
ЗА СЛОВАМИ Київського місь-
кого голови Віталія Кличка, дуже 
важливо, що місто збільшує кіль-
кість машин для обслуговування 
територій будинків, прибирання 
тротуарів і зупинок громадського 
транспорту. Він зауважив, що 
наприкінці минулого року у Свя-
тошинському районі для потреб 
комунальної Керуючої компанії, 
що обслуговує житловий сектор, 
придбано додатково 10 одиниць 
спецтехніки – 8 тракторів, ава-
рійний автомобіль, екскаватор. 
Столичний мер повідомив, що 
частину нових агрегатів свято-
шинці закупили за кошти суб-
венції з державного бюджету, 

а частину – за кошти бюджету 
міста. 

Голова КМДА зазначив, що на-
прикінці цього тижня синоптики 
обіцяють снігопади і дуже важливо, 
щоб комунальні служби належним 
чином забезпечували життєдіяль-
ність столиці. Віталій Кличко наго-
лосив, що кияни часто скаржаться 
на неналежне прибирання тери-
торій навколо житлових будинків, 
тротуарів, зупинок громадського 
транспорту та переходів. Він звернув 
увагу голів районів на необхідність 
посилення роботи в цьому напрямі. 
Окрім того, прибирати територію, 
що за ними закріплена, мають усі 
організації та установи. 

«Відповідальний бізнес пови-
нен очищати від снігу ділянки 
біля своїх офісів та підприємств. 
Якщо цього не буде зроблено – 
будемо виписувати приписи і 
штрафувати», – додав Віталій 
Володимирович. 

За його словами, розширення 
парку спецавто, тракторів – одне 
з першочергових завдань голів 
райдержадміністрацій і дирек-
торів керуючих компаній. Адже 
саме від належної кількості такої 
техніки залежить оперативність 
виїздів та якість роботи з ліквіда-
ції аварійних ситуацій, швидкість 
прибирання снігу. 

«Нам потрібна нова сучасна 
техніка. І ми її закуповуємо. Бо 
це потрібно для того, щоб місто 
працювало ефективно», – під-
креслив мер Києва. – Сьогодні 
існує брак працівників на підпри-
ємствах житлово-комунального 
господарства. Наше завдання – 
підвищувати їм заробітну плату, 
щоб вони не шукали іншу більш 
оплачувану роботу». 

Віталій Кличко зазначив, що з 
міського бюджету щороку спрямо-
вуються значні кошти на потреби 

ЖКГ, поліпшення благоустрою, 
озеленення, оновлення закладів 
бюджетної сфери і тому вико-
ристання цих коштів має бути 
максимально ефективним та ра-
ціональним. Він додав, що наразі 
слід опрацьовувати всі можливості 
залучення додаткового фінансу-
вання для придбання снігоприби-
ральної та протиаварійної техніки, 
яка працюватиме у місті. 

Столична влада щороку онов-
лює комунальний автопарк. Зо-
крема у 2016-му придбано 30 
тракторів для керуючих компа-
ній, а минулого року кількість 
габаритних снігоприбиральних 
машин збільшено ще на 32 оди-
ниці. 

Загалом до зимового сезону 
«Київавтодор» підготував 377 
одиниць снігоприбиральної тех-
ніки. Комунальні керуючі ком-
панії в районах підготували 335 
одиниць, з яких 195 тракторів і 
140 – мала механізація. Окрім 
того, у разі потреби місто залу-
чатиме до роботи з очищення від 
опадів територій і магістралей 
спецавто 160 підрядних органі-
зацій, з якими підписані угоди �

Занедбані з вини 
власника історичні 
будинки місто 
повертатиме до 
комунальної власності 

Таке політичне рішення може бути ухва-
лене вже найближчим часом. Про це в 
коментарі журналістам повідомив мер 
Києва Віталій Кличко. 

«Хочу попередити власників тих бу-
дівель, що знаходяться в занедбаному 
стані: ми будемо розглядати й ухвалювати 
політичне рішення Київради щодо по-
вернення їх у власність громади», –заявив 
Віталій Володимирович. Він зауважив, що 
руйнуються історичні будівлі через те, що 
власники не вкладають кошти в рестав-
рацію чи підтримку споруд у належному 
стані або ж навмисно підпалюють їх. 

Голова КМДА додав, що питання повер-
нення об’єктів з приватної у комунальну 
власність потребуватиме певного часу, 
адже необхідне дотримання усіх юри-
дичних процедур. 

«Ми працюємо виключно у правовому 
полі. І, на жаль, це потребує трохи більше 
часу для того, щоб зібрати відповідні 
документи, звернутись до прокуратури і, 
відповідно, судів, які ухвалюють рішення. 
Політичне ж рішення прийматимемо 
найближчим часом на сесії Київради, 
– відзначив Віталій Кличко. – Наше за-
вданням – вберегти історичні будівлі від 
руйнування, щоб Київ залишався старо-
винним історичним містом». 

Торік Київ відвідало 
1,6 млн іноземних 
туристів 

А це на 25% більше, ніж у 2016-му. Охо-
чіше приїжджали до нас і співвітчизники. 
Торік місто відвідало 850 тисяч внутріш-
ніх туристів проти 720 тисяч у 2016-му. 
Українська столиця стає все більш по-
пулярним як діловим, так і культурним 
центром Європи. 

«Це приємно, що з кожним роком Київ 
набуває популярності на міжнародній 
арені. Відмічу, що зі зростанням турис-
тичного потоку місто отримує більше 
доходів до бюджету. Так, у 2017 році, 
туристичний збір склав 25 млн грн, тоді 
як у 2016 -му ця цифра становила 18,8 
млн грн. Тобто, простіше кажучи, прибутки 
зросли на чверть», – зазначив голова по-
стійної комісії Київради з питань бюджету 
Андрій Странніков. 

У планах зробити Київ привабливішим 
для відвідувачів. Уже цьогоріч планується 
відкрити ще один комунальний турис-
тично-інформаційний центр у самому 
серці столиці – поряд із Європейською 
площею. Зараз такі центри працюють у 
двох аеропортах та одному ТРЦ. А на 
залізничному вокзалі та перед будівлею 
мерії створити фотозони з встановленням 
3-D конструкції туристичного логотипу. 
У Києві й надалі впроваджуватимуть 
туристичні ID-картки Kyiv Pass. 

Із важливих подій, на які чекає сто-
лиця – проведення фінальних матчів 
Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів 
УЄФА серед жінок 2017/2018. Очікувана 
кількість гостей, як іноземних, так і вну-
трішніх – 120 тисяч.
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Комунальна техніка: 
готовність номер один

 �  Оновлення парку сучасних машин допоможе протистояти 
аварійним ситуаціям і примхам стихії 

Наприкінці минулого року у Святошинському районі для потреб комунальної 
Керуючої компанії, що обслуговує житловий сектор, придбано додатково 
10 одиниць снігоприбиральної спецтехніки – 8 тракторів, аварійний автомобіль, 
екскаватор

Столична влада залучає усі можливі резерви 
для закупівлі сучасної комунальної техніки, аби 
забезпечувати належну життєдіяльність міста. 
Про це вчора заявив мер Києва Віталій Кличко 
під час огляду нових снігоприбиральних машин 
і агрегатів Керуючої компанії з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017  № 707/3714

Концепція Статуту територіальної громади міста Києва

Про затвердження Концепції Статуту територіальної 
громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 707/3714 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні» та враховуючи протокол засідання комітету з підготовки проекту Концепції та проекту Статуту 
територіальної громади міста Києва від 13 липня 2017 року, з метою створення належних організаційно-правових 
умов для розробки нової редакції Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:   

òàê ³ íå ñòàëè ïîâíîö³ííîþ òà ä³ºçäàòíîþ ó 
ïîë³òèêî-ïðàâîâîìó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîìó â³äíîøåíí³ òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ, 
ó òîìó ÷èñë³, âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ ÿê³ñíîãî òà 
ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàòóòó. ×èííèé Ñòàòóò íå º 
äîêóìåíòîì, ÿêèé ñïðèÿº ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè          ì³ñòà Êèºâà (ìóí³-
öèïàë³çàö³¿), òîáòî ìóí³öèïàëüíî¿ ñï³ëüíîòè (à íå 
ïðîñòî ìàòåìàòè÷íî¿ ñóêóïíîñò³, ÿê öå ôàêòè÷íî 
º ñüîãîäí³) ëþäåé – æèòåë³â (êèÿí), îá’ºäíàíèõ 
íåîáõ³äí³ñòþ âèð³øåííÿ ñï³ëüíèõ ïèòàíü òîùî;

â³äñóòí³ñòü ñóáñèä³àðíîñò³ òà ðåàëüíî¿ äå-
öåíòðàë³çàö³¿ ó ì³ñò³ – ó ñèëó íèçêè ïðè÷èí, 
ó òîìó ÷èñë³, â³äñóòíîñò³ ÿê³ñíîãî ñòàòóòíîãî 
ðåãóëþâàííÿ ìóí³öèïàëüíîãî æèòòÿ, òåðèòî-
ð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, ïî-ñóò³, íîñèòü 
ôàêóëüòàòèâíèé àáî äðóãîðÿäíèé ó ïîð³âíÿíí³ 
ç ³íøèìè ñóá’ºêòàìè ì³ñüêî¿ âëàäè õàðàêòåð, ùî 
ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà óñ³ì ì³æíà-
ðîäíèì ñòàíäàðòàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;

ô³êòèâí³ñòü òà íîì³íàëüíèé õàðàêòåð – ÷èííèé 
Ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òàê 
³ íå ñòàâ äîêóìåíòîì ç óñòàíîâ÷îþ ïðèðîäîþ: 
æîäíîãî ñàìîñò³éíîãî çíà÷åííÿ ó ïðîöåñ³ ôîðìó-
âàííÿ ñàìîâðÿäóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ó áóäü-ÿê³é ñôåð³ ì³ñüêîãî æèòòÿ (ãîñïîäàðñüêî-
åêîíîì³÷í³é, ñîö³àëüí³é, äóõîâíî-êóëüòóðí³é, 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³é, ³íôîðìàö³éí³é òîùî) 
ç òî÷êè çîðó éîãî ðåàëüíîñò³ â³í íå â³ä³ãðàº;

