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

29.11.2017 № 1513 

РОБОЧИЙ ПЛАН 
підготовки і проведення новорічних та різдвяних заходів у місті Києві

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні за виконання
І II III IV

1.

Забезпечення організації та проведення культурно-мистецького проекту «Нео-рік на Софії», у тому числі: 
засвічення Головної новорічної ялинки;
 свята зустрічі Нового року;
 Різдвяної ходи звіздарів та Різдвяного концерту;
 урочистого закриття культурно-мистецького проекту «Нео-рік на офії»

16.12.2017 – 14.01.2018 
19.12.2017 

31.12.2017 – 01.01.2018 
07.01.2018 
14.01.2018

ПОГ «Ініціативи столичні», Департамент культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

2.

Забезпечення виконання робіт з: встановлення та художнього оформлення Головної новорічної ялинки на Софійській площі;
монтажу тимчасових конструкцій на Софійській, Михайлівській площах та Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли 
Тарасової);
демонтажу тимчасових конструкцій та відновлення благоустрою на Софійській площі;
 демонтажу тимчасових конструкцій та відновлення благоустрою на Михайлівській площі та Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до пере-
тину з вул. Алли Тарасової)

03.12.2017 – 14.12.2017
з 29.11.2017

до 22.01.2018 до 31.01.2018 ПОГ «Ініціативи столичні»

3. Забезпечення організації та проведення новорічно-різдвяного ярмарку та встановлення льодової ковзанки на Контрактовій площі 19.12.2017 – 16.01.2018 ФОП Бабенко Микита Олегович, Подільська районна в місті Києві державна  
адміністрація

4.
Забезпечення виконання робіт з: монтажу тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання, необхідного для проведення новорічно-різдвяного ярмарку та 
роботи льодової ковзанки на Контрактовій площі ;
 демонтажу тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання, необхідного для проведення ярмарку та роботи ковзанки на Контрактовій площі

3 09.12.2017 

до 26.01.2017
ФОП Бабенко Микита Олегович
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5. Забезпечення організації та проведення святкового тематичного ярмарку, парку казкових скульптур і атракціонів «Казки старого Подолу» у сквері біля 
пам’ятника Петру Сагайдачному на Контрактовій площі

26.12.2017 – 09.01.2018 ГО «Соціальний капітал», Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

6.
Забезпечення виконання робіт з: монтажу тимчасових конструкцій та обладнання, необхідного для проведення святкового тематичного ярмарку, парку 
казкових скульптур і атракціонів «Казки старого Подолу» на Контрактовій площі у сквері біля пам’ятника Петру Сагайдачному;
 демонтажу тимчасових конструкцій та відновлення благоустрою у сквері біля пам’ятника Петру Сагайдачному на Контрактовій площі

3 16.12.2017 до 13.01.2017
ГО «Соціальний капітал»

7. Забезпечення організації та проведення новорічного ярмарку, розваг та активностей для дітей і дорослих «Новорічні пригоди в Крижаному королівстві» у 
парку ім. Т.Г. Шевченка

16.12.2017 – 14.01.2018 Рекламно-виробнича група «НБС»

8. Забезпечення організації та проведення культурно-мистецького проекту «Містечко Санти» у Маріїнському парку 16.12.2017 – 15.01.2018 ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», Печерська районна в місті Києві державна адміністра-
ція

9.
Забезпечення організації та проведення фестивалю «Carol-Fest» у Центральному парку культури і відпочинку, в тому числі: Новорічного DJ-базару в Хреща-
тому парку на майданчику біля арки Дружби народів;
 Української коляди у Міському саду на території, прилеглої до Літньої естради

23.12.2017 – 14.01.2018 Центральний парк культури і відпочинку, Департамент культури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

10. Забезпечення організації та проведення культурно-мистецького проекту «Всеукраїнська різдвяна виставка» 22.12.2017 – 14.01.2018 Дирекція виставок спілки художників України

11.

Забезпечення організації та проведення: новорічно-різдвяних святкових заходів для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  – учнів 
закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти міста Києва: вистави «Новорічна фантазія» у Національному цирку України, вистави «Викрадач 
Різдва» у Національному Палаці мистецтв «Україна», вистав у театрально-видовищних закладах культури;
 свята Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
Всеукраїнських змагань з легкої атлетики «Різдвяні старти  – 2018»

17.12.2017 – 29.12.2017 
18.12.2017 – 20.12.2017

09 – 10.01.2018

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

12.
Забезпечення організації та проведення: новорічних вистав «Ходить по землі Святий Миколай» для дітей різних соціальних категорій;
 соціокультурного заходу «Урочиста хода волонтерів  – помічників Святого Миколая»;
 благодійного заходу для дітей різних соціальних категорій «3 теплом у серці»

19-20.12.2017 
19.12.2017 
22.12.2017

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)

13. Забезпечення організації та проведення свята Водохреща у парку культури та відпочинку «Гідропарк» 19.01.2018 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)

14. Забезпечення оформлення необхідної дозвільної документації (в тому числі проведення технічної експертизи) на встановлення Головної новорічної ялинки до 01.12.2017 ПОГ «Ініціативи столичні»

