
ПІД ЧАС огляду нових трамваїв 
мер Києва Віталій Кличко нага-
дав, що за минулі роки столиця 
закупила майже 100 автобусів, 
понад 100 тролейбусів і 45 трам-
ваїв. Наприкінці грудня місто 
отримало чергову партію сучасних 
польських трамваїв PESA 5-го по-
коління зі 100% низькою підлогою, 
кондиціонерами, Wi-Fi. Більшість 
із них уже курсує на Борщагівській 
лінії швидкісного трамвая. 

«Я дуже радий сьогодні презен-
тувати польські вагони. Оновлення 
рухомого складу транспорту – 
один із пріоритетів для столичної 
влади, – зазначив Віталій Клич-
ко. – Зараз ми їдемо в трамваї 
5-го покоління. Він відповідає 
всім європейським стандартам. І 
такий сучасний транспорт, як нині 
на Борщагівській лінії, повинен 
курсувати на всіх трамвайних 
маршрутах міста». 

За його словами, у деяких 
районах потрібно перекласти 

колії, щоб запустити нові сучасні 
вагони. 

«І цього року ми запланували за-
мінити колії на кількох маршрутах. 
Це – перший крок. А згодом весь 
громадський транспорт у Києві 
має відповідати європейським 
вимогам», – додав голова КМДА. 

Зокрема цього року передба-
чена реконструкція переїздів та 
трамвайної лінії на Подолі, на 
лівому березі. Мер зауважив, що 
саме після цього закуповувати-
муть нові вагони. Загалом у Києві 
рухомий склад трамваїв – близько 
400 одиниць. 

Віталій Кличко також розповів, 
що польську техніку вже почали 
оформлювати портретами ви-
датних українців, киян. Зокрема: 
Анни Київської, Ярослава Мудрого, 
Сержа Лифаря, Владислава Горо-
децького, Казимира Малевича, 
Івана Фундуклея, Марії Занько-
вецької, Олександра Вертинського 
та інших. Окрім того, у кожному 

вагоні встановлений відеоекран, 
на якому демонструватимуть ко-
роткий відеоролик про ту чи іншу 
видатну особистість. 

«Це буде цікаво і корисно як 
киянам, так і туристам. Адже це – 
історія нашого міста», – підкреслив 
пан Кличко. Першими на маршрут 
уже виходять «Анна Київська» та 
«Ярослав Мудрий». 

Мер також розповів, чим зу-
мовлений вибір саме трамваїв 
польського виробництва. 

«Одна з домовленостей із 
польською стороною – відкрити 
сервісний центр у Києві, а згодом 
і збирати трамваї у нас. Це – ро-
бочі місця, інвестиції, вагони, на 
яких буде написано «Зроблено в 
Києві», – додав очільник столиці. 

Окрім того, зі Львова повинні 
були надійти закуплені трамваї, 
однак терміни їх поставки по-
стійно змінюються. 

«Вони вже мали їздити Киє-
вом, але ми досі чекаємо, коли 
ж ці трамваї прибудуть до сто-
лиці», – повідомив Віталій Воло-
димирович. 

Він наголосив, що щоденно 
пасажиропотік на Борщагівській 
лінії швидкісного трамвая ста-
новить 160 тисяч осіб. Міський 
голова оглянув відремонтовану 
станцію лінії швидкісного трамвая 
«КПІ». Уже оновлена і «Польо-
ва». Реконструкцію всіх станцій 
планують завершити до кінця 
весни. Капремонт передбачає за-

міну систем електропостачання із 
встановленням нового електро-
щитового обладнання, оновлення 
розбитого, відсутнього скла навісів 
над платформами та повну об-
робку металоконструкцій, заміну 
покриття ФЕМ на платформах, від-
новлення зовнішнього покриття 
парапетів платформ, підлоги та 
стелі у вестибюлях станцій. Також 
передбачена повна заміна всіх 
вхідних груп на входах і виходах, 
ремонт підземних переходів із 
відновленням освітлення, влаш-
тування декоративного підсвічу-
вання входів до переходу та самого 
переходу, заміна систем навігації. 

Віталій Кличко зауважив, що 
столична влада робить усе, щоб 
пересуватися Києвом громадським 
транспортом було комфортно всім, 
зокрема маломобільним групам 
населення. Наприклад, у 2016 
році для них було встановлено 18 
спецпідйомників на 5-х станціях 
Борщагівської лінії швидкісного 
трамвая. Окрім того, торік провели 
тендер на закупівлю ліфтів для 
пасажирів із обмеженими фізич-
ними можливостями. У 2017 році 
вже встановлено 2 комплекти під-
йомників на ст. «Польова». Також 
передбачені кошти на розробку 
техніко-економічного обґрунту-
вання подовження Борщагівської 
лінії швидкісного трамвая до Па-
лацу спорту. Зокрема у планах 
будівництво 9 нових станцій швид-
кісного трамвая �

У зв’язку 
з похолоданням 
тепловики мають 
забезпечити належну 
температуру опалення 

Теплопостачальні підприємства столиці 
повинні врахувати зміну погодних умов 
і забезпечити належну температуру 
опалення в будинках. Про це заявив 
мер Києва Віталій Кличко. 

За прогнозами Укргідрометцентру, 
в найближчі дні у місті очікується різке 
похолодання. Зокрема цього тижня в 
столиці температура повітря опуститься 
до 8-10 градусів нижче нуля. 

«Температура в оселях киян повинна 
бути комфортною, не нижче +18 градусів. 
За це несуть відповідальність як теплопос-
тачальні організації, які мають подбати про 
відповідну температуру теплоносія, так і 
житлові підприємства – ЖЕКи, ОСББ, ЖБК 
та інші, що відповідають за стан будинкових 
комунікацій», – відзначив Віталій Кличко. 

Мер підкреслив, що на усунення ава-
рійних ситуацій комунальникам від-
ведено одну добу, та доручив негайно 
виправити всі технічні несправності, що 
виникли під час опалювального сезону, та 
які впливають на якість надання послуги 
централізованого опалення. 

У столиці зареєстровано 
87 випадків 
захворювання на кір 

Про це учора повідомила директор Де-
партаменту охорони здоров’я Валентина 
Гінзбург. Вона зауважила, що більшість 
хворих – 66 осіб – діти до 17 років, а 
найвища кількість – у віковій категорії 
5-9 років. 

«Лише за 4 дні, починаючи з 10 січня, 
в кабінетах щеплень муніципальних мед-
закладів від кору вакциновано близько 
11 тисяч дітей, – розповіла пані Гінзбург. 
– Можливо, якщо б батьки і у попередні 
роки підходили до питання вакцинації 
так само свідомо, як наразі, спалаху 
цього небезпечного захворювання в 
Києві та в цілому в країні сьогодні могло 
б і не бути». 

Як зазначив начальник ГУ Держпрод-
споживслужби в м. Києві Олег Рубан, серед 
дошкільнят зареєстровано 19 випадків 
захворювання на кір. Зокрема серед дітей, 
які відвідували ДНЗ № 43 («Домінантна»), 
775, 570, 654, 816, «Кияночка», 423, 120, 
104, 147, 419, 661, 692, 518, 587, 528, 143, 
приватну школу «Монтесорі». Зареєстро-
вано 32 випадки серед школярів, а саме: 
Скандинавська гімназія, Фокус освіти, 
Віденська гімназія, школи № 111, 1, 124, 
169, 254, 96, 155, 192, 89, 84, 199, 27, 242, 
49, 323, 169, 61, 243, 57, 329, ліцей № 100. 
Крім того, зареєстровано 1 випадок у 
вчителя початкової школи № 95. 

За словами директора Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту Олени 
Фіданян, освітяни готові, в разі потреби, 
організувати заняття дистанційно. 

Щодо стану захворюваності на грип, 
то нині показник захворюваності є ниж-
чим за епідпоріг у 2,1 раза. На другому 
тижні року зареєстровано 14 045 хворих 
на грип та ГРВІ, що на 5,3% більше, ніж 
за перший тиждень.
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На маршруті – «Анна Київська» 
та «Ярослав Мудрий»

 �  Стрімке оновлення транспорту та дорожньої інфраструктури 
перетворює Київ на один із найпривабливіших 
і найкомфортніших мегаполісів світу
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Столична влада продовжує оновлювати рухомий склад 
громадського транспорту. Наприкінці грудня Київ 
отримав чергову партію сучасних польських трамваїв 
PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, 
кондиціонерами, Wi-Fi. Більшість із них уже курсує на 
Борщагівській лінії. Окрім цього у планах будівництво 9 
нових станцій швидкісного трамвая. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Київ отримав чергову партію сучасних польських трамваїв PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Більшість із них уже курсує на 
Борщагівській лінії.
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Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 5 (1817), вівторок, 16 січня 2018 р.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Концепції 
«КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020»

Рішення Київської міської ради № 500/3507 від 21 листопада 2017 року
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Київської міської 

ради від 02 липня 2015 року № 654/1518 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна 
столиця» на 2015 – 2018», з метою окреслення концептуальних засад Концепції «КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020», визначення 
базових засад для подальшого інфраструктурного, технологічного, соціального розвитку міста Києва та визначення 
нового вектора трансформації міського простору Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу парку земельній ділянці 
орієнтовною площею 5,0 га, розташованій між 

проспектом Степана Бандери, 
вулицею Набережно-Рибальською, 
затокою Вовковата та включення 

до складу парку культури 
та відпочинку «Парк Почайна» 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 537/3544 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пунктів 34, 37 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 20, 21, 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про 
затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», з метою збереження зелених 
насаджень та покращення благоустрою міста Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
14 вересня 2017 року № 3/3010 

«Про створення комунального підприємства 
«Спортивний комплекс «Старт»

Рішення Київської міської ради № 686/3693 від 14 грудня 2017 року
Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності комунального підприємства 
«Спортивний комплекс «Старт» Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про врегулювання питання використання земельної 
ділянки площею 0,1668 га на вулиці Оболонській, 29 

у Подільському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 555/3562 від 28 листопада 2017 року

Керуючись статтею 9 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 376, 609, частиною 2 статті 781 Цивільного кодексу України, статтями 
26, 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 34 За-
кону України «Про оренду землі», враховуючи протокол засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 09.12.2016 № 29, беручи до уваги, що наказом Департаменту 
державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації) № 17 від 27.01.2017 була скасована реєстрація декларації про початок виконання будівельних 
робіт № KB 083162290071 від 16.08.2016 та реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, який на-
лежить до I – III категорії складності від 22.09.2016 № KB 143162661847, на підставі того, що містобудівні умови та 
обмеження забудови земельної ділянки на вул. Оболонській, 29 у Подільському районі міста Києва Департаментом 
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
не надавались, а також враховуючи те, що договір пайової участі в створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури міста Києва між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та ПП «ЮК ПВП-2» не укладався, пайові кошти на розвиток соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету не перераховувалися, довідки про сплату 
пайової участі не видавались, а договір оренди земельної ділянки між Київською міською радою та ПП «ЮК ПВП-2» 
не укладався, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Тростянецькій, 51 – 53 у 

Дарницькому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 531/3538 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статей 19, 186 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року 
№ 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² 
2020», ùî äîäàºòüñÿ.