äèñôóíêö³îíàëüí³ñòü – ÷èííèé Ñòàòóò òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà âèçíà÷àº 
ïèòàííÿ, ÿê³, ãîëîâíèì ÷èíîì, âæå âðåãóëüîâàí³ 
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè, òîáòî ôóíêö³þ ìó-
í³öèïàëüíî-ïðàâîâîãî ñòàòóòíîãî ðåãóëþâàííÿ 
íå çä³éñíþº;

þðèäè÷íà ñèëà òà ä³ÿ ïî âåðòèêàë³ – âðàõî-
âóþ÷è, ùî çà ñâîºþ ïðèðîäîþ òà õàðàêòåðîì 
ôóíêö³é ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ïîâèíåí 
ìàòè âèùó þðèäè÷íó ñèëó ùîäî ³íøèõ ëîêàëü-
íèõ àêò³â, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà Êèºâà àáî â 
ñèñòåì³ îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, òîáòî ó âåðòèêàë³ ëîêàëüíèõ 
àêò³â áóòè ïð³îðèòåòíèì äîêóìåíòîì, ì³ñöå 
÷èííîãî Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà â ³ºðàðõ³¿ ìóí³öèïàëüíèõ àêò³â ñòîëè÷íî¿ 
âëàäè ìàº ñóòî íîì³íàëüíèé õàðàêòåð;

ä³ÿ ïî ãîðèçîíòàë³ – Ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìàº áóòè îñíîâîþ äëÿ 
ïîäàëüøî¿ ëîêàëüíî¿ íîðìîòâîð÷îñò³, òîáòî 
ñòâîðþâàòè îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó 
óñ³º¿ ëîêàëüíî¿ ñèñòåìè àêò³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. Ïðàâîòâîð÷à òà êîìóí³êàòèâíà ðîëü 
÷èííîãî Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà â ôîðìóâàíí³ òà ðîçâèòêó ðîçâèíåíî¿ 
ñèñòåìè ìóí³öèïàëüíèõ àêò³â ñòîëè÷íî¿ âëàäè 
ìàéæå íå â³ä÷óòíà;

³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòü – ñòàòóòè òà óñòàíîâ÷³ àêòè 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ìàþòü äàâíþ òðàäèö³þ 
³ â³ä³ãðàâàëè ñâîãî ÷àñó íàäçâè÷àéíî âàæëèâó 
ðîëü â ³ñòîð³¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó ð³çíî-
ìàí³òíèõ ôîðì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 
ì. Êèºâ³ (ñàìîâðÿäí³ñòü òà îñîáëèâå çíà÷åííÿ 
Êèºâà çà ÷àñ³â Óêðà¿íè-Ðóñè, Ïîâ³ñòü âðåìåííèõ 
ë³ò, Ðóñüêà Ïðàâäà, Óñòàâíà ãðàìîòà Ëèòîâñüêîãî 
Âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà êè¿âñüêèì ì³ùàíàì 
1494 ð. ùîäî êè¿âñüêèõ â³ëüíîñòåé òà ïðàâ íà 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, Æàëóâàíà ãðàìîòà Ëèòîâñüêîãî 
Âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà êè¿âñüêèì ì³ùàíàì 
ïðî çâ³ëüíåííÿ ¿õ â³ä îïëàòè ìèòà 1497 ð., Óñòàâíà 
âåëèêîêíÿæà ãðàìîòà Êè¿âñüêîìó â³éñüêó ³ ì³ùà-
íàì ïðî âîºâîäñüê³ ïðèáóòêè 1499 ð., Óñòàâíà 
ï³äòâåðäæóâàëüíà ãðàìîòà æèòåëÿì êè¿âñüêî¿ 
çåìë³ 1507 ð., Æàëóâàíà ãðàìîòà ïîëüñüêîãî 
êîðîëÿ Ñèã³çìóíäà Àâãóñòà ì³ñòó Êèºâó 1545 ð., 
Êîíñòèòóö³ÿ Ïèëèïà Îðëèêà 1710 ð. òîùî). 
²ñòîðè÷í³ îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ ó ÿêîñò³ ìåòè, 
ÿêà ìàº âðàõîâóâàòèñÿ ïðè ïðèéíÿòò³ ñòàòóòó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà 
(÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 19 Çàêîíó «Ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³»). Âò³ì, ÷èííèé Ñòàòóò 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íå â³äîáðà-
æàº ìóí³öèïàëüíó ³ñòîð³þ Êèºâà òà ìóí³öèïàëüí³ 
òðàäèö³¿ éîãî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè;

ñòîëè÷í³ ôóíêö³¿ – ì. Êè¿â â³äïîâ³äíî äî Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè º ñòîëèöåþ Óêðà¿íè, çîêðåìà: 
1) ïîë³òè÷íèì öåíòðîì äåðæàâè; 2) ì³ñöåì ðîç-
òàøóâàííÿ ðåçèäåíö³¿ ãëàâè äåðæàâè – Ïðåçè-
äåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, 
Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè; 3) ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ äèïëî-
ìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ ³íîçåìíèõ äåðæàâ òà 
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é â Óêðà¿í³. Òàêîæ ì. Êè¿â 
º ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 
òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 

òà ¿õ îðãàí³â. Êè¿â º ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Íàÿâí³ñòü ñòîëè÷íèõ ôóíêö³é 
íå ìàº ïðèâîäèòè äî ³ãíîðóâàííÿ, çìåíøåííÿ, 
çâóæåííÿ, í³âåëþâàííÿ ìóí³öèïàëüíèõ ïðàâ êèÿí;

äåìîãðàô³÷í³ ïðîáëåìè òà òåðèòîð³àëüíî-
ïðîñòîðîâ³ îñîáëèâîñò³ – íà âåëèê³é òåðèòîð³¿ 
(836 êâ. êì) ïðîæèâàº çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé – 
Êè¿â º íàéá³ëüøèì ì³ñòîì Óêðà¿íè ³ ñüîìèì çà 
÷èñåëüí³ñòþ íàñåëåííÿ ó ªâðîï³. Çà äàíèìè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó ì. Êèºâ³ ñòàíîì 
íà 1 òðàâíÿ 2017 ðîêó íàÿâíå íàñåëåííÿ ó Êèºâ³ 
ñòàíîâèëî 2 927 667 îñ³á, ïîñò³éíå äåùî ìåíøå – 
2 886 360. Çà îñòàíí³õ äåñÿòü ðîê³â íàñåëåííÿ 
ì³ñòà ñòàá³ëüíî çðîñòàº. Ó ì³ñò³ ðîçòàøîâàíèé 
êîëîñàëüíèé æèòëîâèé ôîíä, ÷èñåëüí³ áóä³âë³ 
ð³çíèõ äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ óñòàíîâ ³ îð-
ãàí³çàö³é, îá’ºêòè ïðîìèñëîâîñò³ òà òðàíñïîðòó, 
ùî ìàº çíàéòè ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó íîâîìó 
Ñòàòóò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³ îñîáëèâîñò³ – ïåð-
ñïåêòèâè ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ïîâ’ÿçàí³ ç çàêð³ïëåííÿì ïîçèòèâíèõ 
òåíäåíö³é îñòàíí³õ ðîê³â, ¿õ ïîãëèáëåííÿì íà 
îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ ö³ëîãî ðÿäó ìîæëèâîñòåé ³ 
îñîáëèâîñòåé, çîêðåìà: âèã³äíå ãåîãðàô³÷íå ðîç-
òàøóâàííÿ íà ïåðåõðåñò³ ÷èñëåííèõ òðàíñïîðòíèõ 
øëÿõ³â ñïîëó÷åííÿ, ùî ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ 
ïîãëèáëåííÿ òîðãîâåëüíèõ â³äíîñèí; âèñîêèé 
ïðîôåñ³éíèé, îñâ³òí³é ³ êóëüòóðíèé ð³âåíü êèÿí, 
íàÿâí³ñòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ³íæåíåð³â, òåõ-
íîëîã³â, ðîá³òíèê³â ³ ñëóæáîâö³â-ìåíåäæåð³â, 
â³äíîñíà äåøåâèçíà ðîáî÷î¿ ñèëè ïîð³âíÿíî 
ç çàðóá³æíèìè êðà¿íàìè, ì³ãðàö³éíèé ïðèïëèâ 
êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè; ïîòóæíèé åêîíîì³÷-
íèé ïîòåíö³àë, ðîçâèíåíà ñèñòåìà êîìóí³êàö³é; 
âåëèêèé êóëüòóðíèé ³ òóðèñòè÷íî-ðåêðåàö³éíèé 
ïîòåíö³àë, ñêîíöåíòðîâàíèé ó ìåðåæ³ îá’ºêò³â 
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà, óí³êàëüíèõ ïðèðîäíèõ 
ïàì’ÿòêàõ; óí³êàëüí³ñòü ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, êóëüòóðè 
é àðõ³òåêòóðè ï³äâèùóþòü éîãî òóðèñòè÷íî-åêñ-
êóðñ³éí³ ìîæëèâîñò³; ïðèâàáëèâ³ñòü ç òî÷êè çîðó 
ïðåñòèæíîñò³ ïðîæèâàííÿ, ÿêîñò³ ñåðåäîâèùà 
æèòòºä³ÿëüíîñò³, ð³çíîìàí³òíîñò³ êóëüòóðíî-
ìèñòåöüêèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ïîä³é; ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ïîäàëüøîãî ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó – íàÿâí³ñòü 
ìàéäàí÷èê³â ïåðñïåêòèâíî¿ çàáóäîâè âèñîêî¿ 
ö³ííîñò³, ðåçåðâè ïëàíóâàëüíîãî êàðêàñó, çíà÷í³ 
òåðèòîð³àëüí³ ðåñóðñè ó âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òîùî. Ñèòóàö³ÿ, ÿêà 
ñêëàëàñÿ ó çâ’ÿçêó ç îñîáëèâîñòÿìè ïîëîæåííÿ 
ì³ñòà Êèºâà ÿê ñòîëèö³ Óêðà¿íè, áåçóìîâíî, íå 
ìîæå íå âïëèâàòè, à â ïåâíèõ âèïàäêàõ ³ äåòåð-
ì³íóâàòè îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà ä³ÿëüíîñò³ 
ïóáë³÷íî-âëàäíèõ ñòðóêòóð ì³ñòà, éîãî âíóòð³ø-
íüîìóí³öèïàëüíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ ô³êñàö³¿ öèõ îñîáëèâîñòåé, 
â ò. ÷. ìóí³öèïàëüíî¿ ñòàòóòíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿;

– ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê ïðîñòîðîâîãî 
òà ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó – ç îãëÿäó íà ñòð³ìêèé 
ðîçâèòîê ñàìîñâ³äîìîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ òà 
àêòèâíèé çàïèò íàñåëåííÿ íà âðåãóëþâàííÿ 
ïðàâèë ³ñíóâàííÿ é ðîçâèòêó ïóáë³÷íîãî ïðî-
ñòîðó ì³ñòà Êè¿â, íàðàç³ íåîáõ³äíî þðèäè÷íî 
âèçíà÷èòè òà çàêð³ïèòè ó Ñòàòóò³ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ïîíÿòòÿ ïóáë³÷íîãî 
ïðîñòîðó ÿê îäíîãî ç ³íñòðóìåíò³â ðîçâèòêó òà 
ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó ì³ñòà. Îñòàíí³ì 
÷àñîì ìóí³öèïàëüíà ãðîìàäñüê³ñòü àêòèâíî áåðå 
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó – ìóðà-
ëè, áóêêðîñ³íã, ìàéäàí÷èêè, ïàðêè òîùî. Òîáòî 
ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð ³ñíóº, àëå ïîòðåáóº ñâîº¿ 
íîðìàòèâíî¿ ðåãëàìåíòàö³¿, ñèñòåìíîãî ï³äõîäó, 
âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çì³â âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â òà 
â³äïîâ³äàëüíîñò³.

3. Ìåòà òà çàâäàííÿ Êîíöåïö³¿ íîâî¿ 
ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà

Ìåòîþ Êîíöåïö³¿ º âèçíà÷åííÿ ï³äõîä³â äî 
âñòàíîâëåííÿ çàñàä ëîêàëüíî-íîðìàòèâíîãî 
ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì. Êèºâ³ â³äïîâ³äíî 
äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ³ 
ïðèíöèï³â ìóí³öèïàëüíî¿ äåìîêðàò³¿.

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè ïîñòàâëåí³ òàê³ 
çàâäàííÿ Êîíöåïö³¿:

– âèçíà÷èòè ôàêòîðè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî 
÷èííèé Ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà âèêîíàâ ñâîþ ðîëü ÿê îñíîâíîãî ëîêàëü-
íîãî àêòà ñàìîðåãóëÿö³¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà, âè÷åðïàâ ñâî¿ ôóíêö³îíàëüí³ ìîæëèâîñò³;

– îá´ðóíòóâàòè äîö³ëüí³ñòü ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ 
ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà;

– âèçíà÷èòè ïðåäìåò òà ñòðóêòóðó íîâî¿ ðåäàê-
ö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Â ì. Êèºâ³ ÷àñòêîâî çàêëàäåíî áàçîâ³ ëîêàëü-

íî-ïðàâîâ³ çàñàäè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
çîêðåìà, íà îñíîâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè 28 áåðåçíÿ 2002 ðîêó ïðèéíÿòî Ñòàòóò 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ðÿä ³íøèõ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ÿê³ ñòâîðþþòü ïðà-
âîâ³ òà îðãàí³çàö³éí³ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, îðãàí³â 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à òàêîæ ðåàë³çàö³¿ 
ïðàâà êèÿí íà ì³ñöåâó ³í³ö³àòèâó, ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ, ïåòèö³¿ òîùî.

Ñåðåä öèõ àêò³â îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàº 
ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè – ñâîºð³äíà êî-
ìóíàëüíà «êîíñòèòóö³ÿ» ì³ñòà. Ñâ³òîâèé äîñâ³ä 
ñâ³ä÷èòü, ùî ñàìå ìóí³öèïàëüí³ ñòàòóòè òà õàðò³¿ 
äàþòü òåðèòîð³àëüíèì ãðîìàäàì ìîæëèâ³ñòü 
ñàìîñò³éíî â ìåæàõ çàêîíó îáðàòè ñòðóêòóðó 
ñâîãî óïðàâë³ííÿ, çàáåçïå÷óþ÷è ñâîºð³äíèé 
ïëþðàë³çì ôîðì ì³ñöåâî¿ äåìîêðàò³¿. Âîíè 
êîíêðåòèçóþòü òà àäàïòóþòü äî ì³ñöåâèõ óìîâ 
÷èñëåíí³ çàêîíîïîëîæåííÿ, âïîðÿäêîâóþòü ¿õ ó 
ëîã³÷íîìó âèêëàäåíí³, ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ ó 
íàñåëåííÿ ïðàâèëüíèõ òà äîñèòü ïîâíèõ óÿâëåíü 
ïðî ñòðóêòóðó òà ðîáîòó ìåõàí³çìó ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñòâîðþþòü ëåãàëüí³ óìîâè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â 
÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ùî îáóìîâëåí³ 
ïðèðîäîþ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (òàê çâàíèõ 
ìóí³öèïàëüíèõ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â).

Ñòàòóò òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ìàº â³äïîâ³äàòè òàêèì êðèòåð³ÿì:

çàêîíí³ñòü – â³äïîâ³äí³ñòü ÷èííîìó çàêî-
íîäàâñòâó, çäàòí³ñòü ðîçâèâàòè éîãî òà, ïî 
ìîæëèâîñò³, í³âåëþâàòè ³ñíóþ÷³ â íüîìó ïðàâîâ³ 
êîë³ç³¿ òà ïðîãàëèíè;

ïîë³òè÷íà íåéòðàëüí³ñòü – çäàòí³ñòü çàáåç-
ïå÷óâàòè óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñòàëî¿, ïîñë³-
äîâíî¿ ì³ñüêî¿ ïîë³òèêè íåçàëåæíî â³ä çì³í ó 
ïîë³òè÷í³é ñôåð³;

ñèñòåìí³ñòü – çäàòí³ñòü çàáåçïå÷óâàòè êîìï-
ëåêñíèé ï³äõ³ä äî ðåãëàìåíòàö³¿ îá’ºêòà ðåãóëþ-
âàííÿ òà ñòâîðåííÿ ïåâíî¿ ö³ë³ñíîñò³, ºäíîñò³;

êðåàòèâí³ñòü – çäàòí³ñòü â³äòâîðþâàòè ³ñ-
òîðè÷í³, êóëüòóðí³, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ òà ³íø³ 
ì³ñöåâ³ îñîáëèâîñò³ ³ òðàäèö³¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, ïîºäíóâàòè àäì³í³ñòðàòèâí³ òà äåìî-
êðàòè÷í³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ;

ñïàäêîºìí³ñòü – çäàòí³ñòü çáåð³ãàòè ñòàá³ëüí³ 
óìîâè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ïðè îáðàíí³ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàí³â íîâîãî 
ñêëèêàííÿ;

äèíàì³çì – çäàòí³ñòü ñâîº÷àñíî ðåàãóâàòè íà 
çì³íè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà òà òðàíñôîðìà-
ö³éí³ ïðîöåñè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ òîùî.

Çä³éñíþþ÷è ðåãóëÿòîðíèé òà ðåôîðìàòîð-
ñüêèé âïëèâ íà ð³çí³ ñôåðè æèòòÿ òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà, ñòàòóò ìàº âèêîíóâàòè òàê³ 
îñíîâí³ ôóíêö³¿:

ëåã³òèìíó – âèçíà÷åííÿ ëåã³òèìíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà;

óïðàâë³íñüêó – âèçíà÷åííÿ óìîâ äëÿ åôåêòèâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà;

ðåãóëÿòîðíó – âñòàíîâëåííÿ çàãàëüíèõ íîðì 
ðåãóëþâàííÿ âçàºìèí ì³æ ñóá’ºêòàìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà;

ïðàâîòâîð÷ó – óòî÷íåííÿ ïðàâîâîãî ïîëÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì³ñòà;

³ííîâàö³éíó – çàáåçïå÷åííÿ äèíàì³êè ðîç-
âèòêó ì³ñòà â³äïîâ³äíî äî ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó, 

çàêð³ïëåííÿ ìåõàí³çì³â ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â;
ðåôîðìàòîðñüêó – ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ 

ðåôîðìóâàííÿ æèòòÿ ì³ñòà;
ïðàâîóñòàíîâ÷ó – âèçíà÷åííÿ ïðàâ òà 

îáîâ’ÿçê³â ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ì³ñòà;

ïðàâîçàõèñíó – âèçíà÷åííÿ ãàðàíò³é ïðàâ òà 
îáîâ’ÿçê³â ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ì³ñòà, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ñïîñîá³â ¿õíüîãî 
çàõèñòó;

åòè÷íó – âèçíà÷åííÿ íîðì òà ïðàâèë âçàºìèí 
ñóá’ºêò³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñòàòóò ìàº ñòàòè ñâîºð³ä-
íèì «³íäèêàòîðîì» çäàòíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè, îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ñàìîñò³éíî â ìåæàõ Êîíñòèòóö³¿ 
òà çàêîí³â âèð³øóâàòè âñ³ ïèòàííÿ ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ, åôåêòèâíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì 
³íñòðóìåíòîì ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é ³ ïîâíîâàæåíü 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

2. Ïðîáëåìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ðîçâ’ÿçàííÿ. 
Îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ 
ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà

Â³ä ÷àñó ïðèéíÿòòÿ ÷èííîãî Ñòàòóòó òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà áàçîâèõ 
ëîêàëüíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ éîãî çä³éñíåííÿ ó 
ì. Êèºâ³ â³äáóâàëîñÿ ôàêòè÷íî ëèøå íà ð³âí³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ¿¿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, îñê³ëüêè ó ñèëó 
íèçêè îá’ºêòèâíèõ òà ñóá’ºêòèâíèõ âíóòð³øí³õ òà 
çîâí³øí³õ ïðè÷èí òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà 
Êèºâà òà ³íø³ ñóá’ºêòè ëîêàëüíî¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
âèÿâèëèñÿ íåñïðîìîæíèìè âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ 
òà ïîâíîâàæåííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
àáî æ ¿õ áåçïîñåðåäíÿ ó÷àñòü ó ¿õ çä³éñíåíí³ 
íîñèëà ñóòî ôîðìàëüíèé õàðàêòåð (ì³ñöåâ³ âè-
áîðè, ôóíêö³îíóâàííÿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òîùî). Çäåá³ëüøîãî âîíè âçàãàë³ 
áóëè óñóíåí³ â³ä öüîãî ïðîöåñó.