15.
Забезпечення дотримання вимог рішення Київської міської ради від 29.04.1999 № 229/330 «Про отримання передексплуатаційних погоджень на встановлен-
ня пересувних атракціонів і порядок їх розміщення у м. Києві» під час встановлення атракціонів у місцях проведення заходів

29.11.2017 – 31.01.2018 ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 
«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

16.
Забезпечення проведення у районах міста Києва новорічних та різдвяних заходів;
 забезпечення проведення святкових заходів в загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 здійснення художнього тематичного оформлення вулиць та площ районів м. Києва

Грудень 2017 року  – січень 
2018 року 

до 15.12.2017
Районні в місті Києві державні адміністрації

17. Надання в установленому порядку організаторам новорічних і різдвяних заходів права на використання туристичного логотипу «Київ туристичний» та 
слогану «Місто, де все починається» («Everything starts in Kyiv!») на всіх носіях інформації

Грудень 2017 року  – січень 
2018 року

Комунальне підприємство виконавчого органу «Київський міський туристично-інфор-
маційний центр»

18.
Забезпечення використання туристичного логотипу «Київ туристичний» та слогану «Місто, де все починається» («Everything starts in Kyiv!») на носіях 
інформації під час проведення новорічних та різдвяних заходів

Г рудень 2017 року  – січень 
2018 року

ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні». Рекламно-виробнича група 
«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

19.

Забезпечення підключення до мереж електропостачання за заявками організаторів за спрощеною (тимчасовою) схемою: Головної новорічної ялинки, сце-
нічного обладнання, тимчасових святкових конструкцій, об’єктів торгівлі на Софійській площі, Михайлівській площі, Володимирському проїзді;
новорічних ялинок, об’єктів торгівлі, сценічного обладнання, тимчасових святкових конструкцій на Контрактовій площі, парку ім. Т.Г. Шевченка, Цен-
тральному парку культури і відпочинку, Маріїнському парку, в місцях проведення новорічних та різдвяних заходів районними в місті Києві державними 
адміністраціями

29.11.2017  – 14.01.2018
04.12.2017 – 19.01.2018

ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (за згодою), ПОГ «Ініціативи столичні», організатори заходів, 
районні в місті державні адміністрації

20.

Забезпечення включення новорічної ілюмінації в центральній частині міста, яка перебуває на балансі комунального підприємства «Київміськсвітло»;
 включення ілюмінаційного архітектурно-декоративного освітлення Софійської, Михайлівської, Європейської площ, Майдану Незалежності, Володимир-
ського узвозу, вулиць Хрещатик, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького під час проведення святкових заходів;
 не переключати роботу зовнішнього освітлення міста в черговий режим

До 14.12.2017 
до 14.12.2017 

31.12.2017 – 01.01.2018, 
06.01.2018  – 07.01.2018

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), комунальне підприємство «Київміськсвітло»

21.

Забезпечення функціонування на підприємствах торгівлі спеціально відведених секцій, відділів, куточків з реалізації ялинкових, карнавальних прикрас, 
новорічних сувенірів та штучних ялинок;
 здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення торгівлі натуральними ялинками в стаціонарних закладах торгівлі, на території ринків та 
під час проведення сільськогосподарських і сезонних ярмарків

01.12.2017  – 31.12.2017 
14.12.2017  – 31.12.2017 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні 
адміністрації

22.
Забезпечення погодження з Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) до початку проведення заходів, передбачених Програмою, схеми організації територій з відображенням об’єктів та конструкцій, які планується 
розмістити під час проведення заходів, та матеріалами щодо їх візуального зображення, розмірів, площ

Листопад 2017 року  – грудень 
2017 року ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 

«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

23.

Забезпечення виконання суб’єктами господарювання вимог пункту і рішення Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 «Про деякі питання 
з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тютюновими 
виробами»;
 недопущення використання теплового торговельно-технологічного устаткування, що працює на скрапленому газі та відкритому вогнищі під час проведен-
ня новорічних та різдвяних заходів на визначених територіях

Грудень 2017 року  – січень 
2018 року ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 

«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку. районні в місті Києві державні адміністрації

24.
Забезпечити укладення договорів на прибирання території і вивезення сміття з території проведення заходів під час монтажу/демонтажу конструкцій та на 
період проведення новорічних та різдвяних заходів

До 14.12.2017 ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 
«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

25.

Здійснення в установленому порядку контролю за виконанням торговельними підприємствами та організаціями, комунальними службами районів  
м. Києва постійного санітарного прибирання об’єктів торгівлі та обслуговування населення, прилеглих і закріплених територій під час проведення ново-
річних і різдвяних заходів

17.12.2017 – 15.01.2018 Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ГО 
«Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група «НБС», 
ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний парк 
культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

26.
Здійснення контролю за дотриманням вимог організації територій проведення заходів, передбачених Програмою новорічних та різдвяних заходів у місті 
Києві, відповідно до схеми, погоджених згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього розпорядження, та перевірки щодо наявності акта, складеного згідно з 
пунктом 9 цього розпорядження

Грудень 2017 року  – січень 
2018 року Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

27.