2. ²í³ö³àòîðàì ðîçðîáëåííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ 
ïðîãðàì âðàõîâóâàòè Êîíöåïö³þ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ 
Ñ²Ò² 2020», çàòâåðäæåíó çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ 
ïðîãðàì.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ïàðêó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 5,0 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ 
ïðîñïåêòîì Ñòåïàíà Áàíäåðè, âóëèöåþ Íà-
áåðåæíî-Ðèáàëüñüêîþ òà çàòîêîþ Âîâêîâàòà â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàò-
êîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âêëþ÷èòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 5,0 ãà, ðîçòàøîâàíó ì³æ ïðîñïåêòîì 
Ñòåïàíà Áàíäåðè, âóëèöåþ Íàáåðåæíî-Ðè-
áàëüñüêîþ òà çàòîêîþ Âîâêîâàòà, äî ñêëàäó 
ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó «Ïàðê Ïî÷àéíà» 
â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

3. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
ðîêó ¹ 806/3381, ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 31 
ãðóäíÿ 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 07 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíà-
êàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), âêëþ÷èâøè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ, äî ñêëàäó ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó 
«Ïàðê Ïî÷àéíà» â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âñüêèé öåíòð ðîç-
âèòêó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà»:

4.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòó-
âàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4.2. Ðîçðîáèòè ïðîåêò çåìëåóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4.3. Ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, çàçíà÷åíîþ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4.4. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî áëàãîóñòðîþ òà îçåëåíåííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, çàçíà÷åíî¿ ó ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïî îõîðîí³, óòðèìàííþ 
òà åêñïëóàòàö³¿ çåìåëü âîäíîãî ôîíäó ì. Êèºâà 
«Ïëåñî» ïîñò³éíî çä³éñíþâàòè ðåãëàìåíòí³ ðîáî-
òè ïî óòðèìàííþ ã³äðîòåõí³÷íèõ ñïîðóä âîäíèõ 
îá’ºêò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ö³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³.

6. Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåä-
áà÷åíèõ ïóíêòîì 4 öüîãî ð³øåííÿ.

7. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ «Õðåùà-
òèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Âíåñòè çì³íè äî ïóíêòó 3 ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14 âåðåñíÿ 2017 ðîêó ¹ 3/3010 
«Ïðî ñòâîðåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ «Ñòàðò», âèêëàâøè éîãî 
ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«3. Âèçíà÷èòè ðîçì³ð ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ñïîðòèâíèé êîìï-
ëåêñ «Ñòàðò» ó ñóì³ 10000000 (äåñÿòü ì³ëüéîí³â) 
ãðèâåíü».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³-
í³ñòðàö³¿) ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ 
ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ:

1.1. Âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó íà ïðàâî 
òèì÷àñîâîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿí-
êîþ, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Îáîëîíñüê³é, 
29, ïëîùåþ 0,1668 ãà äëÿ åêñïëóàòàö³¿ òà îá-
ñëóãîâóâàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ òà âèðîáíè÷èõ 
áóä³âåëü ³ ñïîðóä, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ òà êîëåêòèâíèì ï³äïðèºìñòâîì 
ôàáðèêà «Ñòàðò» 08.08.2001 çà ¹ 85-5-00057, ó 
ïîðÿäêó òà â ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâ-
ñòâîì Óêðà¿íè â çâ’ÿçêó ç ë³êâ³äàö³ºþ þðèäè÷íî¿ 
îñîáè – îðåíäàðÿ.

2. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ³ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ:

2.1. ²í³ö³þâàòè ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà 
âëàñíîñò³ íà íåæèòëîâó áóä³âëþ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 4081,6 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Îáîëîíñüêà, 29 (ë³ò. À) (ðåºñòðàö³éíèé íîìåð 
îá’ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà – 1037731880000) 
ó çâ’ÿçêó ç³ ñêàñóâàííÿì äîêóìåíòà, íà ï³äñòàâ³ 
ÿêîãî ïðîâåäåíî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ, à 
ñàìå: äåêëàðàö³¿ ïðî ãîòîâí³ñòü äî åêñïëóàòàö³¿ 
îá’ºêòà, ÿêèé íàëåæèòü äî I – III êàòåãîð³¿ ñêëàä-
íîñò³, â³ä 22.09.2016 ¹ KB 143162661847 øëÿõîì:

– çâåðíåííÿ äî Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ç³ 
ñêàðãîþ íà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ íà 

âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

– çâåðíåííÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî ñêàñóâàííÿ 
ð³øåííÿ ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðå÷îâèõ ïðàâ 
íà âèùåâêàçàíå íåðóõîìå ìàéíî â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó;

– ³íøèìè ñïîñîáàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.2. Ïðîòÿãîì òðèäöÿòè êàëåíäàðíèõ äí³â 
³ç äíÿ ñêàñóâàííÿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñíîñò³:

– âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî 
âèçíàííÿ íåæèòëîâî¿ áóä³âë³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 
4081,6 êâ. ì çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Îáîëîíñüêà, 
29 (ë³ò. À) ñàìî÷èííèì áóä³âíèöòâîì øëÿõîì 
çâåðíåííÿ äî ñóäó ç â³äïîâ³äíèì ïîçîâîì;

– âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â 
ùîäî çíåñåííÿ ñàìî÷èííîãî áóä³âíèöòâà òà 
ïðèâåäåííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äî ïîïåðåäíüîãî ñòàíó øëÿõîì çâåðíåííÿ äî 
ñóäó ç â³äïîâ³äíèì ïîçîâîì.

3. Ïîâ³äîìèòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïîðÿäêó ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
ïðåäñòàâíèê³â ÏÏ «ÞÊ ÏÂÏ-2», ÒÎÂ «ÒÀÓÍÁÓÄ», 
ÒÎÂ «Àðòáóä Óêðà¿íà», ÒÎÂ «Áóä Ëþêñ», ÒÎÂ 
«ÑÒÐ.Ñ².Ä²» òà ³íøèõ ñï³ââëàñíèê³â íåæèòëîâîãî 
ïðèì³ùåííÿ.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,35 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Òðîñòÿ-
íåöüê³é, 51 – 53 ó Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Äàðíèöüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàí-
íÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, ùî âèçíà÷åíà ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëå-
íîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
07.07.2016 ¹ 572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì 
îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ 
¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Îïóáë³êóâàòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïî-
ðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ
ç íèì ìîæíà â ñåêðåòàð³àò³ Êè¿âðàäè
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ÊÈ¯Â-2017

ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ì²ÑÒÀ ÕÕ² ÑÒÎË²ÒÒß
Â Ñ Ò Ó Ï

Âåëèê³ ì³ñòà çàâæäè áóëè é çàëèøàþòüñÿ öåíòðàìè ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿. Ïåðåä ñó÷àñíèìè 
ì³ñòàìè ïîñòàº áàãàòî âèêëèê³â ³ ñåðåä íèõ ÷è íå íàéñêëàäí³øèé – ïîºäíàòè êîìôîðò òà ñîö³àëüíó 
ïðèâàáëèâ³ñòü äëÿ ì³ñòÿí ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, åêîëîã³÷íîþ áåçïåêîþ òà øâèäêèì 
ðîçâèòêîì òåõíîëîã³é. Ñó÷àñíå ì³ñòî – öå ðóø³éíà ñèëà åêîíîì³êè êðà¿íè, îñåðåäîê êóëüòóðè é 
îñâ³òè, ìàéäàí÷èê äëÿ ðåàë³çàö³¿ òåõíîëîã³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ³ííîâàö³é. Ç îãëÿäó íà öå íèí³ çíà-
÷íî ïîñèëþºòüñÿ êîíêóðåíö³ÿ ì³ñò, àäæå ðîçâèòîê êîìôîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè áåçïîñåðåäíüî 
âïëèâàº íà åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ì³ñòà, âèçíà÷àº éîãî ïðèâàáëèâ³ñòü äëÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³-
àë³ñò³â òà ³íâåñòîð³â.

Êè¿â – ì³ñòî ç òèñÿ÷îë³òíüîþ ³ñòîð³ºþ, ùî çàâæäè º öåíòðîì ïîä³é, ÿê³ çì³íþþòü ³ñòîð³þ ºâðî-
ïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Âîäíî÷àñ öå ì³ñòî òàëàíîâèòèõ ëþäåé òà íàäçâè÷àéíîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³-
àëó. Öå ì³ñòî, ùî ïðàãíå ïðèñòàòè äî íàéóñï³øí³øèõ ñòîëèöü ñâ³òó, çàáåçïå÷èâøè åêîíîì³÷íèé 
äîáðîáóò ãðîìàäÿí. Óñå çàçíà÷åíå ïîòðåáóº âèâàæåíîãî ñòðàòåã³÷íîãî ï³äõîäó äî ï³äâèùåííÿ 
åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà åêîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â ì³ñòà, ùî ìîæëèâî ëèøå çà óìîâè åôåêòèâíî¿ 
³íòåãðàö³¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ì³ñüêîãî ñåðâ³ñó. Âî÷åâèäü, äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ñó÷àñí³ ðîçóìí³ ð³-
øåííÿ, à òàêîæ ðàäèêàëüíà òðàíñôîðìàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì.

Êîíöåïö³ÿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» ïîêëèêàíà ñòâîðèòè ìîæëèâîñò³ äëÿ åâîëþö³¿ ñòîëèö³, ïîºäíóþ÷è 
ñòðàòåã³÷íèé ï³äõ³ä, òåõíîëîã³÷í³ äîñÿãíåííÿ òà øèðîêå çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî òâîðåííÿ íîâî¿ 
ÿêîñò³ æèòòÿ. Êîíöåïö³ÿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» çàêëàäàº áàçîâ³ çàñàäè äëÿ ïîäàëüøîãî ³íôðàñòðóê-
òóðíîãî, òåõíîëîã³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì³ñòà é âèçíà÷àº íîâèé âåêòîð òðàíñôîðìàö³¿ 
ì³ñüêîãî ïðîñòîðó.

Ó Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» âðàõîâàíî ³íòåðåñè ì³ñòÿí, ï³äïðèºìö³â, íåïðèáóòêîâèõ îðãà-
í³çàö³é, âèçíà÷åíî íîâó ðîëü òà ôóíêö³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè. Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ êîíöåïö³¿ òà ¿¿ ñòðàòåã³÷íèõ 
çàâäàíü ñïðèÿòèìå ïåðåòâîðåííþ óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³ íà òåõíîëîã³÷íî ðîçâèíåíèé, ñîö³àëüíî 
â³äïîâ³äàëüíèé òà êîìôîðòíèé äëÿ æèòòÿ ìåãàïîë³ñ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè.

• ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – öå ðåàë³çàö³ÿ ïîòåíö³àëó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðåçåíòàö³ÿ 
ì³ñòà ÿê ñåðåäîâèùà äëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿí òà ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà ó ñï³ëüíèõ ³íòåðåñàõ 
ãðîìàäè

• ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – öå ðîçâèíåíà ³ííîâàö³éíà ì³ñüêà åêîñèñòåìà ç ðîçâèòêîì åêîíîì³êè 
çíàíü òà ñó÷àñíèõ ³ííîâàö³éíèõ ³íäóñòð³é

Òðàíñôîðìàö³ÿ Êèºâà ó ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² ïåðåäáà÷àº òðè êëþ÷îâ³ ð³âí³ çì³í:

Òåõíîëîã³÷í³ çì³íè:
• Ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ åôåêòèâíî¿ ïëàòôîðìè óïðàâë³ííÿ ì³ñüêîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ òà 

äàíèìè
• Åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ïîñëóãàìè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà: åíåðãåòèêà, 

âîäà, òâåðä³ â³äõîäè òà ñò³÷í³ âîäè, âèêîðèñòàííÿ, çáåðåæåííÿ òà ïåðåðîáëåííÿ â³äíîâëþâàíèõ 
äæåðåë åíåðã³¿

• Âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ íà åêñòðåí³ 
âèêëèêè, ñâîº÷àñíîãî ðåàãóâàííÿ íà ïðîáëåìè êèÿí

Çì³íè â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì:
• ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ñïðèÿòèìóòü ïðîçîðîñò³ àäì³í³ñòðóâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì
• Ðîçðîáëåííÿ ïðîçîðî¿ òà êîíñòðóêòèâíî¿ ìîäåë³ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà, 

ïîë³ïøåííÿ ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó òà óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà
• Ðîçóìíà ³íòåãðàö³ÿ ³íôîðìàö³¿ ì³æ ì³ñüêèìè äåïàðòàìåíòàìè, âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ 

ñèñòåì óïðàâë³ííÿ äàíèìè òà çàïðîâàäæåííÿ ÿê³ñíî¿ àíàë³òèêè ïîä³é ³ ïðîöåñ³â ó ì³ñò³

Ñóñï³ëüí³ çì³íè:
• Ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè òà ðóõ äî ñîö³àëüíî¿ ð³âíîñò³
• Çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí äî ó÷àñò³ ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü òà âïëèâó íà ñòâîðåííÿ ì³ñüêî¿ ïîë³òèêè
• Çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ òà ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñòà – âàæëèâèõ 

óìîâ äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ æèòòÿ êèÿí

Ë³äåðñòâî ÿê çàïîðóêà çì³í â óïðàâë³íí³ Êèºâîì:
• Ñòðàòåã³÷íèé ï³äõ³ä äî ðîçáóäîâè ñìàðò ñ³ò³ – ãîòîâí³ñòü ì³ñüêèõ çàêëàä³â ³ âëàäè ³íâåñ-

òóâàòè òà ðîçâèâàòè ñìàðò ñ³ò³ â ìàñøòàáàõ ì³ñòà, à íå îêðåìèõ ïðîãðàì
• Ñèñòåìíèé ï³äõ³ä – ãîòîâí³ñòü íå ëèøå àâòîìàòèçóâàòè îêðåì³ ïðîöåñè â ì³ñò³, à é çä³é-

ñíþâàòè ³íñòèòóö³éí³ çì³íè òà çì³íè â óïðàâë³íí³ ì³ñòîì ÿê ñèñòåìîþ; çàëó÷àòè ñòåéêõîëäåð³â äî 
ñòâîðåííÿ â ì³ñò³ ñìàðò ñ³ò³

• Ãîòîâí³ñòü çíÿòè íà óïðàâë³íñüêîìó ð³âí³ áàð’ºðè ùîäî ðîçâèòêó ì³ñòà ÿê ñìàðò ñ³ò³
• Ãîòîâí³ñòü çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ³ííîâàö³é ó ì³ñò³. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ³íâåñ-

òèö³é, à òàêîæ êëàñòåð³â äëÿ ðîçâèòêó ³ííîâàö³é òà ³íäóñòð³é
• Àêöåíò ó ì³ñüê³é ïîë³òèö³ íà ïîë³ïøåíí³ æèòòÿ êèÿí

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² ÄËß ÊÈªÂÀ
ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²: ÂÈÊËÈÊÈ

Âèêëèêè, ùî âèçíà÷àþòü íåîáõ³äí³ñòü ðåàë³çàö³¿ êîíöåïö³¿ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² â Êèºâ³:
• êîìïëåêñí³ ïðîáëåìè ì³ñòà – ñòàð³ííÿ òà ðóéíóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðè, çìåíøåííÿ áþäæåòó 

ì³ñòà, íåñòàë³ñòü åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, äå³íäóñòð³àë³çàö³ÿ, çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ íàñåëåííÿ çà 
ðàõóíîê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíèõ îñ³á

• ï³äâèùåííÿ âèìîã äî âëàäè ç áîêó ãðîìàäÿí – ïåðåõ³ä äî óïðàâë³ííÿ ç óðàõóâàííÿì 
ïîòðåá ãðîìàäÿí, ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïðîïîíîâàíèõ ïîñëóã, ïðîçîðîñò³ é â³äêðèòîñò³ âëàäè

• ñóñï³ëüíèé çàïèò íà àêòèâ³çàö³þ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ðîçâ’ÿçàíí³ ì³ñüêèõ ïðîáëåì òà 
óïðàâë³íí³ ì³ñòîì

ÏÅÐÅÂÀÃÈ ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÑÌÀÐÒ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÄËß Ì²ÑÒ

• ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – öå ñòðàòåã³÷íèé ï³äõ³ä äî âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàã ì³ñòà ³ ïîñëàáëåííÿ 
íåãàòèâíèõ ÷èííèê³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà òðàíñôîðìàö³¿ ì³ñòà äî ðåàë³é XXI 
ñòîë³òòÿ

• ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – öå ñó÷àñíà ôîðìóëà òðàíñôîðìàö³¿ ì³ñòà, äå çáàëàíñîâàíî ³íòåðåñè 
ãðîìàäÿí, ì³ñüêî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî á³çíåñó; ïåðåõ³ä äî íîâîãî, îð³ºíòîâàíîãî íà ëþäèíó òèïó 
óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì; åôåêòèâíå òà ïðîçîðå óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ³ç çàñòîñóâàííÿì íîâ³òí³õ ³íôîðìà-
ö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é

• ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – öå íîâ³ ñòàíäàðòè æèòòÿ íà áàç³ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é; áåçïå÷íå òà 
êîìôîðòíå ì³ñüêå ñåðåäîâèùå, çàáåçïå÷óâàíå åôåêòèâíèì óïðàâë³ííÿì ðåñóðñàìè ì³ñòà òà 
ïîñò³éíèì ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ æèòòÿ ì³ñòÿí

ÊÅÐ²ÂÍ² ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²»

Êîíöåïö³ÿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê ì³ñòà çà òàêèìè êëþ÷îâèìè íàïðÿìàìè:
• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ì³ñòÿí
• ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðîçáóäîâà òåõíîëîã³÷íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà
• âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é äëÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì
• äîòðèìàííÿ ñòàíäàðò³â åêîëîã³÷íîñò³, ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ñîö³àëüíî¿ 

³íêëþç³¿
• àêòèâíå çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³

ÑÓÒÍ²ÑÒÜ ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²»
Ðîçóìí³ ì³ñüê³ ð³øåííÿ ñòâîðþþòü äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ï³äâèùåííÿ ö³ííîñò³ ì³ñòà. ²íòå-

ãðàö³ÿ òåõíîëîã³é óìîæëèâëþº ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, åêîíîì³÷íîãî 
ïîòåíö³àëó, ñòâîðåííÿ é ðîçâèòîê íîâèõ íàïðÿì³â á³çíåñó, ñåðâ³ñó ³, íàéâàæëèâ³øå, ïîë³ïøåííÿ 
ÿêîñò³ æèòòÿ ãðîìàäÿí. Ñòâîðåííÿ ðîçóìíîãî ì³ñòà ïåðåäáà÷àº êîìïëåêñí³ ñîö³àëüí³ òà òåõíîëîã³÷í³ 
òðàíñôîðìàö³¿, ùî óìîæëèâëþþòüñÿ øëÿõîì ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é, ðîçðîáëåííÿ íîâèõ ñòàíäàðò³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà ïîÿâè íîâî¿ ÿêîñò³ â³äíîñèí ì³æ 
ãðîìàäîþ òà ì³ñöåâîþ âëàäîþ. Æèòåë³ ñó÷àñíîãî ì³ñòà ïåðåñòàþòü áóòè âèêëþ÷íî êîðèñòóâà÷àìè, 
ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ïîñòà÷àëüíèê³â ì³ñüêîãî ñåðâ³ñó.

Ñòðàòåã³ÿ ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» ïåðåäáà÷àº àêòèâíó ñï³âïðàöþ âñ³õ ó÷àñíèê³â 
ïðîöåñó, à ñàìå:

• ïîë³òè÷íèõ ë³äåð³â, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â äåïàðòà-
ìåíò³â ³ ñëóæá ì³ñòà

• äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ îïåðàòîð³â æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, îïåðàòîð³â çâ’ÿçêó, 
îñâ³òí³õ òà íàóêîâèõ çàêëàä³â

• ê³íöåâèõ êîðèñòóâà÷³â – ì³ñòÿí òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâîãî á³çíåñó
• ³íâåñòîð³â – óêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ áàíê³â, ³íâåñòèö³éíèõ ôîíä³â, ì³æíàðîäíèõ 

îðãàí³çàö³é
• ïîñòà÷àëüíèê³â ð³øåíü – òåõíîëîã³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ òà ³íâåñòèö³éíèõ
Êîíöåïö³þ «ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²» ðîçðîáëåíî çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîñò³, åêñïåðò³â, ì³ñüêî¿ âëàäè, 

ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêèõ òåõíîëîã³÷íèõ êîìïàí³é òà ì³æíàðîäíîãî á³çíåñó, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, íàóêîâî¿ òà àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
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ÊÈ¯Â – ÑÓ×ÀÑÍÅ ÁÅÇÏÅ×ÍÅ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÅ Ì²ÑÒÎ
ÏÎÒÐÅÁÈ ÒÀ Î×²ÊÓÂÀÍÍß ÊÈßÍ

Ïðàãíåìî:
• çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà â³äêðèò³ñòü âëàäè ÿê áàçè åôåêòèâíîãî 

óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì
• âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ ãåî³íôîðìàö³éí³ òà ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè äëÿ íàäàííÿ äîñòóïó 

äî ìóí³öèïàëüíèõ äàíèõ – ì³ñüêèé áþäæåò, êîìóíàëüíà âëàñí³ñòü, çåìåëüíèé êàäàñòð, çàáóäîâà 
òà ðåºñòð áóäèíê³â, îñíîâí³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ðóõ òðàíñïîðòó

• çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé îáì³í äàíèìè ì³æ äåïàðòàìåíòàìè òà êîìóíàëüíèìè ñòðóêòóðàìè 
ì³ñòà òà ñòâîðåííÿ äëÿ öüîãî â³äïîâ³äíî¿ IT-àðõ³òåêòóðè

• âïðîâàäèòè ³íòåëåêòóàëüí³ òåõíîëîã³¿ â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, ìîí³òîðèíãó ³íôðàñòðóêòóðè 
ì³ñòà, ñèñòåìè âåëèêèõ äàíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ

• âèêîðèñòîâóâàòè â³äêðèò³ äàí³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ óïðàâë³ííÿ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ ïîñëóã ó 
ì³ñò³ â ³íòåðåñàõ ð³çíèõ ãðóï êèÿí

• ïî÷àòè âïðîâàäæóâàòè íîâó îïåðàö³éíó ìîäåëü ì³ñòà íà îñíîâ³ ³íòåãðàö³¿ òà îïòèì³çàö³¿ 
óïðàâë³íñüêèõ ïðîöåñ³â ³ ñòâîðåííÿ îïåðàö³éíî¿ ïëàòôîðìè ì³ñòà äëÿ óïðàâë³ííÿ éîãî êëþ÷îâèìè 
ñôåðàìè øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é – ãåî³íôîðìàö³éíèõ, ñèñòåì àíàë³òèêè, âåëèêèõ 
äàíèõ, ñèñòåì îïåðàòèâíîãî ìîí³òîðèíãó òà ðåàãóâàííÿ

ÑÒÂÎÐÅÍÍß Â ÊÈªÂ² ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ
ÿê áàçè åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ì³ñòà

Ì³ñòî-ë³äåð Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè ó ñôåð³ á³çíåñó, ³ííîâàö³é òà îñâ³òè
• Ñòâîðåííÿ ³ííîâàö³éíîãî ñåðåäîâèùà – çàáåçïå÷åííÿ îñîáëèâèõ óìîâ äëÿ á³çíåñó 

òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, çäîáóòòÿ ì³ñòîì ñòàòóñó ñïåö³àëüíî¿ ³íâåñòèö³éíî¿ çîíè, äå ìîæëèâî 
óñóíóòè áàð’ºðè, ðîçðîáèòè ³ âïðîâàäèòè íîâ³ ìîäåë³ ïðèâàòíî-äåðæàâíîãî ïàðòíåðñòâà; ñòâî-
ðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ìàëîãî é ñåðåäíüîãî á³çíåñó; ðîçâèòîê åëåêòðîííèõ ôîðì îñâ³òè 
òà çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí ³ á³çíåñó äî ñôåðè ì³ñüêèõ ³ííîâàö³é. Âèêîðèñòàííÿ â³äêðèòèõ äàíèõ äëÿ 
ðîçâèòêó á³çíåñó òà ³ííîâàö³é

• Òåõíîëîã³¿ íà ñëóæá³ ãðîìàäÿí – ö³ëåñïðÿìîâàíå âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñó÷àñíèõ ³íôîðìà-
ö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ÿê³ñíîãî ïîë³ïøåííÿ æèòòÿ, óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì, ñêîðî÷åííÿ 
âèäàòê³â òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ì³ñòà. Âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ÿê³ñíèõ 
çì³í ó ïð³îðèòåòíèõ ñôåðàõ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² – ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè æèòòºçàáåçïå÷åííÿ 
ì³ñòà (ÆÊÃ), áåçïåêà ³ òðàíñïîðò, e-ìåäèöèíà, â³äêðèòå óðÿäóâàííÿ òà åëåêòðîííà äåìîêðàò³ÿ

ÊÈ¯Â – ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÅ Ì²ÑÒÎ
Ðåàë³çîâàíî:

• ñòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² çà ó÷àñòþ âñ³õ ñòåéêõîëäåð³â ì³ñòà ÿê ìàé-
äàí÷èê äëÿ ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü

• çàëó÷åííÿ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³, ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ³ âîëîíòåð³â äî ôîðìóâàííÿ 
â³ç³¿ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² òà ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ äîêóìåíò³â

• ðîçðîáëåííÿ êîíñîðö³óìíîãî ôîðìàòó ñï³âðîá³òíèöòâà äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ñìàðò ñ³ò³ 
ïðîåêò³â òà ³ííîâàö³éíèõ ³í³ö³àòèâ íà çàñàäàõ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà

• ïðîâåäåííÿ íàéá³ëüøîãî ó êðà¿í³ õàêàòîíó ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² äëÿ ðîçðîáëåííÿ íîâèõ 
ì³ñüêèõ äîäàòê³â ç ïîíàä 300 ó÷àñíèêàìè, 50 êîìàíäàìè òà 5 ïðîåêòàìè-ïåðåìîæöÿìè

Ïðàãíåìî:
• çàáåçïå÷èòè ï³äòðèìêó ³ííîâàö³éíîãî á³çíåñó òà íîâèõ ³íäóñòð³é äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòè-

ö³é, ñïðèÿííÿ ñòàðòàïàì òà á³çíåñ-³íêóáàòîðàì ó Êèºâ³; ñòâîðèòè ìàêñèìàëüíî ñïðèÿòëèâ³ óìîâè 
äëÿ ðîçâèòêó âåí÷óðíîãî á³çíåñó â ì³ñò³ òà ïðèáðàòè àäì³í³ñòðàòèâí³ áàð’ºðè íà ð³âí³ óïðàâë³ííÿ 
ì³ñòîì

• ðîçâèâàòè íîâ³ ôîðìè â³äïîâ³äàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ãðîìàäÿí, á³çíåñó òà âëàäè
• ñôîðìóâàòè ³ííîâàö³éíó ñèñòåìó äëÿ ðåàë³çàö³¿ íîâàòîðñüêîãî òà êðåàòèâíîãî ïîòåí-

ö³àëó ì³ñòà; ðîçâèâàòè íîâ³ îñâ³òí³ ôîðìè òà êëàñòåðè, ñïðèÿòè ì³æäèñöèïë³íàðíîìó îñâ³òíüîìó 
òà íàóêîâîìó ñï³âðîá³òíèöòâó

• çàáåçïå÷èòè ïðîâ³äíó ðîëü ì³ñüêîãî ãîëîâè â ãàðàíòóâàíí³ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é ³ ñòâî-
ðåííÿ óìîâ äëÿ ³ííîâàö³é ó ì³ñò³

• âïðîâàäèòè êîíöåïö³þ âñåá³÷íî¿ ³íôîðìàòèçàö³¿ ÿê ïåðåäóìîâè ðîçâèòêó ðîçóìíîãî 
ñåðåäîâèùà; ðîçðîáèòè Äîðîæíþ êàðòó ³íôîðìàòèçàö³¿

• ï³äâèùèòè ð³âåíü êîðèñòóâàííÿ òà äîñòóïó äî ìåðåæ³ ²íòåðíåò äëÿ êèÿí ÿê îäí³º¿ ç óìîâ 
ðîçâèòêó ðîçóìíî¿ ãðîìàäè

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:
• ðîçâèòîê ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² õàáó ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà ç áîêó âåí-

äîð³â òà ì³ñöåâîãî á³çíåñó ³ ÿê ìàéäàí÷èêà äëÿ ðîçðîáëåííÿ òà âèïðîáóâàííÿ íîâèõ ñìàðò ñ³ò³ 
ð³øåíü, îáì³íó ³äåÿìè òà ³íôîðìàö³ºþ

• ñòâîðåííÿ íîâèõ ñìàðò ñ³ò³ ð³øåíü íà îñíîâ³ â³äêðèòèõ äàíèõ çóñèëëÿìè IT-ñï³ëüíîòè òà 
ãðîìàäè ì³ñòà; ðîçâèòîê ì³ñüêîãî ðèíêó â³äêðèòèõ äàíèõ ÿê ñòèìóëó äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ á³çíåñ-
íàïðÿì³â òà ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â

• ðîçðîáëåííÿ ì³ñüêèõ ïðîãðàì äëÿ íàâ÷àííÿ êîðèñòóâàííþ ³íòåðíåòîì ãðîìàäÿí (³íêëþç³ÿ 
â ðîçóìíèé ïðîñò³ð) òà îñíîâ ïðîãðàìóâàííÿ äëÿ ìîëîä³

• ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ íàáëèæåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòâîðåíèõ ñòàðòàï³â ³ óñï³øíèõ ³ííîâàö³é ó Êèºâ³ 
ùîíàéìåíøå äî ð³âíÿ òàêèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò, ÿê Òàëë³íí (151 ñòàðòàï, 4674 á³çíåñ-ÿíãîë³â) òà 
Áóäàïåøò (168 ñòàðòàï³â, 4646 á³çíåñ-ÿíãîë³â)

• ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèê³â Êèºâà â ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ ³ííîâàö³éíèõ ì³ñò

 
ÄÎ ÐÎÇÓÌÍÎÃÎ, Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÃÎ ÒÀ Â²ÄÊÐÈÒÎÃÎ 

ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ì²ÑÒÎÌ: 
òðàíñôîðìàö³ÿ óïðàâë³ííÿ â ³íòåðåñàõ ãðîìàäÿí ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 

éîãî ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³, ïðîçîðîñò³ òà ï³äçâ³òíîñò³
Ðåàë³çîâàíî àáî íà ñòàä³¿ ðåàë³çàö³¿:
• îí-ëàéí áþäæåò äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà â³ëüíîãî äîñòóïó ãðîìàäñüêîñò³ äî 

³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàí ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ áþäæåòó ì³ñòà
• åëåêòðîíí³ çàêóï³âë³ (e-te¹der) – ñèñòåìà, ñòâîðåíà çà ³í³ö³àòèâè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-

çàö³é, êîìåðö³éíèõ ìàéäàí÷èê³â, äåðæàâíèõ îðãàí³â òà ï³äïðèºìö³â ç ìåòîþ ïðîçîðîãî òà åôåê-
òèâíîãî âèòðà÷àííÿ äåðæàâíèõ êîøò³â, çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ øëÿõîì ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ òà 
ðîçøèðåííÿ êîëà ïîñòà÷àëüíèê³â, ïåðåõîäó äî åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, ïîâíî¿ çâ³òíîñò³ òà 
àíàë³çó äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü

• ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ìàéíîì – êîìïëåêñíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äëÿ çàïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíèõ çàñîá³â âèêîðèñòàííÿ, 
êîíòðîëþ òà âèêîíàííÿ ïðèéíÿòèõ ð³øåíü ùîäî ìàéíîâèõ ðåñóðñ³â ì³ñòà

• ºäèíà ñèñòåìà îáë³êó – ºäèíà ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ç îïòèì³çàö³ºþ òà 
óí³ô³êàö³ºþ á³çíåñ-ïðîöåñ³â, ºäèíà ñèñòåìà óòâîðåííÿ òàðèô³â, ñòâîðåííÿ ºäèíèõ ï³äõîä³â äî 
àíàë³çó ³íôîðìàö³¿

• åëåêòðîíí³ ïîñëóãè äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ ïðîçîðîñò³ é â³äêðèòîñò³ ùîäî íàäàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³ ïóáë³÷íèõ ïîñëóã æèòåëÿì ì³ñòà

• òðèâàº âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè «Åëåêòðîííèé ïàñïîðòíèé ñò³ë» ç íàïîâíåííÿì öèôðîâî¿ 
êàðòîòåêè ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ìåøêàíö³â òà âëàñíèê³â æèòëîâèõ êâàðòèð ó áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíêàõ; ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ â äîñë³äíó åêñïëóàòàö³þ öþ ñèñòåìó áóäå ³íòåãðîâàíî ³ç ñèñòåìîþ 
íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã â åëåêòðîíí³é ôîðì³, ùî äàñòü çìîãó ì³ñòÿíàì çàìîâëÿòè òà 
îòðèìóâàòè ïîòð³áí³ äîâ³äêè ó ñïðîùåíîìó ðåæèì³, à â ïîäàëüøîìó â³äìîâèòèñÿ â³ä íèõ

Äàí³ äîñë³äæåííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ãðóïè «Ðåéòèíã», ëèïåíü 2015 ð.

Êè¿â ñüîãîäí³ – îäíå ç íàéá³ëüøèõ òà ïåðñïåêòèâíèõ ì³ñò Öåíòðàëüíî-Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ì³ñòî 
ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ, çíà÷íèìè ðåñóðñàìè, âåëèêèì ëþäñüêèì òà îñâ³òíüî-íàóêîâèì 
ïîòåíö³àëîì, ïîñòóïîâî çðîñòàþ÷èì ³ííîâàö³éíèì ñåêòîðîì, íàñàìïåðåä ñåãìåíòó ³íôîðìàö³é-
íî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Ìàéáóòíº Êèºâà ïîâ’ÿçàíå ç éîãî òðàíñôîðìàö³ºþ â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî äî ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî, 
â³ä ïîñòðàäÿíñüêîãî äî ñó÷àñíîãî ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà 
ðîçâèòêîì ³ííîâàö³é, ùî íåìîæëèâî áåç íàêîïè÷åííÿ ñîö³àëüíîãî êàï³òàëó – àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ 
ãðîìàäÿí äî ïåðåòâîðåííÿ ì³ñòà ÿê êëþ÷îâî¿ ðóø³éíî¿ ñèëè éîãî ðîçâèòêó, åêîíîì³÷íîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî çðîñòàííÿ.

Êè¿â – äåìîêðàòè÷íå ì³ñòî, æèòåë³ ÿêîãî âèìàãàþòü àêòèâíî¿ ó÷àñò³ òà çàëó÷åííÿ äî óïðàâë³ííÿ 
ì³ñòîì, âèçíà÷åííÿ ñòðàòåã³é éîãî ðîçâèòêó, ïðîçîðîñò³ òà êîíòðîëþ çà ì³ñüêîþ ïîë³òèêîþ.