²ñíóþ÷à íà ñüîãîäí³ ó ì. Êèºâ³ ìîäåëü îðãàí³çà-
ö³¿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
òà ¿¿ ëîêàëüíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâà îñíîâà íå 
çàäîâîëüíÿþòü ïîòðåá òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
òà ¿¿ ÷ëåí³â – æèòåë³â ì³ñòà Êèºâà (êèÿí) ³ íå 
â³äïîâ³äàþòü ïðèíöèïàì ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ñó÷àñíèì ñòàíäàðòàì 
ìóí³öèïàëüíî¿ äåìîêðàò³¿.

Ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà òà ¿¿ ñòðóêòóð-
íèõ ñêëàäîâèõ – òåðèòîð³àëüíèõ ì³êðîêîëåêòèâàõ 
æèòåë³â ðàéîí³â ó ì³ñò³, ì³êðîðàéîíàõ, êâàðòàëàõ 
òîùî íå çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâîãî 
æèòòºâîãî ñåðåäîâèùà, íåîáõ³äíîãî äëÿ âñåá³÷-
íîãî ðîçâèòêó êèÿí, ¿õ ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñàìî-
ä³ÿëüíîñò³ íà îñíîâ³ ïðèíöèï³â ñóáñèä³àðíîñò³ 
òà äåöåíòðàë³çàö³¿, ñàìîðåàë³çàö³¿ ¿õ ³í³ö³àòèâ òà 
òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, çàõèñòó ¿õ ìóí³öèïàëüíèõ 
ïðàâ, íàäàííÿ ¿ì îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ì³ñòà âèñîêîÿê³ñíèõ ³ äîñòóïíèõ àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ, ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ ïîñëóã òîùî.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìîæíà âèçíà÷èòè íàñòóïí³ 
³íñòèòóö³éí³ òà ôóíêö³îíàëüí³ ÷èííèêè, ùî âè-
ìàãàþòü ìîäåðí³çàö³¿ ³ñíóþ÷î¿ íà ñüîãîäí³ ó    
ì. Êèºâ³ ìîäåë³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà 
ïåðåäóìîâè ðîçðîáêè òà ïðèéíÿòòÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ 
Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà:

íåñïðîìîæí³ñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè – 
ó ñèëó âêðàé ñóïåðå÷ëèâîãî ìóí³öèïàëüíîãî 
ðîçâèòêó Êèºâà æèòåë³ ì³ñòà Êèºâà – êèÿíè 

1. Çàòâåðäèòè Êîíöåïö³þ Ñòàòóòó òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Äîðó÷èòè âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïîäàòè íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ 
ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà» äî 30.03.2018.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â.Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно–правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 15 (1827), cереда, 7 лютого 2018 р.



3ДОКУМЕНТ Хрещатик
7 лютого 2018 р.

№15 (5066)

– îêðåñëèòè ì³ñöå òà ðîëü Ñòàòóòó òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà â ñèñòåì³ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ëîêàëüíîìó ð³âí³;

– çàïðîïîíóâàòè ð³çí³ âàð³àíòè ïîáóäîâè 
ñõåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â òåðèòîð³-
àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà, ùî ìîæå ñòàíîâèòè 
ïðåäìåò øèðîêîãî ãðîìàäñüêîãî òà åêñïåðòíîãî 
îáãîâîðåííÿ ç òèì, ùîá îáðàòè òà çàêð³ïèòè â 
íîâ³é ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó íàéá³ëüø îïòèìàëüíó äëÿ         
ì³ñòà Êèºâà ìîäåëü;

– ñôîðìóëþâàòè ìåõàí³çìè (îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâèé, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâíèé òîùî) 
ïðîöåñó ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿, ê³íöåâèì åòàïîì 
ÿêîãî ìàº ñòàòè ïðèéíÿòòÿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà éîãî ðåºñòðàö³ÿ â 
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

4. Ïðàâîâà îñíîâà íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ ïîºäíóº ó ñîá³ ò³ 
îñîáëèâîñò³, ÿê³ ïðèòàìàíí³ éîìó ÿê ì³ñòó ç îñî-
áëèâèì ñòàòóñîì – ñòîëèö³ Óêðà¿íè, òåðèòîð³àëüíà 
ãðîìàäà ÿêîãî ñòàíîâèòü ìàéæå 3 ìëí æèòåë³â.

Â îñíîâ³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ – Êîí-
ñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè, çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè 
– ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â», «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ», «Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ», «Ïðî ñòàòóñ äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ 
ðàä», «Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè» òîùî.

Âèçíà÷àëüíó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ òà çä³éñíåíí³ 
ñàìîâðÿäóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ìàþòü â³ä³ãðàâàòè ôóíäàìåíòàëüí³ ì³æ-
íàðîäí³ ìóí³öèïàëüí³ ñòàíäàðòè, íàñàìïåðåä, 
ïîëîæåííÿ ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ, äîäàòêîâîãî ïðîòîêîëó äî íå¿, 
Ñòðàòåã³¿ ùîäî ³ííîâàö³é òà äîáðîãî âðÿäóâàííÿ 
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ â³ä 15 – 16 æîâòíÿ 2007 ðîêó, 
ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ì³ñò II – Ìàí³ôåñò íîâî¿ 
óðáàí³ñòèêè (Ðåçîëþö³ÿ Êîíãðåñó ì³ñöåâèõ ³ 
ðåã³îíàëüíèõ âëàä ªâðîïè 269 (2008), 29 òðàâíÿ 
2009 ðîêó), ªâðîïåéñüêî¿ ëàíäøàôòíî¿ êîíâåíö³¿ 
(20 æîâòíÿ 2000 ðîêó), Åêîëîã³÷íî¿ Óãîäè Ì³ñò 
(5 ÷åðâíÿ 2005 ðîêó), ªâðîïåéñüêî¿ ñèñòåìè 
ïîêàçíèê³â ³ç ñòàëîãî ðîçâèòêó òóðèçìó (2013), 
Õàðò³¿ òóðèçìó (1985), ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ àêò³â, 
ÿê³ ì³ñòÿòü áàãàòî ïîëîæåíü, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïðîöåñàìè ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
òà ëîêàëüíî¿ äåìîêðàò³¿.

Ñòðàòåã³÷íó ðîëü ó ìîäåðí³çàö³¿ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ìàº â³ä³ãðàâàòè 
Êîíöåïö³ÿ Êè¿â Ñìàðò Ñ³ò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº ðîç-
âèòîê ì³ñòà çà òàêèìè êëþ÷îâèìè íàïðÿìàìè: 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ì³ñòÿí; ìîäåðí³çàö³ÿ 
ô³çè÷íî¿ òà ðîçáóäîâà òåõíîëîã³÷íî¿ ³íôðà-
ñòðóêòóðè ì³ñòà; âèêîðèñòàííÿ òåõíîëîã³é äëÿ 
åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñòîì; äîòðèìàííÿ 
ñòàíäàðò³â åêîëîã³÷íîñò³, ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó òà ñîö³àëüíî¿ ³íêëþç³¿; àêòèâíå çàëó÷åííÿ 
ãðîìàäñüêîñò³ òîùî.

Âàæëèâîþ íîðìàòèâíîþ óìîâîþ ôóíêö³-
îíóâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè òà îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³ º ïðàâîâ³ 
àêòè, ïðèéíÿò³ â ñèñòåì³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ. Öå Ðåãëàìåíò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òîùî.

Âîäíî÷àñ, êîíñòèòóþþ÷èì ëîêàëüíèì íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì áåçïåðå÷íî ìàº íîâà 
ðåäàêö³ÿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà.

5. Àðõ³òåêòîí³êà íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Ïðåàìáóëà:
Ïðåäìåò Ñòàòóòó, éîãî çàêîíîäàâ÷à îñíîâà, 

ìåòà ïðèéíÿòòÿ.

Ðîçä³ë ². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ:
1.1. Êîðîòêèé ³ñòîðè÷íèé íàðèñ ì³ñòà Êèºâà 

(çàñíóâàííÿ, íàäàííÿ ìàãäåáóðçüêîãî ïðàâà – 
ñàìîâðÿäí³ òðàäèö³¿, íàáóòòÿ ñòàòóñó ñòîëèö³, 
çâàííÿ ì³ñòà-ãåðîÿ òîùî). Îñîáëèâîñò³ ñòàòóñó 
ì³ñòà Êèºâà ÿê ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

1.2. Âèçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà (÷ëåíñòâî â ãðîìàä³).

1.3. Ïàì’ÿòí³ äàòè òà ñâÿòêîâ³ äí³ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äîáðàæàþòü 
âñþ ³ñòîð³þ ì³ñòà, ôîðìóþ÷è ÷³òêå óñâ³äîìëåííÿ 
³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ ³ áåçïåðåðâíîñò³ æèòòÿ ì³ñòà 
ïðîòÿãîì ìàéæå äâîõ òèñÿ÷îë³òü, ðîë³ ³ ì³ñöÿ 
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ³ ïîñòàòåé â ³ñòîð³¿ ì³ñòà.

1.4. Ïî÷åñí³ çâàííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà (ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà – êðèòå-
ð³¿ ïðèñâîºííÿ, ïîðÿäîê ³í³ö³þâàííÿ òà ðîçãëÿäó 
ïèòàííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ, ñïåö³àëüí³ â³äçíàêè), 
íàãîðîäè òà â³äçíàêè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
³ç çàçíà÷åííÿì äàòè çàñíóâàííÿ.

1.5. Ñèìâîë³êà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà (ãåðá, ïðàïîð, ã³ìí – îïèñ, äàòà çàòâåð-
äæåííÿ).