Забезпечення дотримання Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року №1051/1051, та збере-
ження зелених насаджень під час проведення загальноміських новорічних і різдвяних заходів, а також відновлення порушеного благоустрою;
 забезпечення дотримання вимог рішення Київської міської ради від 04 вересня 2014 року № 55/55 «Про заборону проведення заходів та видовищ з викорис-
танням піротехнічних виробів на території міста Києва»

Грудень 2017 року  – січень 
2018 року ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 

«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

28.
Забезпечення чергування пожежних автомобілів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час проведення новорічних та різдвяних заходів 
згідно із заявками організаторів заходів у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1102 «Деякі питання надання платних 
послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»

16.12.2017 – 14.01.2018
Головне управління ДСНС України у м. Києві (за згодою)

29.
Забезпечення дотримання та виконання вимог пожежної і техногенної безпеки під час підготовки та проведення новорічних та різдвяних заходів Грудень 2017 року  – січень 

2018 року
ГО «Соціальний капітал», ПОГ «Ініціативи столичні», Рекламно-виробнича група 
«НБС», ТОВ «ЮВЕНТА  – Груп Україна», ФОП Бабенко Микита Олегович, Центральний 
парк культури і відпочинку, районні в місті Києві державні адміністрації

30. Забезпечення погодження з Головним управлінням ДСНС України у м. Києві схем розміщення об’єктів торгівлі, тимчасових конструкцій і обладнання 
сценічних майданчиків

До 12.12.2017 Організатори заходів, Головне управління ДСНС України у м. Києві (за згодою)

31. Забезпечення чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення новорічних та різдвяних заходів за заявками організаторів 16.12.2017 – 14.01.2018 Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

32.

Забезпечення: охорони громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних заходів згідно із затвердженою Програмою;
 цілодобової охорони Головної новорічної ялинки на Софійській площі, сценічного обладнання, освітлювальної апаратури на Софійській, Михайлівській 
площах, Володимирському проїзді;

умов для вільного заїзду транспорту з необхідним обладнанням для монтажу/демонтажу новорічної ялинки, з художніми колективами, сценічним і 
торговельним обладнанням, підвозу продуктів харчування на місця проведення новорічних та різдвяних заходів та виїзду з них, а саме: Софійську площу, 
Михайлівську площу, Володимирський проїзд;

Контрактову площу, парк ім. Т.Г. Шевченка, Центральний парк культури і відпочинку, Маріїнський парк, парк культури та відпочинку «Гідропарк»;

вільного пересування вулицями міста Києва до Софійської, Михайлівської площ, Володимирського проїзду спецтехніки для здійснення монтажних і демон-
тажних робіт тимчасових конструкцій та автотранспорту, що забезпечуватиме перевезення Головної новорічної ялинки

16.12.2017 – 19.01.2018 
29.11.2017  – 31.01.2018

29.11.2017 – 31.01.2018

04.12.2017 – 21.01.2018

29.11.2017 – 31.01.2018

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної 
поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції (за згодою)

33.

Забезпечення обмеження руху транспортних засобів (крім міського наземного пасажирського транспорту, який працює в звичайному режимі) вздовж 
Володимирського проїзду від будинку № 23 на вул. Софіївській до Михайлівської площі та на вул. Володимирській від Рильського провулку до Володимир-
ського проїзду;
 забезпечення заборони руху всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі;
 забезпечення заборони руху всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду від вулиці Софійської до Михайлівської площі та вулиці 
Володимирській на ділянці від пров. Рильського до Володимирського проїзду

29.11.2017 – 31.01.2018
29.11.2017 – 31.01.2018 

19.12.2017 з 16.00 до 21.00, 
з 20.00 

31.12.2017 до 03.00 01.01.2018, 
01.01.2018 з 14.00 до 21.00, 
07.01.2018 з 12.00 до 15.00

Головне управління Національної поліції у м. Києві (за згодою), Управління патрульної 
поліції в
м. Києві Департаменту патрульної поліції (за згодою)

34.

Забезпечення:
паркування у місцях проведення новорічних та різдвяних заходів транспортних засобів з відповідним маркуванням для людей з особливими потребами;

паркування у місцях проведення новорічних та різдвянихзаходів транспортних засобів, що перевозитиме художні колективи, сценічне і торговельне об-
ладнання, тимчасові святкові конструкції, продукти харчування;

недопущення паркування транспортних засобів та порушень правил зупинки, стоянки в місцях проведення загальноміських новорічних та різдвяних за-
ходів

16.12.2017-
19.01.2018

29.11.2017-
31.01.2018

16.12.2017-
19.01.2018

Управління патрульної поліції в
м. Києві Департаменту патрульної
поліції (за згодою),
КП «Київтранспарксервіс»

35.