 
Â²Ç²ß ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

Îñíîâí³ âèêëèêè, íà äóìêó êèÿí:
• ñîö³àëüíà íåçàõèùåí³ñòü, ³ãíîðóâàííÿ ïîòðåá ì³ñòÿí;
• íåêîìôîðòí³ñòü æèòòÿ;
• çàñòàð³ë³ñòü ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà;
• íèçüêà ÿê³ñòü êîìóíàëüíèõ ïîñëóã;
• êîðóïö³ÿ;
• â³äñóòí³ñòü îáëàäíàííÿ ïàðêóâàëüíèõ çîí, íåðîçâèíåí³ñòü òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè;
• çàáðóäíåííÿ.
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Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:
• çàñòîñóâàííÿ ì³æíàðîäíèõ ³ ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â ñòàëîãî ðîçâèòêó ì³ñò òà ì³ñüêèõ 

ñåðâ³ñ³â (ISO 37120:2014) ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿ âîäè, âïðîâàäæåííÿ ñîðòóâàííÿ â³ä-
õîä³â òà ñó÷àñíèõ ïðèíöèï³â ¿õ âòîðèííî¿ ïåðåðîáêè òà óòèë³çàö³¿, çìåíøåííÿ âèêèä³â ó ïîâ³òðÿ 
CO

2
• ï³äâèùåííÿ ì³ñüêèõ ïîêàçíèê³â åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åêîëîã³÷íîñò³
• çíèæåííÿ ð³âíÿ çëî÷èííîñò³ òà ê³ëüêîñò³ ïðàâîïîðóøåíü
• çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó
• ìîæëèâ³ñòü ñïëà÷óâàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè íà ïîðòàë³ ì³ñòà
• çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ïðîãðàì íåôîðìàëüíî¿ îñâ³òè òà îñâ³òè äî-

ðîñëèõ, çîêðåìà åëåêòðîííî¿
• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ìåäè÷íèõ ïîñëóã òà ñêîðî÷åííÿ ÷àñó äëÿ ¿õ îòðèìàííÿ

ÌÎÄÅËÜ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ì²ÑÒÎÌ ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²
Øèðîêîñìóãîâèé çâ’ÿçîê: ó Êèºâ³ ³ñíóº ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà îïòîâîëîêîííîãî çâ’ÿçêó, 

ïðîòå íèçüêèé ð³âåíü Wi-Fi ïîêðèòòÿ íå â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì ñó÷àñíîãî ì³ñòà. Íàãàëüíå çàâäàííÿ 
äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà ÿê ñìàðò ñ³ò³ – çàáåçïå÷èòè ïîêðèòòÿ ì³ñòà øèðîêîñìóãîâèì çâ’ÿçêîì. Ïðîòÿãîì 
2017–2020 ðð. ïëàíóºòüñÿ çíà÷íî çá³ëüøèòè ïîêðèòòÿ òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Â³ëüíèé äîñòóï äî ìåðåæ³ 
²íòåðíåò ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ á³çíåñ-ñåðåäîâèùà òà ðîçâèòêó â ì³ñò³ ³ííîâàö³é ³, ÿê ðåçóëüòàò, 
çðîñòàííþ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ì³ñòà.

²íòåðíåò ðå÷åé / ²íòåðíåò óñüîãî: êîíöåïö³ÿ êîìóí³êàö³éíî¿ ìåðåæ³ ô³çè÷íèõ àáî â³ðòóàëüíèõ 
îá’ºêò³â («ðå÷åé»), ïîáóäîâàíèõ íà òåõíîëîã³ÿõ, ùî óìîæëèâëþþòü ¿õ âçàºìîä³þ ì³æ ñîáîþ òà ç 
íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì, à òàêîæ ñïðèéíÿòòÿ, ïîâ³äîìëåííÿ òà ïðîäóêóâàííÿ íîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ áåç âòðó÷àííÿ ëþäèíè. Âèêîðèñòàííÿ âèì³ðþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â, ñåíñîð³â, â³äåîêàìåð, 
GPS-ïðèñòðî¿â, òåðìîñòàò³â òà ìåòåîñòàíö³é, áåçï³ëîòíèê³â äëÿ êîíòðîëþ òðàíñïîðòíîãî ðóõó, 
ïîãîäíèõ óìîâ òà âèêèä³â CO
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, â³äñòåæåííÿ ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ìàðøðóòàìè, êîíòð-

îëü çà áåçïåêîþ íà òåðèòîð³ÿõ áåç îñâ³òëåííÿ, â àâàð³éíèõ ñèòóàö³ÿõ ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 
â³äñòåæåííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ ïðî íàÿâí³ñòü â³ëüíèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ, ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó, ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà áåçïåêè â áóäèíêàõ. Êîíöåïö³ÿ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² ïå-
ðåäáà÷àº, ùî ö³ ïðèñòðî¿ áóäóòü âçàºìîïîâ’ÿçàí³, ³íòåðîïåðàáåëüí³ é âèõîäèòè íà ºäèíó ì³ñüêó 
îïåðàö³éíó ïëàòôîðìó äëÿ ÿê³ñíîãî çáèðàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà àíàë³òèêè äàíèõ ó ì³ñò³ ç ìåòîþ 
ÿê³ñíîãî ïîë³ïøåííÿ óïðàâë³ííÿ òà îïåðàòèâíîãî ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³¿, ÿê³ âèíèêàþòü.

Ðîçóìí³ ïåðñîíàëüí³ ïðèñòðî¿: íàäàííÿ êèÿíàì òà ãîñòÿì ñòîëèö³ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòîâóâàòè 
ïåðñîíàëüí³ ïðèñòðî¿ (ñìàðòôîíè, ïëàíøåòè) äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá øëÿõîì ñòâîðåííÿ êîðèñíèõ 
ì³ñüêèõ äîäàòê³â äëÿ øâèäêîãî òà ÿê³ñíîãî îòðèìàííÿ å-ïîñëóã, òóðèñòè÷íèõ ìàðøðóò³â òà ³íôîð-
ìàö³¿, ìîæëèâîñò³ â³äñòåæóâàòè ðóõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà çàòîðè, ïîøóêó â³ëüíèõ ì³ñöü äëÿ 
ïàðêóâàííÿ, ó÷àñò³ â ãîëîñóâàíí³, ïîäàííÿ ïåòèö³é, îòðèìàííÿ êîíñóëüòàö³é òîùî.

Õìàðí³ îá÷èñëåííÿ: íàá³ð òåõíîëîã³é äëÿ çáåð³ãàííÿ ³/àáî îïðàöþâàííÿ äàíèõ (çà äîïîìîãîþ 
öåíòðàëüíîãî ïðîöåñîðà àáî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ) ó âèãëÿä³ ïîñëóã, ïðîïîíîâàíèõ êë³ºíòîâ³ 
ïîñòà÷àëüíèêîì çà äîïîìîãîþ àïàðàòíî-ïðîãðàìíèõ çàñîá³â, ïîøèðåíèõ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç òðà-
äèö³éíîþ àðõ³òåêòóðîþ êë³ºíò-ñåðâåð. Íèí³ â Êèºâ³ ðîçïî÷àòî âïðîâàäæåííÿ êëþ÷îâèõ òåõíîëîã³é 
çáåð³ãàííÿ òà îáðîáêè äàíèõ ÿê åëåìåíò³â âàæëèâî¿ äëÿ ñìàðò ñ³ò³ IT-àðõ³òåêòóðè – ì³ñüêèé äàòà 
öåíòð òà õìàðí³ îá÷èñëåííÿ, çàïðîâàäæåí³ äëÿ ïðîåêòó îíëàéí áþäæåòó.

Àíàë³ç âåëèêèõ äàíèõ: âåëèêèé îáñÿã, âèñîêà øâèäê³ñòü ³ øèðîêà íîìåíêëàòóðà ³íôîðìàö³éíèõ 
àêòèâ³â, ùî ïîòðåáóþòü íîâèõ ôîðì îïðàöþâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è ðîçøèðåíå ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ 
îïòèì³çàö³þ ïðîöåñ³â. Âåëèê³ äàí³ – îäèí ç íàéïîòóæí³øèõ ³íñòðóìåíò³â îïðàöþâàííÿ äàíèõ òà 
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ì³ñò³ íà ðàäèêàëüíî ³íøîìó ð³âí³ – ÿêíàéòî÷í³øå, íàéîïåðàòèâí³øå, íàé-
åôåêòèâí³øå. Âåëèê³ äàí³ äëÿ Êèºâà – öå ìîæëèâ³ñòü äëÿ ïåðåõîäó äî âèùî¿ ÿêîñò³ óïðàâë³ííÿ òà 
ðåàãóâàííÿ íà ÷èñëåíí³ ïîòðåáè êèÿí òà ì³ñòà ÿê åêîñèñòåìè. Âåëèê³ äàí³ – öå íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, 
ùî ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é òà ïîòóæíîñò³ IT-³íôðàñòðóêòóðè. Íà ñüîãîäí³ âåëèê³ äàí³ âè-
êîðèñòîâóþòü ó ì³ñò³ äëÿ îïðàöþâàííÿ òà àíàë³çó äàíèõ ïðî áþäæåò ì³ñòà, ó ïîäàëüøîìó – ó ñôåð³ 
êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà. Òåõíîëîã³÷í³ ñòàíäàðòè çàáåçïå÷óþòü óìîâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ 
ÿê³ñíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü. 

• ºäèíèé ïðî¿çíèé êâèòîê äëÿ âñ³õ âèä³â ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó; âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè 
ºäèíîãî åëåêòðîííîãî êâèòêà óìîæëèâèòü àâòîìàòèçàö³þ çáèðàííÿ êîøò³â, çá³ëüøåííÿ îáñÿãó 
íàäõîäæåíü íà 20–30 %, à òàêîæ çíà÷íå çìåíøåííÿ âèòðàò êîìóíàëüíèìè ï³äïðèºìñòâàìè

• ïðîãðàìà äèñïåò÷åðèçàö³¿ òðàíñïîðòó äëÿ êîíòðîëþ çà ïåðåì³ùåííÿì ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó ³ îïòèì³çàö³¿ âèòðàò ïàëüíîãî; â ìåæàõ ïðîãðàìè ïëàíóºòüñÿ âñòàíîâèòè GPS-íàâ³ãàòîðè 
íà âñ³ âèäè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, 
ùî äàñòü çìîãó â³äñòåæóâàòè ¿õ ïåðåì³ùåííÿ; íà ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ âñòàíîâëþâàòèìóòüñÿ 
äàò÷èêè âèòðàò ïàëüíîãî; ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº òàêîæ âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äíîãî ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ, ùî ñïðèÿòèìå ñèñòåìàòèçàö³¿ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿

• ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ çðó÷íîñò³ íàäàííÿ ñåðâ³ñ³â (íàïðèêëàä, åëåêòðîííîãî ïàðêóâàííÿ, 
ºäèíîãî åëåêòðîííîãî êâèòêà); äîäàòêè äî òåëåôîí³â ç ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì A¹droid òà 
iOS äëÿ êîðèñòóâàííÿ çàçíà÷åíèìè ñåðâ³ñàìè ó ðåæèì³ îí-ëàéí

• åëåêòðîííå ïàðêóâàííÿ – ñèñòåìà ïëàòè çà ïàðêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ ïàðêîìàòó àáî 
âèêîðèñòàííÿ äîäàòêà íà ìîá³ëüíîìó ïðèñòðî¿

• ³íòåëåêòóàëüíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòîì – òðèâàº ðîçðîáëåííÿ íîâî¿ êîíöåïö³¿ 
òðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè ì³ñòà; ìåòà ïðîåêòó – ìàêñèìàëüíî ðîçâàíòàæèòè òðàíñïîðòíó ñèñòåìó 
ìåãàïîë³ñó é îïòèì³çóâàòè ðóõ òðàíñïîðòó â ìåæàõ ì³ñòà