1.6. Þðèäè÷íà àäðåñà ïðåäñòàâíèöüêîãî 
îðãàíó.

Ðîçä³ë ²². Ìåæ³ òåðèòîð³¿ ãðîìàäè òà ¿¿ 
ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ

2.1. Òåðèòîð³ÿ ãðîìàäè ñòàíîâèòü îêðåìó 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó îäèíèöþ, âîíà 
íå âõîäèòü äî ñêëàäó æîäíî¿ ³íøî¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³.

2.2. Ðàéîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, ïåðåäáà÷èòè â ñèñòåì³ òåðèòîð³àëüíîãî 
óñòðîþ ãðîìàäè íå ëèøå òåðèòîð³¿ ðàéîí³â ó 
ì³ñò³, à é òåðèòîð³¿ ì³êðîðàéîí³â (¿õ ïåðåë³ê, ïî-
ðÿäîê çàòâåðäæåííÿ ¿õ ìåæ, êðèòåð³¿ óòâîðåííÿ 
ì³êðîðàéîí³â òîùî).

2.3. Ïëîùà ì³ñòà, äåìîãðàô³÷íà õàðàêòå-
ðèñòèêà ãðîìàäè, ã³äðîãðàô³÷íà ñ³òêà, ïëîùà 
ë³ñîâîãî òà ïàðêîâîãî ôîíäó, íàÿâí³ñòü ðîäîâèù 
êîðèñíèõ êîïàëèí, ñòàí ¿õ ðîçðîáêè.

2.4. Íàÿâí³ñòü ôóíêö³îíàëüíèõ çîí – òåðèòî-
ð³àëüí³ çîíè ç³ ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì (³ñòîðèêî-
çàïîâ³äí³, ë³ñîïàðêîâ³, ïðîìèñëîâ³ òîùî).

2.5. Ïåðåë³ê ãðîìàä, ç ÿêèì ìåæóº òåðèòî-
ð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà (ç ï³âíî÷³, ï³âäíÿ, 
çàõîäó, ñõîäó)

Ðîçä³ë ²²². Ïðàâîâà îñíîâà Ñòàòóòó
3.1. Ïîðÿäîê çàòâåðäæåííÿ Ñòàòóòó òåðè-

òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, âíåñåííÿ äî 
íüîãî çì³í (âêëþ÷àþ÷è ïðîöåäóðó ãðîìàäñüêîãî 
îáãîâîðåííÿ).

3.2. Þðèäè÷íà ñèëà Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà (íàéâèùà ùîäî âñ³õ ³í-
øèõ ìóí³öèïàëüíèõ àêò³â, çà âèíÿòêîì òèõ, ùî 
çàòâåðäæóþòüñÿ íà ì³ñöåâîìó ðåôåðåíäóì³). 
Çàêð³ïëþºòüñÿ ïðèíöèï, çã³äíî ç ÿêèì ïðàâîâ³ 
àêòè îðãàí³â ì³ñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ãðîìàäè 
òà ¿õí³õ ïîñàäîâèõ îñ³á, ùî ñóïåðå÷àòü öüîìó 
Ñòàòóòó, íå ï³äëÿãàþòü çàñòîñóâàííþ ³ âèêîíàííþ.

3.3. Â³äïîâ³äí³ñòü Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà àêòàì çàêîíîäàâñòâà.

3.4. Ëîá³þâàííÿ òà çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ 
³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ¿¿ 
÷ëåí³â ïðè ïðèéíÿòò³ íîâèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêò³â, ó÷àñòü ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ó íîðìîòâîð÷îìó ïðîöåñ³.

Ðîçä³ë ²V. Âçàºìîâ³äíîñèíè ãðîìàäè, 
¿¿ îðãàí³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á ç îðãàíàìè 
äåðæàâíî¿ âëàäè, óñòàíîâàìè, ï³äïðè-
ºìñòâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè òà ³íñòèòóö³ÿìè 
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà

4.1. Çàãàëüí³ çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí ç îð-
ãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïî-
øèðþºòüñÿ íà òåðèòîð³þ ãðîìàäè.

4.2. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó çàáåçïå÷åííÿ 
äåðæàâîþ çä³éñíåííÿ ì³ñòîì Êèºâîì ñòîëè÷-
íèõ ôóíêö³é.

4.3. Çàãàëüí³ çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí ç îð-
ãàíàìè ñóäîâî¿ âëàäè, ïðîêóðàòóðè, ³íøèìè 
ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè.

4.4. Çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí ç ï³äïðèºìñòâàìè, 
óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè, ùî ïåðåáóâàþòü 
íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè, îêðåìî – ç îá’ºêòàìè 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà.

4.5. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó ï³äòðèìêè òåðèòî-
ð³àëüíîþ ãðîìàäîþ ì³ñòà Êèºâà êîðïîðàòèâíî¿ 
ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, áëàãîä³éíèöòâà, 
ìåöåíàòñòâà òà ñïîíñîðñòâà.

4.6. Çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí îðãàí³â òà ïî-
ñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà 
Êèºâà ç ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

4.7. Çàãàëüí³ çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ç ³íøèìè ãðîìàäàìè, 
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ó ò. ÷. ïîáðàòèìñüê³ çâ’ÿçêè.

4.8. Çàñàäè (â òîìó ÷èñë³ – ì³æíàðîäíî-ïðà-
âîâ³) ñï³âðîá³òíèöòâà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà (ì³æìóí³öèïàëüíå ñï³âðîá³òíèöòâî) 
ç ³íøèìè ãðîìàäàìè.

Ðîçä³ë V. Çàãàëüí³ çàñàäè îðãàí³çàö³¿ òà 
ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ

5.1. Ñèñòåìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³.

5.2. Ïðèíöèïè ôóíêö³îíóâàííÿ ñóá’ºêò³â 
ñèñòåìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ðîçä³ë V². Òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà – ïåð-
âèííèé ñóá’ºêò ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

6.1. Õàðàêòåðèñòèêà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìà-
äè ÿê ïåðâèííîãî ñóá’ºêòà ïðàâà íà ì³ñöåâå 
ñàìîâðÿäóâàííÿ (â òîìó ÷èñë³, õàðàêòåðèñòèêà 
âíóòð³øíüî¿ ñòðóêòóðè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè: 
æèòåë³ ðàéîí³â ó ì³ñò³, æèòåë³ ì³êðîðàéîí³â òîùî).

6.2. Ïðàâîçäàòí³ñòü (öèâ³ëüíî-ïðàâîâà, ãîñ-
ïîäàðñüêî-ïðàâîâà) òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

6.3. Ïðàâîçäàòí³ñòü âíóòð³øí³õ ï³äðîçä³ë³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè      ì³ñòà Êèºâà (æèòåë³â 
ðàéîí³â ó ì³ñò³, æèòåë³â ì³êðîðàéîí³â òîùî).

6.4. Ïèòàííÿ âèêëþ÷íî¿ êîìïåòåíö³¿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Ìîæëèâî òàêîæ 
ñë³ä âèçíà÷èòè ïåðåë³ê ïèòàíü, ÿê³ íå ìîæå áåç-
ïîñåðåäíüî âèð³øóâàòè òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà.

6.5. Ïàðòèñèïàòèâíà äåìîêðàò³ÿ – êîðîòêà 
õàðàêòåðèñòèêà êîæíî¿ ç îêðåìèõ ôîðì: çàãàëüí³ 
çáîðè, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ, åëåêòðîíí³ ïåòèö³¿, 
çàñîáè åëåêòðîííî¿ äåìîêðàò³¿ òà åëåêòðîííîãî 
óðÿäóâàííÿ, ì³ñöåâ³ ³í³ö³àòèâè, êîíñóëüòàòèâíî-
äîðàä÷³ îðãàíè, ãðîìàäñüê³ ðîáîòè òîùî.

Ðîçä³ë V²². Ñõåìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ â òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì³ñòà Êèºâà

Òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà âèñòóïàº 

çà â³äíîâëåííÿ ðåàëüíîãî ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, ÿêå ìàº ñêëàäàòèñü çà ñõåìîþ: 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, 
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà 
ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿. Äî âíåñåííÿ çì³í äî 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-
ãåðîé  Êè¿â» ñõåìà ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ â 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ìàº â³äïîâ³äàòè ÷èííîìó 
çàêîíîäàâñòâó òà ïåðåäáà÷àòè îáîâ’ÿçêîâå 
ñòâîðåííÿ ðàéîííèõ ó ì³ñò³ ðàä.

7.1. Ñèñòåìà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ:

Âàð³àíò 1: 
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà, Êè¿âñüêà ì³ñüêà 

ðàäà, âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ôóíêö³¿ ÿêîãî âèêîíóº Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ, òà ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ ðàäè, 
ÿêèì áóäóòü ï³äçâ³òí³ òà ï³äêîíòðîëüí³ ðàéîíí³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

Âàð³àíò 2:
Çàãàëüíîì³ñüêèé ð³âåíü: Êè¿âñüêà ì³ñüêà 

ðàäà – ì³ñüêèé ãîëîâà – âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ) – ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Ðàéîííèé ð³âåíü: Ðàéîíí³ ó ì³ñò³ ðàäè – âè-
êîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ðàä – ãàëóçåâ³ îðãàíè 
óïðàâë³ííÿ.

Áàçîâèé ð³âåíü:  Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, àñîö³àö³¿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ, êâàðòàëüí³, âóëè÷í³, áóäèíêîâ³ êîì³òåòè, 
êîì³òåòè ì³êðîðàéîíó, êîì³òåòè ðàéîíó â ì³ñò³.

Âàð³àíò 3:
Çàãàëüíîì³ñüêèé ð³âåíü: Êè¿âñüêà ì³ñüêà 

ðàäà — ì³ñüêèé ãîëîâà — âèêîíàâ÷èé îðãàí 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ) — ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Ðàéîííèé ð³âåíü: Ðàéîíí³ ó ì³ñò³ ðàäè — âè-
êîíàâ÷³ îðãàíè ðàéîííèõ ðàä (ðàéîíí³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿) – ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Áàçîâèé ð³âåíü: Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ — àñîö³àö³¿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

Âàð³àíò 4: 
Çàãàëüíîì³ñüêèé ð³âåíü: Êè¿âñüêà ì³ñüêà 

ðàäà — ì³ñüêèé ãîëîâà – âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ) —    ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Ðàéîííèé ð³âåíü: Ðàéîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³-
ñòðàö³¿ – ãàëóçåâ³ îðãàíè    óïðàâë³ííÿ.