Забезпечення в установленому порядку внесення змін у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування 
якого проходить через місце проведення культурно-мистецького проекту «Нео-рік на Софії»;

забезпечення продовження роботи міського пасажирського транспорту на три години в новорічну та різдвяну ночі;
 забезпечення цілодобової роботи фунікулера в новорічну ніч;

забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту після завершення святкових заходів

19.12.2017 з 16.00 до 21.00, 
з 20.00 31.12.2017 до 03.00 

01.01.2018, 01.01.2018 з 14.00 
до 21.00, 07.01.2018 з 12.00 

до 15.00
31.12.2017 – 01.01.2018, 
06.01.2018 – 07.01.2018 
31.12.2017  – 01.01.2018
19.12.2017, 01.01.2018, 
07.01.2018, 14.01.2018

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

36. І Іадання Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформації про 
зміни в організації дорожнього руху та в роботі маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування

До 30.1 1.2017 Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

37.

Забезпечення інформування населення про зміни, що стосуються організації дорожнього руху, надання транспортних послуг під час проведення новоріч-
них і різдвяних заходів та роботи маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування

Г рудень 2017 року  – січень
2018 року

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

38. Забезпечення встановлення необхідної кількості урн, контейнерів для збору побутових відходів, туалетних модульних кабін у місцях проведення новоріч-
них та різдвяних заходів, своєчасного вивезення сміття та прибирання території

16.12.2017 – 19.01.2018 Організатори заходів, районні в місті Києві державні адміністрації

39.
Забезпечення постійного контролю за своєчасним вивезенням вмісту контейнерів та урн для збору побутових відходів, належним утриманням туалетів у 
місцях проведення масових святкових заходів 

16.12.2017 – 19.01.2018 Районні в місті Києві державні адміністрації, організатори заходів, Департамент житло-
во-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Виконуючий обов’язки  
керівника апарату  

Л. Верес



7РЕКЛАМА Хрещатик
12 грудня 2017 р.

№130 (5043)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Перелік вільних нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, які закріплені на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 3" Шевченківського району міста Києва та можуть бути передані в орендне користування станом на 01.01.2018 р. 04112, м. Київ, вул. Ризька, 1 тел. (044) 456-94-04

№ 
з/п

Адреса приміщення, що може бути здана в оренду
Загальна 

площа примі 
щенняна ба-
ланс і, кв. м

 

Загальна 
площа при-
міщень, що 
перебуває в 
орендному 

користуванні 
(кв. м)

Вільні приміщення
Місце роз-
ташування 

вільного 
приміщення 

(поверх)
 

Технічний 
стан

 

Наявність комунікацій

Можливе викорис-
тання приміщень

 

Розташування вільних площ
 Номер бу-

динку (літера, 
корпус)

 

Загальна 
площа, кв. м

 

Корисна пло-
ща, кв. м

 

МЗК, кв. м
 

енергозабез-
печення

 

водозабез-
печення

 

теплозабез-
печення

 Район Назва вулиці Тип вулиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Шевченківський Ризька вул. 1 4840,5 2324,2 3 3 0 І задовільний так ні так розміщення платіж-
ного терміналу

2 Шевченківський Ризька вул. 1 4840,5 2324,2 7 7 0 І задовільний так так так

розміщення при-
ватного закладу 

охорони здоров’я 
(забір біологічного 

матеріалу) (погодин-
на оренда)

Інститут проблем математичних машин і систем 
Національної академії наук України 

оголошує про намір передачі державного нерухомого майна в оренду
(03187, м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 42)

Об'єкт:
- нежитлове приміщення площею 67,00 кв.м на першому поверсі будівлі лабораторного корпусу №5/2, вартість за 

незалежною оцінкою станом на 31.11.2017 становить 225 187,00 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований 
заявником). Можлива мета використання (запропонована заявником): розміщення складу. Початкова ціна без ПДВ 50,42 
грн за 1 кв.м на місяць (коригується на індекс інфляції).

- нежитлове приміщення площею 108,00 кв.м споруди станції нейтралізації № 8/5, вартість за незалежною оцінкою 
станом на 31.11.2017 становить 342 036,00 грн; термін оренди: 2 роки 364 дні (запропонований заявником). Можлива 
мета використання (запропонована заявником): розміщення виробництва. Початкова ціна без ПДВ 47,51 грн за 1 кв.м 
на місяць (коригується на індекс інфляції). Інформація для орендарів:

1. Укладення договору оренди на умовах типового.
2. Додаткові умови: відшкодування Орендодавцю витрат на утримання орендованого приміщення, комунальних 

платежів, податку на землю, на розміщення оголошення.
3. У разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цих об'єктів.
4. Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду 10 робочих днів з дня, наступного після публікації оголошен-

ня. Заяви приймаються за адресою: 03187, м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 42, корпус 2, кімн. 514 б. Довідкову інформацію 
можна отримати за тел. (044) 526-55-06, факс (044) 526-64-57.

Департаментом будівництва та житлового забезпечення планується здійснити закупівлю для чер-
говиків квартирного та соціального квартирного обліку однокімнатних, двокімнатних та трикімнатних 
квартир (з технічним облаштуванням і внутрішнім оздобленням) у житлових будинках, які прийнято в 
експлуатацію або приймаються в експлуатацію у І-ІІ кварталах 2018 року.

Забудовникам необхідно направляти свої пропозиції з порушеного питання Департаменту будів-
ництва та житлового забезпечення:

- поштовим зв'язком: вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601

- факсимільним зв'язком за телефонами: 234-01-24, 235-30-23.