• ñèñòåìà â³äåîíàãëÿäó òà îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ íàðÿäàìè ïîë³ö³¿ (ìàñøòàáíî ìîäåð-
í³çóºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íèìè çì³íàìè ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ); ìåòà ìîäåðí³çàö³¿ – âïðî-
âàäèòè ³íòåëåêòóàëüí³ çàñîáè â³äåîàíàë³òèêè äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ïîë³ö³¿, 
ñêîðî÷åííÿ ÷àñó ðåàãóâàííÿ íà âèêëèêè, ñèñòåìè àâòîìàòèçîâàíî¿ ôîòî– â³äåîô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ òðàíñïîðòíî¿ áåçïåêè ³ çàáåçïå÷åííÿ ïð³îðèòåòó 
ðóõó ãðîìàäñüêîãî òà ñëóæáîâîãî òðàíñïîðòó ì³ñòà, â³ä ÿêèõ çàëåæàòü æèòòÿ òà çàãàëüíà áåçïåêà 
êèÿí

Ïðàãíåìî:
• ï³äâèùèòè ñòàíäàðòè æèòòÿ â ì³ñò³, ïðèñêîðèòè çàïðîâàäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ òà ºâðîïåé-

ñüêèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ ðîçáóäîâè ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà, ñòàëîãî ðîçâèòêó ì³ñò, íàñàìïåðåä ùîäî 
âîäè, ñîðòóâàííÿ â³äõîä³â òà ¿õ óòèë³çàö³¿, çìåíøåííÿ âèêèä³â ó ïîâ³òðÿ CO2, à òàêîæ áóä³âíèöòâà

• ïîë³ïøèòè äîñòóïí³ñòü òà êîìôîðòí³ñòü ì³ñòà äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, 
çîêðåìà â ÷àñòèí³ ñìàðò ñ³ò³: çàïðîâàäæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì ³íôîðìàö³¿ òà íàâ³ãàö³¿, ïðè-
ñòîñîâàíèõ äëÿ ëþäåé ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè

• çàáåçïå÷èòè ÿêíàéåôåêòèâí³øå âèêîðèñòàííÿ ì³ñüêèõ ðåñóðñ³â òà ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â 
øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü

• ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàäàííÿ îñâ³òí³õ ïîñëóã òà ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ 
ð³øåíü ó ñôåð³ íàóêè

• âïðîâàäèòè ñìàðò-òåõíîëîã³¿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè êèÿí – â³ä ñó÷àñíèõ çàñîá³â 
³íòåëåêòóàëüíî¿ â³äåîàíàë³òèêè äëÿ âèÿâëåííÿ ïðàâîïîðóøåíü òà ïðàâîïîðóøíèê³â äî àâòîìà-
òèçîâàíî¿ ñèñòåìè ôîòîâ³äåîô³êñàö³¿ ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó

• âïðîâàäèòè ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã ó ìåäè÷í³é ñôåð³
• ³í³ö³þâàòè âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ñèñòåì øâèäêî¿ òà çðó÷íî¿ îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïî-

ñëóã ³ â³äñòåæåííÿ ÿêîñò³ ïîñëóã ó ì³ñò³
• ðîçâèâàòè âíóòð³øí³é ³ ì³æíàðîäíèé òóðèçì ç âèêîðèñòàííÿì ñìàðò-ð³øåíü òà ñìàðò-

òåõíîëîã³é

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:
• åêîíîì³ÿ ðåñóðñ³â ì³ñòà âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà ñòâîðåííÿ 

ºäèíîãî ì³ñüêîãî ñèòóàö³éíîãî öåíòðó
• ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ì³ñüêèõ ïîñëóã òà îïåðàòèâíîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã
• ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ó òðàäèö³éíîìó òà åëåêòðî-

ííîìó ôîðìàòàõ, ïîñë³äîâíå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ äîâ³äîê òà äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
• ïîë³ïøåííÿ óìîâ äëÿ á³çíåñó
• ï³äâèùåííÿ îïåðàòèâíîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ ðåàãóâàííÿ íà ñèòóàö³¿ â ì³ñò³
• çìåíøåííÿ âèòðàò íà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì
• âïðîâàäæåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ íàäàíèõ ïîñëóã òà çá³ëüøåííÿ 

ê³ëüêîñò³ ¿¿ êîðèñòóâà÷³â
• çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ â³äâ³äóâàíü ïîðòàëó ì³ñòà òà çàìîâëåíèõ é îòðèìàíèõ ïîñëóã
• ñòâîðåííÿ íîâîãî êàäðîâîãî ñêëàäó ñïåö³àë³ñò³â ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)

ÃÐÎÌÀÄßÍÈ ßÊ ÎÑÍÎÂÍÈÉ ×ÈÍÍÈÊ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÈªÂÀ:
çàëó÷åííÿ ãðîìàäÿí òà ì³ñüêîãî á³çíåñó äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ì³ñòà

Ðåàë³çîâàíî:
• åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿ äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè – íîâèé ñåðâ³ñ äëÿ ãðîìàäÿí, ùî ñïðèÿòèìå 

äîíåñåííþ ¿õ ïîòðåá òà ³í³ö³àòèâ äî êåð³âíèöòâà ì³ñòà; â ðàç³ íàäõîäæåííÿ ³í³ö³àòèâè ç 10000 ï³ä-
ïèñàìè ïðîòÿãîì 90 äí³â ¿¿ ðîçãëÿíóòü â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà ìîæëèâîñò³ 
¿¿ áóäå âèêîíàíî òà îïóáë³êîâàíî îô³ö³éíó â³äïîâ³äü

• áþäæåò ó÷àñò³ – ïðîåêò, ñïðÿìîâàíèé íà çàëó÷åííÿ æèòåë³â ì³ñòà äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 
ùîäî ðîçâèòêó ì³ñòà, ïîë³ïøåííÿ ä³àëîãó ì³æ ì³ñöåâîþ âëàäîþ òà ãðîìàäñüê³ñòþ øëÿõîì ñï³â-
ïðàö³ ó ïëàíóâàíí³ òà ³ìïëåìåíòàö³¿ áþäæåò³â ó÷àñíèê³â; áþäæåò ó÷àñò³ ïåðåäáà÷àº ó÷àñòü æèòåë³â 
ì³ñòà â ðîçïîä³ë³ êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó

• ºäèíèé âåá-ïîðòàë òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ïðî ñîö³àëüíèé, 
åêîíîì³÷íèé òà ïîë³òè÷íèé íàïðÿìè ðîçâèòêó, ïîä³¿ òà êóëüòóðí³ çàõîäè, çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî 
çâ’ÿçêó ì³ñòÿí ³ç âëàäîþ ñòîëèö³

 
Ïðàãíåìî:
• ðîçøèðèòè ìîæëèâîñò³ ó÷àñò³ òà çàëó÷èòè ãðîìàäÿí äî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ³ éîãî ðîçâèòêó 
• â³äêðèòè äîñòóï òà ñòâîðèòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü áàç â³äêðèòèõ äàíèõ, ÿê³ ìîæóòü â³ëüíî 

âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ ïîòðåá ãðîìàäÿí 
• çàëó÷èòè ãðîìàäÿí, ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó, IT-ñï³ëüíîòè é åêñïåðò³â äî ôîðìóâàííÿ 

ïîðÿäêó äåííîãî â ì³ñò³ òà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ç çàñòîñóâàííÿì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é – îí-ëàéí ïëàòôîðì òà ñîö³àëüíèõ ìåðåæ; âïðîâàäèòè ïëàòôîðìè åëåêòðîííî¿ äåìî-
êðàò³¿ – å-ïåòèö³¿, å-êîíñóëüòàö³¿, å-ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, ïóáë³÷í³ äèñêóñ³¿; âïðîâàäæåííÿ â ì³ñò³ 
³íñòèòóö³é ³ òðàäèö³é ìàñîâèõ îïèòóâàíü òà ðåôåðåíäóì³â (ó òîìó ÷èñë³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³) ï³ä 
÷àñ ïðèéíÿòòÿ âëàäîþ ð³øåíü, ùî ñòàíîâëÿòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ

• âïðîâàäèòè ñèñòåìó ïðÿìèõ êîìóí³êàö³é ì³æ ì³ñüêîþ âëàäîþ òà ãðîìàäÿíàìè ÷åðåç 
ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ òà ïîðòàë ì³ñòà; íàëàãîäæåííÿ ïðÿìîãî çâ’ÿçêó ì³ñüêîãî ãîëîâè, êëþ÷îâèõ ÷è-
íîâíèê³â ì³ñòà ç ãðîìàäÿíàìè ÷åðåç ïðîô³ë³ â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ äëÿ îïåðàòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ 
òà ðåàãóâàííÿ íà ïîòðåáè êèÿí

• ðîçâèâàòè íîâ³ ìîäåë³ ïàðòíåðñòâà ãðîìàäñüêîñò³, á³çíåñó òà âëàäè â ðåàë³çàö³¿ ³ííî-
âàö³éíèõ òà ñìàðò ñ³ò³ ïðîåêò³â (ìîæëèâ³ñòü ô³íàíñóâàííÿ ñìàðò ñ³ò³ ïðîåêò³â òà ³í³ö³àòèâ øëÿõîì 
³íâåñòèö³é, ïðèâàòíî-äåðæàâíîãî ïàðòíåðñòâà òà êðàóäôàíäèíãó)

• ñòâîðèòè íåçàëåæíó åêñïåðòíó ðàäó ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² äëÿ åêñïåðòèçè òà ïóáë³÷íîãî 
êîíòðîëþ çà â³äáîðîì ïðîåêò³â, ïðèéíÿòòÿì ð³øåíü òà ³ìïëåìåíòàö³ºþ êîíöåïö³¿ ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ 
Ñ²Ò²

• ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê ãðîìàäÿíñüêèõ ³í³ö³àòèâ òà ïðîåêò³â äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì 
ì³ñòà; ñòâîðèòè á³ðæó ïðîåêò³â ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò² òà îí-ëàéí ïëàòôîðìó äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ é ïî-
øóêó àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â ÊÈ¯Â ÑÌÀÐÒ Ñ²Ò²

• âïðîâàäèòè ÷³òê³ êðèòåð³¿, ³íäèêàòîðè åôåêòèâíîñò³ äëÿ îö³íþâàííÿ ä³é, ð³øåíü òà ðåçóëü-
òàò³â ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâî¿ âëàäè; çàïðîâàäèòè ñåðâ³ñ îí-ëàéí îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

• ñïðèÿòè ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ òà îòðèìàííÿ íîâèõ êâàë³ô³êàö³é, âàæëèâèõ 
äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³é òà ñòàëîãî ðîçâèòêó Êèºâà ³ éîãî æèòåë³â

• ï³äòðèìóâàòè ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ òà ³ííîâàö³éíèõ ôîðìàò³â äëÿ îá’ºäíàííÿ ãðîìàäÿí: 
ïðîâåäåííÿ ì³ñüêèõ õàêàòîí³â, ³ííîâàö³éíèõ òà îñâ³òí³õ â³êåíä³â, ñòâîðåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
íàóêîâèõ ëàáîðàòîð³é, ìåðåæ åêñïåðò³â, ñèñòåì ìåíòîðñòâà

Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè:
• çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ð³øåíü, ïðèéíÿòèõ òà ðåàë³çîâàíèõ ó ì³ñò³ çà ó÷àñòþ ãðîìàäñüêîñò³
• çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ì³ñüêèõ ³í³ö³àòèâ, ïðîåêò³â, ð³øåíü, ðåàë³çîâàíèõ ó Êèºâ³ ç ³í³ö³àòèâè 