Áàçîâèé ð³âåíü: Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ — àñîö³àö³¿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. Ïðè öüîìó àñîö³àö³¿ ôîðìóþòüñÿ çà 
òåðèòîð³àëüíîþ îçíàêîþ — ðàéîíí³, àñîö³àö³¿ 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ì³êðîðàéîí³â. 
Àñîö³àö³ÿ — þðèäè÷íà îñîáà ç öåíòðàë³çîâà-
íîþ áóõãàëòåð³ºþ, ÿêà îáñëóãîâóº ³íø³ îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ (áóäèíêîâ³, âóëè÷í³, 
êâàðòàëüí³).

Âàð³àíò 5: 
Çàãàëüíîì³ñüêèé ð³âåíü: Êè¿âñüêà ì³ñüêà 

ðàäà — ì³ñüêèé ãîëîâà – âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ) — ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Ðàéîííèé ð³âåíü: Ðàéîíí³ ó ì³ñò³ ðàäè — âèêî-
íàâ÷³ êîì³òåòè ðàéîííèõ ðàä — ðàéîíí³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿ — ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ.

Áàçîâèé ð³âåíü: Îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ — àñîö³àö³¿ îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

Âàð³àíò 6:
(äëÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ð³âíÿ — ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ 

â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿, â³äïîâ³äíî äî 
ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
òà Ðåçîëþö³¿ Ðàäè ªâðîïè 123 (2001) â³ä 9 ëèñ-
òîïàäà 2001 ðîêó «Ïðî ì³ñöåâó òà ðåã³îíàëüíó 
äåìîêðàò³þ â Óêðà¿í³»)

Çàãàëüíîì³ñüêèé ð³âåíü: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà 
— ì³ñüêèé ãîëîâà – âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè – Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ àáî Ïðåôåêò, Óðÿäîâèé, Äåðæàâíèé 
óïîâíîâàæåíèé — ãàëóçåâ³ îðãàíè óïðàâë³íÿ.

7.2. Ïðèíöèïè ðîçïîä³ëó â³äïîâ³äàëüíîñò³ ì³æ 
ð³çíèìè ð³âíÿìè óïðàâë³ííÿ. Ïðè öüîìó êîæíèé 
³ç çàçíà÷åíèõ â ï. 7.1. âàð³àíò³â ïåðåäáà÷àº 
âëàñíèé ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü ì³æ ð³çíèìè 
ð³âíÿìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

7.3. Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ 
îðãàí³â ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ.

7.4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü îðãàí³â ìóí³öèïàëüíîãî 
óïðàâë³ííÿ.

Ðîçä³ë V²²². Ñòàëèé ðîçâèòîê ì³ñòà
8.1. Ïîíÿòòÿ òà ïðèíöèïè ñòàëîãî ðîçâèòêó.
8.2. Ïîë³òèêà ³íòåãðîâàíîãî ì³ñüêîãî ðîçâèòêó
8.3. Çàñàäè òà ñïîñîáè ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó 

ì³ñòà. Ñòàëèé ðîçâèòîê ì³ñòà çàáåçïå÷óºòüñÿ 
øëÿõîì ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ íèçêè äîêóìåíò³â 
äîâãîñòðîêîâîãî, ñåðåäíüîñòðîêîâîãî òà êî-
ðîòêîñòðîêîâîãî ïëàíóâàííÿ.

8.4. Ñèñòåìà ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó ì³ñòà.
8.4.1. Ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ (ï³äõîäè, ïðèí-

öèïè, ³íñòðóìåíòè, äîêóìåíòàö³ÿ). 
1) Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà. 

2) Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà.

8.5. Õàðàêòåðèñòèêà òà ³íñòðóìåíòè êîðîòêî-
òåðì³íîâîãî ïëàíóâàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ãðîìàäè (Áþäæåò ì³ñòà 
Êèºâà, Ïðîãðàìà åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó ñòîëèö³, ì³ñüê³ ö³ëüîâ³ ïðîãðàìè).

Ðîçä³ë. ²Õ Ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð
9.1. Çàãàëüí³ çàñàäè ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó 

ì³ñòà Êèºâà.
9.2. Ïðàâî òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 

Êèºâà íà ì³ñüêèé ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð.
9.3. Îñíîâí³ ïðèíöèïè ïëàíóâàííÿ, ôîðìó-

âàííÿ òà ðîçâèòêó ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó ì. Êèºâà.
9.4. Âëàñíèê ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó.
9.5. Ïåðåë³ê ñóá’ºêò³â ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó 

òà çàãàëüí³ çàñàäè âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íèìè.
9.6. Ïð³îðèòåòí³ñòü òà êàòåãîðèçàö³ÿ îá’ºêò³â 

ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó (çàãàëüíîäåðæàâí³, ì³ñöåâ³ 
òîùî).

9.7. Êîíòðîëü òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñôåð³ 
ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó ì³ñòà.

9.8. Ó÷àñòü òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà ó ïëàíóâàíí³, ôîðìóâàíí³ òà ðîçâèòêó 
ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó.

9.9. Çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ëàíäøàôòó 
³ñòîðè÷íîãî àðåàëó ì³ñòà; íåäîòîðêàí³ñòü, çà-
õèñò, âñåá³÷íèé ðîçâèòîê âñ³õ îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ 
òà ïðèðîäíî¿ ñïàäùèíè, çåëåíèõ íàñàäæåíü òà 
âîäíèõ îá’ºêò³â. 

Ðîçä³ë Õ. Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

10.1. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó ÷ëåí³â òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè çà îáñÿãîì ïðàâî– òà ä³ºçäàòíîñò³:

à) ïîâíîïðàâí³ ÷ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà: ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè – æèòåë³ 
ãðîìàäè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 
òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ âèáîðè» ìàþòü 
àêòèâíå âèáîð÷å ïðàâî. Çàçíà÷åí³ îñîáè âîëî-
ä³þòü ìóí³öèïàëüíîþ ïðàâî– òà ä³ºçäàòí³ñòþ â 
ïîâíîìó îáñÿç³;

á) ÷ëåíè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
ç îáìåæåíîþ ìóí³öèïàëüíîþ ïðàâî– òà ä³ºçäàò-
í³ñòþ: æèòåë³ ãðîìàäè, ÿê³ º ³íîçåìöÿìè, îñî-
áàìè áåç ãðîìàäÿíñòâà; íåïîâíîë³òí³ ãðîìàäÿíè 
Óêðà¿íè; ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, ÿêèõ âèçíàíî 
ñóäîì íåä³ºçäàòíèìè, àáî òàê³, ùî ïåðåáóâàþòü 
íà ñòðîêîâ³é â³éñüêîâ³é ñëóæá³ ÷è â³äáóâàþòü ïî-
êàðàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³. Îáìåæåííÿ 
ìóí³öèïàëüíî¿ ïðàâî– òà ä³ºçäàòíîñò³ öèõ ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè âñòàíîâëþþòüñÿ Êîí-
ñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè òà ïîëÿãàþòü ó 
ïîçáàâëåíí³ ¿õ ïðàâà ó÷àñò³ ó ì³ñöåâèõ âèáîðàõ, 
ó ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ, çàãàëüíèõ çáîðàõ 
(êîíôåðåíö³ÿõ) çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, ïðàâà 
çàéìàòè ïîñàäè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ãðîìàäè.

10.2. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó, çã³äíî ç ÿêèì ó 
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè îðãàíè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ òà ¿õí³ ïîñàäîâ³ îñîáè, îðãàíè 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, êîìóíàëüí³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ãðîìàäÿíè 
êåðóþòüñÿ ïîë³òèêîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè 
äèòèíè, à òàêîæ ³íøèõ êàòåãîð³é êèÿí, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü îñîáëèâî¿ óâàãè, ÿêà çàòâåðäæóºòüñÿ 
Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ.

10.3. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó, çã³äíî ç ÿêèì 
îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ñâîáîäó ïåðåñóâàííÿ òà â³ëüíèé âèá³ð 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ â Óêðà¿í³», ³íøèõ àêò³â çà-
êîíîäàâñòâà Óêðà¿íè íå çàðåºñòðóâàëè ñâîº 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ â ì. Êèºâ³, àëå ÿê³ âîëîä³þòü 
íåðóõîìèì ìàéíîì (íåðóõîì³ñòþ) íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà, ïðàöþþòü íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè, âåäóòü 
³íøó ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç³ ñïëàòîþ ïîäàòê³â, 
çáîð³â äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, êîðèñòóþòüñÿ 
óñ³ìà ïðàâàìè ÷ëåí³â ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, îêð³ì 
àêòèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, ïðàâà ó÷àñò³ ó 
ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ, çàãàëüíèõ çáîðàõ 
(êîíôåðåíö³ÿõ) ãðîìàäÿí çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ, ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ òà ïðàâà ì³ñöåâî¿ 
³í³ö³àòèâè. Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äëÿ ö³º¿ êàòåãîð³¿ îñ³á ìîæóòü âñòàíîâëþâàòèñü 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ³íôðàñòðóêòóðîþ ì³ñòà, à 
òàêîæ ïîðÿäîê îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ, îñâ³òí³õ, 
ìåäè÷íèõ òà ³íøèõ ïîñëóã íà ð³âíèõ óìîâàõ ç 
÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.