- на електронну адресу: viddil03@ukr.net

Телефони для довідок: 234-01-24, 235-30-23.

Оголошення про намір передати в погодинну оренду об'єкт, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві державна 
адміністрація. Балансоутримувач – комунальне   некомерційне  підприємство  "Консудьтативно-ді-
агносінчний центр" (вул. Симиренка, 10. тел. 402-51-34). Характеристика об'єкта оренди: вул.  Сими-
ренка,   10,   1   поверх, загальна площа 26,50 кв.м. Вартість -520510,0 грн. Розмір місячної орендної 
плати (без ПДВ) 4337,58 грн, за 1 годину – 9,04 грн. Запропонована заявником мета використання 
приміщення медична практика (наркологія).

Запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголо-

шення за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок – 424-34-87.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду
Характеристика об'єкта оренди: нежитлове приміщення підвального поверху загальною площею 171,7 кв. м, 

розташоване за адресою: вулиця Цитадельна, буд. 4/7. Вартість об'єкта оренди станом на 30.09.2017 – 2808600,0 грн 
без ПДВ. Балансоутримувач:   комунальне  підприємство "Керуюча  компанія  з  обслуговування житлового фонду 
Печерського району м. Києва" (провулок Мар'яненка, 7, 280-44-53). За заявою ініціатора цільове використання та 
строк оренди: для розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи, термін дії 2 роки 364 дні. 
Орендна ставка – 6%, розмір орендної плати за перший місяць оренди (коригується на індекс інфляції) – 14043,00 грн 
без ПДВ. Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому 
випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки. Заяви про намір 
оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголошення, за адресою: 
м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном 280-15-39.

"26.12.2017 о 10.00 в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва (вул. Болбочана 
Петра 8, корпус 1, м. Київ, суддя Чудак О.М.) відбудеться судове засідання в адміністративній справі 
№ 826/1598/15 за позовом громадської організації "Всеукраїнська спілка працівників торгівлі та 
послуг "Трудова співдружність" до Київської міської ради про визнання рішення Київської міської 
ради від 04.09.2014 №62/62 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 
№56/5443 "Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тим-
часових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в 
утриманні об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" 
недійсним із дня його прийняття".

Шевченківський районний суд м.Києва за адресою: м.Київ, вул, Дегтярівська, 31-а (каб.310) 
викликає на 05.02.2018 року о 10.30. Варвинця Юрія Юрійовича та Молодова Миколу Петровича 
в якості відповідачів по справі за позовом Крікрівцевої Марії Володимирівни до ЦНАП Шевченків-
ської районної в м.Києві державної адміністрації про визнання осіб такими, що втратили право 
користування жилим приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Відповідачі викликаються в судове засідання, у разі їх неявки справа розглядатиметься за 
відсутності.

Суддя Савицький O.A.

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області 
інформує, про результати конкурсу на придбання однокімнатної квартири (оголо-
шений в газеті "Хрещатик" від 17.11.2017, дата проведення конкурсу - 28.11.2017), 
а саме: переможець процедури закупівлі - Хмельницький Станіслав Михайлович.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
03165, Київ-165, пр. Комарова, 7

НАКАЗ

 16 листопада 2017 року            м. Київ                             № 346

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого 
прийому громадян у Департаменті соціальної політики виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті 
Києві 01 грудня 2017 року за № 243/1835

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу 
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного 
права на звернення  до органів державної  влади та органів місцевого 
самоврядування", підпункту 10.12 пункту 10 Положення про Департамент 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 12 лютого  2013 року № 175 (у редакції розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 10 серпня  2015 року № 778), з метою забезпечення 
реалізації права громадян на звернення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого при-
йому громадян у Департаменті соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що 
додається. 

2. Начальнику відділу правового забезпечення (Шутій В.М.) забез-
печити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного 
територіального управління юстиції у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого за-
ступника Директора Департаменту Устименко С.М.

4. Цей наказ набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Директор  Департаменту  
Ю. Крикунов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)   

від 16 листопада 2017 року № 346

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у 
місті Києві 01 грудня 2017 року за № 243/1835

Порядок
організації та проведення особистого прийому громадян 

у  Департаменті соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення 
особистого прийому громадян у Департаменті соціальної політики вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) (далі – Департамент) з питань, що належать до його компетенції.

2. Посадові особи Департаменту, які здійснюють особистий  прийом, 
у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України 
"Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента 
України від 7 лютого 2008 року №109 "Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звер-
нення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", 
Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 
влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприєм-
ствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах 
масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 1997 року № 348, Положенням про Департамент соціальної 
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), затвердженим розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 12 лютого 2013 року № 175 (у редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 10 серпня 2015 року № 778).

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації грома-
дянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення 
актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, 
заяв і скарг громадян.

4. Особистий прийом громадян директором, першим заступником та 
заступниками директора Департаменту проводиться за попереднім за-
писом у  дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Департаменту 
формується за поданням першого заступника директора Департаменту 
та затверджується наказом  Департаменту.

У разі відсутності першого заступника або заступника директора Де-
партаменту, прийом громадян проводить один із заступників директора 
Департаменту відповідно до розподілу обов’язків.