ãðîìàäÿí
• çíà÷íå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîåêò³â, ðåàë³çîâàíèõ íà çàñàäàõ êðàóäôàíäèíãó, çàëó÷åííÿ 

ïðèâàòíèõ ³íâåñòèö³é, çîêðåìà ³ äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà
• çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ â³äêðèòèõ áàç äàíèõ, ³í³ö³éîâàíèõ òà ðîçãëÿíóòèõ åëåêòðîííèõ 

ïåòèö³é, çàïèò³â òà ³íøå
• ïîñò³éíèé îíëàéí ìîí³òîðèíã òà îö³íþâàííÿ ãðîìàäÿíàìè ä³ÿëüíîñò³ âëàäè

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÃÎ, ÁÅÇÏÅ×ÍÎÃÎ, 
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÒÀ ÐÎÇÓÌÍÎÃÎ ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÀ 

äëÿ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà
Ïëàíóºòüñÿ äî ðåàë³çàö³¿:
• ðîçâèòîê êàðòêè êèÿíèíà – ³ìåííî¿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè, 

ùî º ìàòåð³àëüíèì íîñ³ºì ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ óòðèìóâà÷à êàðòêè ³ ï³äòðèìóº äîäàòêè, ïîâ’ÿçàí³ 
ç íàäàííÿì ³ îáë³êîì çàõîä³â ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè òà áàãàòüîõ ³íøèõ ñåðâ³ñ³â ³ ïîñëóã

• ñòâîðèòè ºäèíèé ì³ñüêèé ñèòóàö³éíèé öåíòð äëÿ îïåðàòèâíîãî ìîí³òîðèíãó, ðåàãóâàííÿ 
òà óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ó ñôåðàõ áåçïåêè (àâàð³¿, íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿, òðàíñïîðòíèé ðóõ, çàáåç-
ïå÷åííÿ ÿêîñò³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã) ³ ºäèíó ñèñòåìó îïåðàòèâíîãî äèñïåò÷åðñüêîãî óïðàâë³ííÿ 
äëÿ ³íòåãðàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ é åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ñëóæá 
ì³ñòà

• ïåðåéòè äî ³íòåãðîâàíèõ óïðàâë³íñüêèõ ñòðóêòóð ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ â ì³ñò³ ³ííîâàö³éíèõ 
çì³í; âæèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ òà ôîðìóâàííÿ îô³ñó Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè «CÌÀÐÒ Ñ²Ò²» äëÿ ïîêðàùåííÿ á³çíåñ-ïðîöåñ³â ó ì³ñò³ òà çì³íè ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ 
ì³ñòîì â ³íòåðåñàõ ãðîìàäÿí ÿê ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à

• ìîäåðí³çóâàòè ì³ñüêèé ïîðòàë ïîñëóã, äå êîæåí çìîæå îòðèìóâàòè ïîñëóãè â åëåêòðî-
ííîìó âèãëÿä³. Ïåðåâåñòè á³ëüø³ñòü ïîñëóã â åôîðìàòè ç³ çáåðåæåííÿì áàãàòîêàíàëüíîñò³ äîñòóïó 
(öåíòð³â íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã). Ñòâîðèòè êàòàëîã ñåðâ³ñ³â òà çàïðîâàäèòè ïîñëóãè ç 
âèêîðèñòàííÿì ìîá³ëüíèõ òåõíîëîã³é

• çàïðîâàäèòè çðó÷í³ òà ñó÷àñí³ ôîðìè âçàºìîä³¿ ì³ñüêî¿ âëàäè ç ãðîìàäÿíàìè
• ï³äãîòóâàòè òà ³íòåãðóâàòè â ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì ÷èíîâíèê³â íîâî¿ ãåíåðàö³¿, 

çäàòíèõ âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñí³ ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â ãðîìàäÿí ³íôîðìàö³éíî-
êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿, âèêîíóâàòè íîâ³ çàâäàííÿ, îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà âèêëèêè, ùî ïîñòàþòü 
ïåðåä ì³ñòîì 

Продовження додатка у наступному номері
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Зареєстровано 

в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 14 січня 2018 р. за № 6/1854

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги зі стоматологічної допомоги, які надає Комунальне некомерційне 
підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва

Розпорядження № 1632 від 18 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.12.2017 áîðã ³ç âèïëàòè çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 97,6 ìëí ãðí, ùî ìàéæå íà 1,9% 
àáî íà 1,9 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ 
òà íà 27,6% àáî íà 21,1 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 
2017 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 69,7% àáî 68,0 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà 
åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; ìàéæå 16,4% àáî 16,0 ìëí 
ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè 
áàíêðóòñòâà, ðåøòà 13,9% (ìàéæå 13,6 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî 
íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íà-
ëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè. 

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.12.2017 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç 
âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó 
åêîíîì³êè ñêëàëà ìàéæå 53,8 ìëí ãðí àáî 55,1% â³ä çàãàëüíî¿ 
ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ 
ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 
22,4 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 8,1 ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² 
«Êâàíò» – 7,1 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 3,6 ìëí ãðí; ÄÏ 
«ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðî-
ìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 0,9 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòüñÿ ó ñôåð³ 
óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,1 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» 
– 5,8 ìëí ãðí; ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,6 ìëí ãðí; 
ÄÏ «ÄÍÄ² àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì â áóä³âíèöòâ³» – 0,4 ìëí 
ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà 
Óêðà¿íè – 4,0 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 2,1 ìëí ãðí; ÄÏ 
«Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 
1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé 
³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñ-
òåðñòâà åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 3,2 ìëí ãðí 
(Äåðæàâíèé  íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñ-
ëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à 
êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ 
«Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí; ÄÏ «Åêî» – ìàéæå 0,3 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ›ÿ Óêðà¿íè – 2,9 ìëí ãðí 

(ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 2,7 
ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíèé êîì³òåò òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâ-
ëåííÿ – 2,3 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â 
«Óêðòåëåô³ëüì» – 2,2 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» 
– 2,2 ìëí ãðí);  Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî 
ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà 
ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí). 

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ 
ì³ñòà – öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çà-
ìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà 
âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåð-
æàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: 
ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 14,6 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê 
Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» – 5,9 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êðàïëèíêà» – 3,4 ìëí 
ãðí; ÒÎÂ Àâ³àêîìïàí³ÿ «Ìàðñ» – 3,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé 
áàíê «Ñîþç» – 2,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,0 ìëí ãðí; 
ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 1,8 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàò-
íîãî ñåêòîðó – áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè 
ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), 
ð³çêå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí 
âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè 
ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâà-
æåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ 
òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà 
ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè 
ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà 
ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷-
íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè 

ùîì³ñÿ÷íî  ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ 
òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é  òà 
³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò. 

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ 
òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â 
âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ  
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íå-
äîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ãðóäíÿ 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 128 çàñ³äàíü 
òàêèõ êîì³ñ³é, (ó ò. ÷. ó ãðóäí³ – 9 çàñ³äàíü), íà ÿêèõ çàñëóõàíî 
544 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â, óñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî 
ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ 
òà îïëàòó ïðàö³. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³ çà ñ³÷åíü – ãðóäåíü 2017 ðîêó ïðîâåäåíî 90 ïåðåâ³ðîê 
ï³äïðèºìñòâ áîðæíèê³â äîäåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ 
òà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ.

Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê âíåñåíî 68 ïðèïèñ³â, ñêëàäåíî 
65 ïðîòîêîë³â ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòò³ 41 
ÊÓïÀÏ, ÿê³ íàïðàâëåíî äî ðàéîííèõ ñóä³â ì. Êèºâà. Ìàòåð³àëè 20 
ïåðåâ³ðîê íàïðàâëåíî äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â çà îçíàêàìè 
ñòàòò³ 175 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè. 

Âíåñåíî 50 ïðîïîçèö³é ïðî ïðèòÿãíåííÿ äî äèñöèïë³íàðíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ïîñàäîâèõ îñ³á.

Óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ òà â ãðóäí³ âèíå-
ñåíî 5 ïîñòàíîâ ïðî íàêëàäåííÿ ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é â³äïîâ³äíî 
äî àáçàöó 2 ÷àñòèíè 2 ñòàòò³ 265 ÊÇïÏÓ íà ñóìó 3072,0 òèñ. ãðí.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ãðóäíÿ 2017 ðîêó ï³ä-
ïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè 
íà 01.12.2017 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 
2,1 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà âåðåñåíü 2017 
ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 
– ãðóäíÿ 2017 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âè-
ïëà÷åíî 64,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ 
ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³. 

№ п/п Найменування  підприємства, установи, організації 
та підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати (млн грн) станом на:

01.01.2017 01.02.2017 01.03.2017 01.04.2017 01.05.2017 01.06.2017 01.07.2017 01.08.2017 01.09.2017 01.10.2017 01.11.2017 01.12.2017

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН» 3,9 4,0 8,8 8,8 8,9 9,0 13,5 13,5 13,4 17,8 9,4 14,6

2
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НА-
УКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛА-

ДІВ» ДК»Укроборонпром»
5,6 6,1 6,5 6,8 7,2 7,6 8,1 7,5 7,6 7,7 7,8 8,1

3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НА-

УКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ «КВАНТ» 
ДК»Укроборонпром»   

7,8 7,2 8,9 4,9 7,0 7,2 9,9 9,6 9,1 7,1 8,4 7,1

4 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 4,4 4,5 4,8 4,3 4,6 4,5 4,9 5,2 4,9 5,2 5,5 5,9

5
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬ-

НИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИ-
ЦТВА «КИЇВДІПОТРАНС» Мінрегіон

3,3 4,0 4,1 4,1 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8

6
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ УКРМЕТРО-ТУНЕЛЬПРОЕКТ» 
Мінрегіон 

4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6

7
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД «БУРЕВІСНИК» 
ДК»Укроборонпром»  

2,5 2,5 2,7 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5 3,6

8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ АВІАКОМПАНІЯ «МАРС РК» 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

9 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КРА-
ПЛИНКА» 3,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4

10
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НА-
УКОВО-ДОСЛІДНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«ДІАЛІР»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàº Êî-
ìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Êîíñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» Äåñíÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâà-
íèõ ó Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 31 áåðåçíÿ 2016 ðîêó çà 
¹ 35/1348 (ó ðåäàêö³¿ ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíóÊè¿âñüêî ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 18 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 164), âèêëàâøè ¿õ ó íîâ³é ðå-
äàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ²íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 1 грудня 2017 року

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати в місті Києві на 01.12.2017
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ПО ВГО "ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "Україна" у Печерському районі 
м. Києва повідомляє про намір здійснити зміну тарифу на послуги з утримання будинку і 
споруд та прибудинкової території для багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, 
бульвар Дружби народів, № 14 у зв'язку з його економічною необґрунтованістю через 
збільшення рівня мінімальної заробітної плати, тарифів на електроенергію та холодну 
воду, вартість підрядних робіт тощо.

Тариф на послуги з утримання будинку і споруд та прибудинкової території для 
житлового будинку розрахований відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011р. № 869 (зі змінами) та наданий для затвердження до виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у розмірі 
7,23 гривень за 1 кв.м в місяць.

З детальною інформацією щодо причин зміни тарифу, структури, періодичності 
та строків надання послуг відповідно до вказаного тарифу можна ознайомитися на 
інформаційних стендах у під'їздах житлового будинку.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді, відправлені по пошті 
або доставлені особисто (нарочно) за адресою: 01135 м.Київ, вул. Златоустівська, 
буд. № 1, кімн. № 7, телефон (044) 486-45-42 протягом 14 календарних днів з дня 
виходу оголошення.