10.4. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó, çã³äíî ç ÿêèì 
ïðàâà ÷ëåíà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, îêð³ì 
àêòèâíîãî âèáîð÷îãî ïðàâà, ïðàâà ó÷àñò³ ó 
ì³ñöåâèõ ðåôåðåíäóìàõ, çàãàëüíèõ çáîðàõ 
(êîíôåðåíö³ÿõ) ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, íàäàþòüñÿ òàêîæ Ïî-
÷åñíèì ãðîìàäÿíàì ì³ñòà Êèºâà íåçàëåæíî â³ä 
ì³ñöÿ ¿õíüîãî ïðîæèâàííÿ, à òàêîæ, çà ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îñîáàì, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè 
ì³ñüêî¿ ãðîìàäè, àëå îòðèìàëè ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç 
Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàêîðäîííèõ óêðà¿íö³â» 
ñòàòóñ çàêîðäîííîãî óêðà¿íöÿ àáî ìàþòü çíà÷í³, 
îô³ö³éíî âèçíàí³ çàñëóãè ïåðåä òåðèòîð³àëüíîþ 
ãðîìàäîþ ì³ñòà Êèºâà.

10.5. Âñòàíîâëåííÿ ïåðåë³êó ïðàâ ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äîö³ëü-
íî âèçíà÷àòè ÿê äîäàòêîâ³ äî âñòàíîâëåíèõ 
Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè. Çîêðåìà äî 
íüîãî âêëþ÷èòè:

1) ïðàâà íà çàäîâîëåííÿ îñíîâíèõ ïîòðåá 
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Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017 року
№ 702/3709

План
діяльності Київської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Про затвердження плану діяльності Київської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Рішення Київської міської ради № 702/3709 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, з метою планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики 
у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

№ 
з/п

Вид і назва проекту регулятор-
ного акта Ціль прийняття

Строки 
підготовки 

проекту

Найменування 
відповідальних під-

розділів
При-
мітка

1.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про визначення 
Порядку  організації та про-
ведення недержавних масових 
громадських заходів релігійно-
го, культурно-просвітницько-
го, спортивного, видовищного 
характеру у місті Києві»

З метою  впорядкування порядку 
організації та проведення недержавних 
масових громадських заходів у м.   Києві,  
забезпечення реалізації конституційних 
прав і свобод громадян, дотримання 
ними законності при проведенні заходів 
та громадського порядку в столиці 

 Протягом  
2018 року

Департамент сус-
пільних комунікацій   
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської  державної 
адміністрації)

2. 
Проект рішення Київської 
міської ради «Про затверджен-
ня  Порядку списання об’єктів 
комунальної власності» 

Зміни у законодавстві, які відбулись  
протягом терміну дії Порядку списання 
основних засобів з балансів підприємств, 
установ та організацій комунальної 
власності територіальної громади 
міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 19.07.2005 
№816/3391, потребують відповідного 
відображення 

Протягом 
2018 року

Департамент  
комунальної 

власності  м. Києва 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської  державної 
адміністрації)

3.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про затверджен-
ня  порядків, що регламен-
тують питання управління 
майном комунальної власності 
територіальної громади міста 
Києва»

З метою врегулювання процедури 
закріплення основних засобів на праві 
господарського відання чи оперативного 
управління за підприємствами, уста-
новами та організаціями комунальної 
власності територіальної громади міста 
Києва, виявлення, обліку та зберігання 
безхазяйного майна, прийняття цього 
майна до комунальної власності міста 
Києва та подальшого розпорядження 
ним, а також набуття майна до комуналь-
ної власності територіальної громади 
міста Києва 

Протягом 
2018 року  

Департамент  
комунальної 

власності  м. Києва 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської  державної 
адміністрації) 

4.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 21.04.2015 
№415/1280 «Про затвердження 
Положення про оренду майна 
територіальної громади міста 
Києва»

З метою впорядкування правових відно-
син у сфері охорони оренди комунально– 
го майна територіальної громади міста 
Києва, спрощення процедури передачі 
майна комунальної власності міста Києва 
в оренду, прискорення укладання догово-
рів оренди та збільшення надходжень до 
бюджету міста Києва від оренди

Протягом 
2018 року  

Департамент  
комунальної 

власності  м. Києва   
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

5.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 21.04.2015 
№415/1280 «Про затвердження  
Положення про оренду майна 
територіальної громади міста 
Києва» 

З метою  підвищення ефективності вико-
ристання майна територіальної громади 
міста Києва, відображення у діючому 
Положенні про оренду майна територі-
альної громади міста Києва змін, які від-
булись у законодавстві України протягом 
2014-2015 років, а також прискорення 
процедури передачі майна в оренду

Протягом 
2018 року 

Департамент 
комунальної 

власності  м. Києва 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації) 

6.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 21.04.2015 
№415/1280 «Про затвердження  
Положення про оренду майна 
територіальної громади міста 
Києва» 

Метою  прийняття  запропонованого 
проекту рішення є спрощення процедури 
передачі майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва в 
оренду, прискорення укладання догово-
рів оренди та збільшення надходжень до 
бюджету міста Києва від оренди

Протягом 
2018 року

Департамент 
комунальної 

власності м. Києва 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

1. Çàòâåðäèòè ïëàí ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â 
íà 2018 ð³ê  çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 
¹794/1798 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â 
ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê».

3. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè øëÿõîì 
îïóáë³êóâàííÿ ó ãàçåò³  Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

êèÿí òà ñïðèÿòëèâ³ óìîâè æèòòÿ;
2) çàáåçïå÷åí³ñòü ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ;
3) ÿê³ñíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ;
4) åôåêòèâíó ñèñòåìó çáîðó, âèâåçåííÿ òà 

ïåðåðîáêè ñì³òòÿ ç âóëèöü, ïðèáóäèíêîâèõ òå-
ðèòîð³é òà ï³ä’¿çä³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â 
ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ãðîìàäè;

5) çàáåçïå÷åí³ñòü íàëåæíèì òðàíñïîðòíèì 
ñïîëó÷åííÿì – ÿê âíóòð³øí³ì, òàê ³ çîâí³øí³ì 
âêëþ÷àþ÷è ðîçãàëóæåíó ³íôðàñòðóêòóðó äëÿ 
ïðèâàòíîãî åëåêòðî– ³ âåëîòðàíñïîðòó;

6) ðîçãàëóæåí³ñòü ³ ÿê³ñòü äîð³ã, ïîâñþäíó 
áåçáàð’ºðí³ñòü â ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ, ãðîìàäñüêèõ 
çàêëàäàõ, ï³äïðèºìñòâàõ, óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ 
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³;

7) îñâ³òëåí³ñòü âóëèöü ³ ï³ä’¿çä³â áóäèíê³â ó 
òåìíó ïîðó äîáè;

8) çàáåçïå÷åííÿ òèø³ íà âóëèöÿõ òà ó æèò-
ëîâèõ áóäèíêàõ ç 22:00 äî 6:30 â ðîáî÷³ äí³ òà 
ç 22:00 äî 7:30 ó âèõ³äí³ (âêàçàòè òî÷íèé ÷àñ ó 
â³äïîâ³äíîñò³ äî íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà);

9) åôåêòèâíó ñèñòåìó áåçïåêè ãðîìàäÿí òà 
çàõèñòó ¿õíüîãî ìàéíà (áîðîòüáà ç³ çëî÷èíí³ñ-
òþ; îõîðîíà ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, ïîïåðåä-
æåííÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ íàñë³äê³â ñòèõ³éíîãî ëèõà, 
ðîçãàëóäæåíà ñèñòåìà â³äåîñïîñòåðåæåííÿ ³ 
â³äåîìîí³òîðèíãó);

10) íàÿâí³ñòü óìîâ äëÿ ñâîº¿ çàéíÿòîñò³;
11) äîñòóïí³ñòü òà ÿê³ñòü ìåäè÷íèõ ïîñëóã 

â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàð-
ò³â, äîñòóïí³ñòü òà ÿê³ñòü çàõîä³â äëÿ çì³öíåííÿ 
çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ïîïåðåäæåííÿ çàõâîðþâàíü, 
ïðîäîâæåííÿ àêòèâíîãî òà ïðàöåçäàòíîãî â³êó, 
çàîõî÷åííÿ äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà çà-
íÿòü ñïîðòîì;

12) äîñòóïí³ñòü òà ÿê³ñòü îñâ³òí³õ ïîñëóã â³äïî-
â³äíî äî äåðæàâíèõ òà ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â;

13) åôåêòèâíó ñèñòåìó íàäàííÿ ïîáóòîâèõ 
ïîñëóã;

14) ïîâñþäíó äîñòóïí³ñòü òà ÿê³ñòü ìîá³ëü-
íîãî çâ’ÿçêó òà ³íòåðíåò-ìåðåæ íå íèæ÷å 4-ãî 
ïîêîë³ííÿ çâ’ÿçêó;

15) çàáåçïå÷åí³ñòü ì³ñöÿìè äëÿ â³äïî÷èíêó 
³ äîçâ³ëëÿ;

16) ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ æèòòÿ ä³òåé, âêëþ-
÷àþ÷è ðîçâàãè, îñâ³òó, áåçïåêó, çàõèñò òîùî; 

17) çàáåçïå÷åí³ñòü çàêëàäàìè êóëüòóðè (á³-
áë³îòåêè, áóäèíêè êóëüòóðè, ê³íîòåàòðè òîùî);

18) â³ëüíèé äîñòóï äî óñ³õ ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â 
òà óã³äü â ìåæàõ ãðîìàäè – ë³ñ³â, áåðåã³â ð³ê òà 
îçåð;

19) â³ëüíèé äîñòóï òà âèêîðèñòàííÿ ïóáë³÷-
íîãî ïðîñòîðó;

20) äîñòóïí³ñòü òà ÿê³ñòü àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
ïîñëóã;

21) çàëó÷åííÿ äî îáãîâîðåííÿ ïðîãðàì ì³ñ-
öåâîãî ðîçâèòêó, ïðîåêò³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 
òîùî, ó ò.÷. ÷åðåç ñèñòåìè ïðÿìî¿ åëåêòðîííî¿ 
äåìîêðàò³¿ (îíëàéí);

22) âè÷åðïíå ³íôîðìóâàííÿ ïðî ñòàí ì³ñü-
êîãî æèòòÿ;

23) ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíèõ åêñïåðòèç ùîäî 
ïèòàíü ì³ñöåâîãî æèòòÿ, ó ò. ÷. ïðîåêò³â íîðìà-
òèâíèõ àêò³â ì³ñüêî¿ âëàäè òîùî;