5. Інформація про порядок і графік прийому громадян розміщується на 
офіційному веб-сайті Департаменту та на спеціальних стендах у доступних 
місцях та/або у громадській приймальні Департаменту.

6. Прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно 
почесне звання України "Мати-героїня", осіб, нагороджених орденом 
Героїв Небесної Сотні, проводиться першочергово.

7. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва 
Департаменту здійснює структурний підрозділ Департаменту, на який 
покладено функції з організації прийому та звернень громадян (далі – 
Відділ), не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення особистого 
прийому: з понеділка по четвер – з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.00; у 
п’ятницю – з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 15.30 за адресою: м. Київ, про-
спект Комарова, 7, перший поверх, громадська приймальня. 

Напередодні святкових та неробочих днів проведення попереднього 
запису громадян на особистий прийом скорочується на одну годину.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян до 
керівництва Департаменту: з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце 
проживання громадянина, а для внутрішньо переміщених осіб – фактичне 
місце проживання, номери контактних телефонів громадянина, який 
записується на прийом, чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним, 
зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів 
звертався і яке було прийнято рішення; визначається посадова особа чи 
державний орган, до компетенції яких належить вирішення питання, по-
рушеного заявником; вивчаються документи, інші матеріали, що подаються 
громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або 
пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що 
не стосуються його звернення.

Під час запису на особистий прийом громадянин має бути поперед-
жений про внесення його персональних даних до бази персональних 
даних Департаменту.

9. У записі на особистий прийом громадян до керівництва Департа-
менту відмовляється з таких підстав:

1) повторне звернення від одного і того самого громадянина з одного 
і того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з по-
рушенням термінів, визначених у статті 17 Закону України "Про звернення 
громадян".

10. Рішення про відмову у записі на особистий прийом доводиться 
Відділом до відома громадянина з викладенням мотивів відмови, а також 
роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

11. Забороняється відмовляти громадянинові в записі на особистий 
прийом громадян з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

12. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених грома-
дянином питань до їх розгляду можуть залучатися працівники структурних 
підрозділів Департаменту відповідно до компетенції.

13. За дорученням директора, першого заступника, заступників дирек-
тора Департаменту  для участі у проведенні особистого прийому громадян 
можуть бути залучені начальники управлінь праці та соціального захисту 
населення районних у місті Києві державних адміністрацій.

14. Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються за мож-
ливості безпосередньо на особистому прийомі. Особа, яка веде прийом, 
керується нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції має 
право прийняти одне з таких рішень:

задовольнити прохання чи вимогу й повідомити заявника про порядок 
і строк виконання прийнятого рішення;

відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника 
про мотиви відмови;

прийняти письмове звернення (коли питання потребують додатко-
вого вивчення і перевірки) і пояснити заявнику причини неможливості 
розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і 
строк розгляду його звернення;

якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить 
до компетенції Департаменту, посадова особа, яка веде прийом, пояснює, 
до якого державного органу або органу місцевого самоврядування треба 
звернутися для його вирішення і за можливості надає в цьому допомогу 
(повідомляє місцезнаходження, номер телефону тощо).

15. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо 
на особистому прийомі громадян керівництвом Департаменту неможливо, 
воно розглядається у такому самому порядку, що й письмове звернення.

Про результати розгляду звернення громадянинові повідомляється 
письмово або усно (за його бажанням).

16. У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали 
з порушеного питання, з’ясовуються причини повторного звернення, 
надаються необхідні роз’яснення.

17. Особистий прийом громадян в інші, ніж передбачено графіком 
проведення особистого прийому громадян керівництвом Департаменту, 
дні проводиться працівниками структурних підрозділів Департаменту, до 
повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, з 
понеділка по четвер з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00, у п’ятницю – з 09.00 
до 13.00 та з 13.45 до 16.45, крім вихідних, святкових та неробочих днів.

18. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані 
під час особистого прийому громадян, передаються до структурних 
підрозділів Департаменту, до повноважень яких належить вирішення 
порушених у зверненнях питань, для реєстрації відповідно до Інструкції 
з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової 
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 
квітня 1997 року № 348.

19. На особистому прийомі громадян можуть бути присутніми їх 
представники, повноваження яких оформлені в установленому законо-
давством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках 
з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу 
та повноваження.

20. Під час проведення особистого  прийому  керівництвом Депар-
таменту громадянин  та його законний представник повинні пред’явити 
документ, що посвідчує особу.

21. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого при-
йому не допускається.

22. Неповнолітні особи та особи, визнані судом у встановленому по-
рядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників 
не допускаються.

23. Працівник структурного підрозділу Департаменту, до повно-
важень якого належить вирішення порушених у зверненнях питань, 
під час проведення особистого прийому розглядає питання по суті, 
надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення 
та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). Відповідь 
на питання надається в письмовому вигляді за підписом керівництва 
Департаменту.

24. Облік громадян та контроль за дотриманням термінів розгляду 
звернень, прийнятих під час особистого прийому та контроль за виконан-
ням доручень, напрацьованих під час особистого прийому керівництва 
Департаменту, здійснюються Відділом.