Оголошення орендодавця – Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова HAH України 
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

№ 
п/ п

Назва органу 
управління

Балансоотримувач 
(назва, юр. адреса, 

телефон)

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Наймену-
вання та міс-
цезнаходжен- 

ня об'єкта 
оренди

Реєстровий 
номер майна

Загальна 
площа, 

кв.м

Вартість 
майна за не-
зал. оцінкою 

грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета використання Інші 
умови

1.
Національна 

академія 
наук України

Інститут проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. 

Г.Є.Пухова НАНУ, 
вул. Генерала На-

умова, 15

Нежитлове 
приміщення 
на 12-му по-
версі будівлі 

ІЛК 358555780000

9,1 66 970,00
2 роки 9 
місяців

Розміщення об-
ладнання оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з ру-
хомого (мобільного) 

зв'язку та антен.Частина даху 
будівлі ІЛК 9,0 315 000,00

2.
Національна 

академія 
наук України

Інститут проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. 

Г.Є.Пухова НАНУ, 
вул. Генерала На-

умова, 15

Нежитлове 
приміщення 
на 12-му по-
версі будівлі 

ІЛК 358555780000

14,0 98 160,00
2 роки 9 
місяців

Розміщення об-
ладнання оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з ру-
хомого (мобільного) 

зв'язку та антен.Частина даху 
будівлі ІЛК 10,0 477 128,00

3.
Національна 

академія 
наук України

Інститут проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. 

Г.Є.Пухова НАНУ, 
вул. Генерала На-

умова, 15

Нежитлове 
приміщення 
на 12-му по-
версі будівлі 

ІЛК

358555780000 14,7 79 527,00 2 роки 9 
місяців

Розміщення об-
ладнання оператора 

телекомунікацій, який 
надає послуги з ру-
хомого (мобільного) 

зв'язку та антен.

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ-164, 
вул. Генерала Наумова, 15. 

Додаткова інформація за тел. (044) 424-91-62. 
У разі надходження двох і більше заяв на один об'єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) оголошує конкурс на заміщення посади директора Музею 
театрального, музичного та кіномистецтва України.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох 
років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними 
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 
даних; автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, 
посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контакт-
ний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості 
про наявність чи відсутність судимості; копія документа, що посвідчує особу, копії до-
кументів про вищу освіту; два рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний 
лист довільної форми.

Додатково просимо подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм 
розвитку Музею театрального, музичного та кіномистецтва України на один і п'ять років.

Документи приймаються до 12 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв. 
Т.Г. Шевченка, 3.

Довідки за тел.: 279-52-82, 279-72-51. Е-пошта – dk@kievcity.gov.ua.
Департамент культури до 02 лютого 2018 року приймає пропозиції щодо кандидатів 

до складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відповідного 
функціонального спрямування.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Скрипникова Костянтина Анатолійовича, 
11.05.1978 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, 16-б, кв. 134, в судове за-
сідання як відповідача по цивільній справі за позовом Алексєєнко Яніни Юріївни про позбавлення 
права користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24.01.2018 р. о 12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-а, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя Т.О. Трусова

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-а
(каб. № 303), викликає на 30.01.2018 року на 13.00 відповідача Альохіна Вадима В’ячеславовича 
по справі за позовом Кабіщер Дар’ї Леонідівни до Альохіна Вадима В’ячеславовича, третя особа: 
Кабіщер Володимир Геннадійович про визнання особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі неявки відповідача, справа розглядатиметься 
за його відсутністю.

Суддя В.О. Волошин 

КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 
району м. Києва" повідомляє, що справа № 757/40640/17-ц за позовом КП 
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району 
м. Києва" до Пастуха Євгена Володимировича про зобов'язання вчинити дії, 
буде слухатись в Печерському районному суді м. Києва 14.02.2018 о 10 год. 
30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, в кабінеті № 14.

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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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.
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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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Зміни в законодавстві сприятимуть зменшенню 
обсягів захоронення сміття в країні

Для ГО триває конкурс, переможці якого 
отримають фінансування на реалізацію проектів

У місті відкрили електронний 
сервіс «Пайова участь»

ПРОБЛЕМУ побутових відходів 
в Україні можна вирішити лише 
шляхом будівництва центрів із 
технологіями переробки органіч-
них відходів і використання сміття 
як умовного палива. Для цього в 
державі необхідно модернізувати 
законодавство та створити умови 
для залучення інвестицій. Таку по-
зицію висловив заступник голови 
КМДА Петро Пантелеєв, комен-
туючи зміни до Закону України 
«Про відходи». 

За його словами, необхідним є 
внесення суттєвих змін до чинного 
законодавства. 

«У парламенті зареєстрований 
пакет законопроектів, прийняття 
яких дозволить впровадити євро-
пейські практики поводження з 
відходами. Вони спрямовані вре-
гулювати кризову ситуацію, що 
склалася у сфері утилізації сміття. 
Документи передбачають запро-
вадження системи управління від-
ходами на рівні муніципалітетів. 
Міста повинні стати «власником» 

сміття, виступивши гарантом дов-
гострокових відносин із інвесто-
ром у контексті обсягів і вартості 
його переробки. Адже для цього 
необхідні сотні мільйонів євро. 
Таких коштів немає ані в міста, 
ані в держави, тому необхідно 
залучати потужних міжнарод-
них інвесторів», – зазначив Петро 

Пантелеєв. – Ми проти того, аби 
вартість переробки компенсува-
лась шляхом підвищення тарифу 
на вивезення сміття для громадян. 
Тому законопроекти й передба-
чають, що ціну утилізації мають 
відшкодувати виробники упаковки 
й тари, яка потім перетворюється 
на сміття» 

У КИЄВІ продовжується прийом заявок для участі 
в конкурсі проектів ГО. На виконання програм (про-
ектів, заходів), розроблених інститутами громадян-
ського суспільства, надаватиметься підтримка з 
бюджету міста. Як зауважила директор Департаменту 

суспільних комунікацій Марина Хонда, захід є од-
ним із важливих інструментів встановлення дові-
рчих відносин між органами влади та інститутами 
громадянського суспільства. Вона запросила всіх 
зацікавлених представників громадських об’єднань 
подавати заявки на участь у конкурсі, щоб разом 
зробити місто кращим. 

Конкурсні пропозиції приймаються до 9 лютого 
2018 р. включно, з 10.00 до 17.00, окрім п’ятниці, 
вихідних і святкових днів за адресою: м. Київ, вул. 
Хрещатик, 50-б, каб. 206, Департамент суспільних 
комунікацій (телефон для довідок (044) 235-01-75) та в 
електронному вигляді у форматі *PDF із поміткою «На 
конкурс проектів» – на адресу: guvp_kmda@ukr.net. 

Інформація про вимоги до подання пропозицій 
для участі в конкурсі, зразки документів, терміни 
проведення та інша актуальна інформація – за по-
силанням: 

http://dsk.kievcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-
dlya-instytutiv-gromadyanskogo-suspilstva.html   

ІЗ 1 СІЧНЯ 2018 року громадянам 
і забудовникам стало набагато 
зручніше укласти договір пайової 
участі. Так, за допомогою електро-
нного сервісу «Пайова участь» 
замовник може подати документи 
в електронній формі з накладен-
ням цифрового підпису на кожен 
поданий документ онлайн через 
субвеб-сторінку Департаменту 
економіки та інвестицій. 

Запроваджена електронна сис-
тема автоматизувала наступні 
процеси: подача звернення та 

підписання договору зі сплати 
пайової участі, створення заяви 
на отримання довідки про спла-
ту пайової участі та звернення 
на зміну умов договору. Новий 
сервіс заощаджує час громадян 
і створює сприятливі умови для 
інвесторів та забудовників. 

Електронна система «Пайова 
участь», впроваджена Департа-
ментом економіки та інвестицій 
КМДА, відповідає стратегічним 
завданням Концепції Kyiv Smart 
City 2020  

У столиці збудують дві сучасні 
електропідстанції

У святкові дні кияни 
спожили майже 4,5 млн куб. м 
холодної води

Екс-ректор ВНЗ привласнив майна 
на суму понад 270 тис. грн

ЗГІДНО з затвердженою НЕК 
«Укренерго» схемою розвитку 
електричних мереж 35-110 кВ й 
вище протягом 2017-2031 рр., у 
місті протягом двох років збу-
дують дві електричні підстанції 
– «Аркада» і «Славутич» загальною 
проектною потужністю 252 МВА. 

Спорудження першої в мікро-
районі Осокорки розпочато торік, 
й до кінця 2018-го запланова-
но її введення в експлуатацію. 
Підстанцію «Славутич» почнуть 
будувати в 2019 році. 

Завдяки цим об’єктам стабіль-
ним та надійним електропоста-
чанням буде забезпечено не лише 
мешканців раніше збудованих 
багатоповерхівок, але й близько 

30 тис. майбутніх власників житла 
нових мікрорайонів. 

Під час спорудження підстанцій 
«Аркада» і «Славутич» модернізують 
й існуючу інфраструктуру електро-
постачання лівого берега. Зокрема 
буде реконструйовано транзит 110 
кВ ТЕЦ-5 – підстанція «Харківська» 
і перехід повітряних ліній 110 кВ 
через Дніпро (нарощування і під-
силення двох опор, заміна проводів), 
замінено старі опори ліній електро-
передач 110 кВ на лівому і правому 
березі, які були зведені більш ніж 
50 років тому. Також змонтують 
лінії електропередач 110 кВ «ТЕЦ-
5 – «Аркада» та відгалуження від 
ліній 110 кВ «ТЕЦ-5 – «Аркада» на 
підстанцію «Славутич» 

31 ГРУДНЯ, готуючись до но-
ворічних свят, кияни на власні 
потреби використали 752 тис. 
куб. м холодної води, а це вдвічі 
менше, ніж цього дня 1994-го, 
коли був зафіксований абсолют-
ний максимум. Саме 23 роки тому 
на новорічні свята водоканал по-
дав киянам 1 млн 737 тис. куб. м 
води. Порівнюючи з водними 
ресурсами України, виходить, 
що даний об’єм дорівнює п’яти 

частинам Азовського моря, або 
ж трьом – Чорного. А ось обсяг 
середньодобової подачі води за 
перші 8 днів січня, об’ємом 631 
тис. м. куб., зменшився на 7% від 
середньодобового постачання 
за такий же період у січні торік. 
Протягом тижня новорічних та 
різдвяних свят кияни використали 
4 млн. 394 тис. куб. м холодної 
води, що на 10% менше, ніж за 
тиждень до Нового року  

КИЇВСЬКОЮ місцевою прокуратурою №2 спільно з 
Дарницьким управлінням поліції викрито злочинні 
дії колишнього ректора одного з приватних вищих 
навчальних закладів. Як встановлено досудовим 
слідством, у 2017 році, перебуваючи на вказаній 
посаді, підозрюваний за рахунок коштів, що зна-
ходилися на банківському рахунку ВНЗ, придбав у 
приватного товариства товарно-матеріальних цін-
ностей на суму понад 270 тис. грн (зокрема товари 
для ремонту, керамічну плитку, сантехніку, меблі 
для ванних кімнат і кухні тощо). У подальшому, не 
маючи на меті ставити отримані товари на баланс 
ВНЗ, колишній ректор вивіз їх з території закладу 
та розпорядився ними на власний розсуд. 

За вказаним фактом екс-посадовцю оголошено 
підозру у вчиненні злочину. Досудове слідство у 
кримінальному провадженні завершено. Обви-

нувальний акт скеровано до Дарницького райсуду 
для розгляду по суті. Санкція статті передбачає від 
5 до 8 років позбавлення волі  
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