25. Особистий прийом громадян керівниками і спеціалістами само-
стійних структурних  Департаменту  проводиться  виключно в громадській 
приймальні Департаменту  згідно  з  графіками на спеціально відведених 
для цього робочих місцях і передбачає безпосереднє спілкування праців-
ника та громадянина (заявника).

26. Керівники і спеціалісти структурних підрозділів Департаменту для 
надання консультацій громадянам, які звернулися до громадської при-
ймальні Департаменту, після відповідного повідомлення працівниками 
Відділу зобов’язані прибути до громадської приймальні.

27. Вхід громадян до громадської приймальні  Департаменту  не 
потребує оформлення перепустки та  пред’явлення документів,  що 
посвідчують особу. 

28. Попередній запис громадян на особистий прийом громадян по 
телефону не проводиться.

29. Реєстрацію письмових звернень громадян  на особистому при-
йомі до керівництва Департаменту  з проханням особистого прийому та 
організацію особистого прийому громадян керівництвом Департаменту 
здійснює Відділ.

30. Попередній запис громадян на особистий прийом до директора 
Департаменту  проводиться у разі, коли питання, порушене громадянином 
не вирішено після особистого прийому першим заступником, заступни-
ками директора Департаменту відповідно до компетенції чи керівником 
структурного підрозділу.

31. Про час та дату прийому громадянам  повідомляють працівники 
Відділу письмово або по телефону.

32. Письмове звернення, яке  подається громадянином   на  особистому 
прийомі,  оформлюється  відповідно  до  вимог  статті 5 Закону  України 
"Про звернення громадян". 

Начальник Управління організаційного
та інформаційного забезпечення Департаменту 

Л. Нечитайло

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об’єкт, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.
Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації.
Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 208 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).

№ 
п/п

Дані про об’єкт оренди

Характе– 
ристика Місцезнаходження Загальна 

площа, кв.м Запропонована заявником мета використання приміщення Строк оренди, запро-
понований заявником

Орендна 
ставка

Орендна плата за 1 
кв. м без ПДВ у грн

 Розмір місячної 
 орендної плати 
 без ПДВ, у грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11)

1 1 поверх
вул. 

Азербайджанська, 
8-б

58,60 Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення, в тому числі перукарень 2 роки 364 дні

Експертна оцінка станом на 31.01.2017

5% 65,67  3848,33
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 58464

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ
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У КИЄВІ офіційно відкрили 
найбільш популярний серед меш-
канців міста проект ГБ-2017 – 
«Високотехнологічна лабораторія 
електроніки і прототипування 
«Лампа». «За» його реалізацію 
у столиці проголосувало майже 
дві тисячі містян. 

«Це унікальна лабораторія із 
сучасним вимірювальним облад-
нанням і точними 3D принтерами 
для вивчення складної електроніки 
та виготовлення прототипів вина-
ходів. Це місце, де кожну креативну 
технічну ідею можна втілити в 
життя. Що головне – працювати у 
«Лампі» може кожен охочий. При-
чому зовсім безкоштовно. Двері 
лабораторії відчинено для усіх», 
– зазначив автор проекту, керівник 

відкритої лабораторії електроніки 
«Лампа» Євген Короткий. 

«Вартість проекту оцінювалася 
у 740 тис. грн. Однак по-факту 
реалізація ініціативи обійшла-
ся менше 700 тисяч. Громад-
ськість показала як ефективно 
і, економлячи бюджетні кошти, 
впроваджувати в столиці новітні 
технології та розвивати місто. В 
лабораторії проводитимуть від-
криті лекції, семінари, воркшопи 
і хакатони професійного спряму-
вання», – підкреслив голова по-
стійної комісії Київради з питань 
бюджету Андрій Странніков. 

«Лампа» знаходиться за адре-
сою: просп. Перемоги 37, науко-
во-технічна бібліотека імені Г.І. 
Денисенка, зал №1 (3 поверх)   

7 ГРУДНЯ в Україні 17-й рік поспіль відзначали День 
місцевого самоврядування. З цієї нагоди заступник 
міського голови – секретар Київради Володимир Про-
копів привітав працівників органів місцевого само-
врядування, у тому числі співробітників секретаріату 
Київради. Він зазначив, що європейські колеги високо 
оцінюють роботу Київради. 

«Як голова української делегації в Конгресі міс-
цевих та регіональних влад Ради Європи, я часто 
буваю у закордонних відрядженнях і представляю 
місцеве самоврядування України в Європі. І мені дуже 
приємно, що Київську міську раду відзначають як 

прогресивний орган, який дбає, щоб голос кожного 
жителя столиці був врахований і почутий. Я знаю, 
що робота з петиціями, громадським бюджетом, за-
гальними зборами, громадськими слуханнями дуже 
кропітка. Але повірте, це дуже важливо, це цінно. І 
наші успіхи бачать як міжнародна спільнота, так і 
самі кияни», – зазначив Володимир Прокопів. 

«Місцеве самоврядування має бути ключовим 
елементом у налагодженні контакту з людьми. І це 
свято не лише для співробітників місцевих органів 
влади, а і всієї громади», – зазначив депутат Київради, 
голова КМДА 1996-2006 років Олександр Омельченко   

НОВОРІЧНУ ілюмінацію в Києві увімкнуть із 19 
грудня – на День Святого Миколая. Підрозділ Архітек-
турно-декоративного підсвічування КП «Київміськ-
світло» має здійснити ремонт і монтаж святкової 
новорічної ілюмінації. 

«Оригінальна новорічна ілюмінація – візитівка 
столиці. Як і всі європейські міста, Київ готується до 

найбільш очікуваних новорічних та різдвяних свят. 
Піднесений настрій для мешканців та гостей столиці 
створять тисячі гірлянд. Тож із 19 грудня запрошую 
всіх на прогулянки нічним Києвом», – сказав директор 
Департаменту транспортної інфраструктури КМДА 
Сергій Симонов. 

Святкові гірлянди, кулі, «падаючий лід» і «намисто» 
з’являться на деревах, тросових розтяжках і опорах 
освітлення на вулицях Хрещатик, Б. Хмельницького, 
М. Грушевського, а також на Майдані Незалежності, 
Софійській та Європейській площах. На будівлях 
Національної філармонії, Національної музичної 
академії ім. П. Чайковського, КМДА, Головпоштамту, 
Будинку профспілок з’являться гірлянди у вигляді 
української вишивки. Освітлення відповідає світо-
вим стандартам і вимогам енергозбереження, всі 
конструкції виконані на світлодіодах   

Реалізовано один 
із найпопулярніших 
серед містян проект ГБ

Працівників секретаріату Київради нагородили 
з нагоди Дня місцевого самоврядування

На День Святого 
Миколая столиця засяє 
новорічними вогнями

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ДО 15 ГРУДНЯ в Подільсько-
му районі триватиме пілотний 
проект «Лікар у вашому домі» 
для профілактики та раннього 
виявлення захворювань киян. 
Як повідомили у Департаменті 
охорони здоров’я КМДА, у рам-
ках проекту мешканці столиці 
можуть безкоштовно пройти 
медичні обстеження. 

Зокрема отримати первинні 
консультації щодо стану здоров’я, 
пройти експрес-тестування на 

неінфекційні захворювання, 
перевірити рівень цукру та 
холестерину в крові, виміряти 
артеріальний тиск, визначити 
індекс маси тіла, пройти тест на 
ВІЛ/СНІД тощо. 

Перелік пунктів Подільського 
району, що діятимуть у рамках 
пілотного проекту «Лікар у ва-
шому домі» з 11 до 15 грудня 
2017 року (з 10.00 до 15.00) за 
посиланням: https://kyivcity.gov.
ua/news/57048.html   

НАЙБЛИЖЧИМ часом КП «Київ-
пастранс» планує придбати 29 авто-
бусів великої місткості. Для цього 
із міського бюджету додатково 
скерують 109,6 млн грн, що раніше 
були направлені на інші напрями 
транспортної інфраструктури. 

«Упродовж останніх трьох років 
столична влада інтенсивно закупо-
вує новий рухомий склад. У цьому 
році вже придбали 20 сучасних 
автобусів, 12 трамваїв, ще чекаємо 
на поставку 17 тролейбусів і решти 
нових трамваїв PESA та «Електрон», 
– сказав директор Департамен-

ту транспортної інфраструктури 
Сергій Симонов. 

Нагадаємо, що у 2017 році парк 
«Київпастрансу» оновлено сучасними 
автобусами і трамваями великої міст-
кості, що вже працюють на маршрутах 
наземного громадського транспорту. 

Як відомо, КМДА впродовж 
останніх трьох років тісно спів-
працює зі Світовим банком у на-
прямі розробки та впровадження 
нової транспортної моделі, мета 
якої – реорганізація маршрутної 
мережі наземного громадського 
транспорту столиці. 

За рекомендаціями Світового 
банку, Києву необхідно придбати 
225 автобусів, 235 тролейбусів і 65 
трамваїв великої місткості. Це дасть 
змогу поступово відмовитися від 
маршрутних таксі, впровадити нові 
маршрути, які будуть задовольняти 
потреби пасажирів  

У рамках акції «Лікар 
у вашому домі» пройдуть 
безкоштовні медобстеження

У СТОЛИЦІ планується організу-
вати урочисті та меморіальні заходи 
за участю представників органів 
державної влади, місцевого само-
врядування, громадських діячів та 
вчених з нагоди 80-річчя від дня 
народження В’ячеслава Чорновола. 

Передбачено провести круглі 
столи, присвячені життю та ді-
яльності В’ячеслава Чорновола; 
навчальні заходи щодо висвіт-
лення його ролі в українському 

державотворенні; трансляції ін-
формаційно-пізнавальних пере-
дач і покази документальних та 
художніх фільмів та інші заходи. 

Нагадаємо, Президент Петро По-
рошенко підписав указ про відзна-
чення 80-річчя від дня народження 
борця за незалежність України, 
одного з лідерів правозахисного 
руху, визначного політичного і 
державного діяча, В’ячеслава Чор-
новола 

У Києві вшанують пам’ять 
В’ячеслава Чорновола

До кінця року місто отримає 
29 автобусів великої місткості

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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