24) ïîâíèé ³ áåçïåðåøêîäíèé îíëàéí-äîñòóï 
äî âñ³º¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü, çîáîâ’ÿçàííÿ ³ 
ô³íàíñè âñ³õ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
¿õ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â, êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é òà âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, óñòà-
íîâ ³ îðãàí³çàö³é, â ÿêèõ ì³ñòî âîëîä³º ÷àñòêîþ 
ïîíàä 25%;

25) ïîâíèé ³ áåçïåðåøêîäíèé îíëàéí-äîñòóï 
äî âñ³õ ðåºñòð³â âñ³º¿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ³ 
çåìåëüíîãî êàäàñòðó ì³ñòà;

26) åêîëîã³÷íî ÷èñòå ñåðåäîâèùå;
27) ñïðèÿòëèâ³ óìîâè âåäåííÿ á³çíåñó òà 

³íâåñòóâàííÿ.
10.6 Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó, çã³äíî ç ÿêèì 

â óñ³õ ä³ÿõ ùîäî ä³òåé óñ³õ ñóá’ºêò³â ì³ñüêî¿ 
âëàäè òà óñòàíîâ, ùî çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè 
ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðøî÷åðãîâà óâàãà 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ÿêíàéêðàùîìó çàáåçïå÷åííþ 
³íòåðåñ³â äèòèíè. Ì³ñüêà âëàäà çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
çàáåçïå÷óâàòè â³äïîâ³äíèé çàõèñò ³ ï³êëóâàííÿ, 
ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ¿¿ áëàãîïîëó÷÷ÿ, ³ ç ö³ºþ ìåòîþ 
âæèâàº âñ³õ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ 
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêð³ïëåí³ â Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî 
ïðàâà äèòèíè.

10.7. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó, çã³äíî ç ÿêèì ó 
ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ÷ëåí³â 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè, îðãàíè ñàìî-
îðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà, 
óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿ êåðóþòüñÿ ïîë³òèêîþ 
ÿêîñò³, ÿêà çàòâåðäæóºòüñÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
ðàäîþ â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â 
ÿêîñò³, çîêðåìà, ISO 9001.

10.8. Ïåðåë³ê îáîâ’ÿçê³â ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà âèçíà÷àºòüñÿ ïî àíàëîã³¿ ç 
ïåðåë³êîì ¿õ ìóí³öèïàëüíèõ ïðàâ. Çîêðåìà, äî ¿õ 
ïåðåë³êó ìîæíà áóëî á âêëþ÷èòè îáîâ’ÿçêè ùîäî:

1) çáåðåæåííÿ òà ðîçâèòêó òðàäèö³é, çâè÷à¿â 
òà îñîáëèâîñòåé òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ¿¿ ³ñòîð³¿, äî 
îá’ºêò³â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè;

2) ñïðèÿííÿ ñòàëîìó ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

3) íåäèñêðèì³íàö³¿ òà òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ 
äî óñ³õ ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
íåçàëåæíî äî ¿õíüîãî åòí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ, 

â³ðîñïîâ³äàííÿ, ïîë³òè÷íèõ ïåðåêîíàíü òîùî;
4) ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ÷ëåí³â òåðèòî-

ð³àëüíî¿ ãðîìàäè íà çàäîâîëåííÿ ïåðåäáà÷åíèõ 
öèì Ñòàòóòîì îñíîâíèõ ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, 
åêîíîì³÷íèõ, áåçïåêîâèõ, êóëüòóðíî-äóõîâíèõ 
ïîòðåá;

5) áåðåæëèâîãî ñòàâëåííÿ äî äîâê³ëëÿ, çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü, åêîëîã³¿ òåðèòîð³¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà;

6) çáåðåæåííÿ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó òà íå-
äîïóùåííÿ ïåðåøêîäæàííÿ ³íøèì ÷ëåíàì 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ó â³ëüíîìó äîñòóï³ é 
âèêîðèñòàííþ ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó.

10.9. Ìåõàí³çìè çàõèñòó ïðàâ ÷ëåí³â òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Çîêðåìà: 1) ç 
ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ÷ëåí³â òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè, ¿õ îêðåìèõ êàòåãîð³é (ïåíñ³îíåðè, 
îñîáè ç ³íâàë³äí³ñòþ, îñîáè ç ïîñò³éíèìè àáî 
òèì÷àñîâèìè ô³ç³îëîã³÷íèìè òà ïñèõîëîã³÷íèìè 
ïîòðåáàìè, âåòåðàíè â³éíè, ðåïðåñîâàí³, íàö³î-
íàëüí³ òà ðåë³ã³éí³ ìåíøèíè, ñòóäåíòè, âèìóøåí³ 
ïåðåñåëåíö³, ó÷àñíèêè ÀÒÎ òîùî) ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ìîæå áóòè çàïðîâà-
äæåíî ³íñòèòóò Ãðîìàäñüêîãî óïîâíîâàæåíîãî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ç ïèòàíü çàõèñòó ¿õí³õ 
ïðàâ (Ìóí³öèïàëüíèé îìáóäñìàí); 2) ç ìåòîþ 
äîòðèìàííÿ ïðàâ ä³òåé, âðàõîâóþ÷è äèíàì³÷íèé 
ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïðîöåñè 
äåöåíòðàë³çàö³¿ (ïåðåäà÷ó ïîâíîâàæåíü ñòîñîâíî 
çàáåçïå÷åííÿ íàéêðàùèõ ³íòåðåñ³â äèòèíè, ¿¿ 
ïðàâ â³ä öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè äî îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âðàõîâóþ÷è äîâ-
ãîòðèâàëèé ïðîöåñ äå³íñòèòóàë³çàö³¿, ïåðåõ³ä 
íà ôîðìàò çàìîâëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) ìàº 
áóòè çàïðîâàäæåíî ²íñòèòóò óïîâíîâàæåíîãî 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ç ïðàâ ä³òåé  (Äèòÿ÷èé 
îìáóäñìàí). 

10.10. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè.

Ðîçä³ë Õ². Ìàòåð³àëüíà òà ô³íàíñîâà 
îñíîâè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êè-
ºâà. Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ÿê îäíå ç 
äæåðåë íàïîâíåííÿ áþäæåòó

1.1. Çàêð³ïëåííÿ ïðèíöèïó ïðàâà òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íà êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü, çàãàëüí³ çàñàäè âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â ïðàâà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³.

11.2. Ïðèíöèïè ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ðîçâèòêó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 

11.3. Çàãàëüíèé ïîðÿäîê îáë³êó îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, â òîìó ÷èñë³ íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó ó 
ì³ñò³, ùî ìàº çä³éñíþâàòèñÿ ÷åðåç â³äêðèòèé 
ïðîãðàìíèé ïðîäóêò «Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà 
îáë³êó îá’ºêò³â êîìóíàëüíîãî ìàéíà óêëàäàííÿ, 
çì³íè, ïðèïèíåííÿ ³ îáë³êó ïðàâî÷èí³â ìàéíà 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà», ÿêà º 
îêðåìèì ìîäóëåì, â³äïîâ³äíî äî Êîìïëåêñíî¿ 
ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Åëåêòðîííà ñòîëèöÿ». 
Ìîæëèâî äîö³ëüíî âñòàíîâèòè ïåðåë³ê ³íôîðìà-
ö³éíèõ ðåñóðñ³â, ùî ìàþòü ì³ñòèòèñÿ â Ðåºñòð³. 

11.4. Ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ íàëåæíîãî 
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì 
îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà óòâîðþºòüñÿ Ãðîìàäñüêà 
³íâåíòàðèçàö³éíà êîì³ñ³ÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà, ðàéîíó ó ì³ñò³, äî ñêëàäó ÿêî¿ âêëþ÷àþòü-
ñÿ ïðåäñòàâíèêè ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà ì³ñòà, ÿê³ ìàþòü íàëåæíèé ð³âåíü 
êâàë³ô³êàö³¿.

11.5. Ñòðóêòóðà ô³íàíñîâî¿ îñíîâè òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

11.6. Ïèòàííÿ ñêëàäàííÿ, ðîçãëÿäó, çàòâåð-
äæåííÿ, âèêîíàííÿ òà çâ³òíîñò³ áþäæåòó òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ³ç çàáåçïå÷åííÿì ïðîçî-
ðîñò³ áþäæåòíîãî ïðîöåñó òà çàïðîâàäæåííÿ 
ïàðòèöèïàòîðíîãî áþäæåòó (áþäæåòó ó÷àñò³).

Ðîçä³ë Õ²². Âíåñåííÿ çì³í äî Ñòàòóòó

Ðîçä³ë Õ²²². Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ

6. Íàïðÿìè òà ñòðîêè ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ 
ïðîåêòó íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà çä³éñíþâàòèìåòüñÿ ó òàê³ 
åòàïè.

Íà ïåðøîìó åòàï³ ðîçðîáëÿºòüñÿ çàãàëüíèé 
åñê³ç Êîíöåïö³¿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêà âèíîñèòüñÿ 
íà ôàõîâó åêñïåðòèçó òà øèðîêå ãðîìàäñüêå 
îáãîâîðåííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî Êîíöåïö³ÿ äîîïðàöüî-
âóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì çàóâàæåíü òà ïðîïîçèö³é, 
ùî íàä³éøëè ó õîä³ åêñïåðòèçè é îáãîâîðåííÿ, 
òà ïåðåäàºòüñÿ íà ñõâàëåííÿ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ.

Íà äðóãîìó åòàï³ – ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ñõâàëåííÿ Êîíöåïö³¿ 
íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîåêò íîâî¿ ðåäàêö³¿ 
Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé 
ï³ääàºòüñÿ ôàõîâ³é åêñïåðòèç³, ãðîìàäñüêîìó 
îáãîâîðåííþ òà äîîïðàöþâàííþ.

Íà òðåòüîìó åòàï³ ïðîåêò íîâî¿ ðåäàêö³¿ 
Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
âèíîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Öåé åòàï ìîæå ïåðåäáà÷àòè íåîáõ³äí³ñòü íàóêî-
âî-åêñïåðòíîãî êîíñóëüòóâàííÿ òà ñóïðîâîäó, ó 

òîìó ÷èñë³ â ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ íà ïëåíàðíèõ 
çàñ³äàííÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Çàòâåðäæåííÿ 
íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ (âàð³àíò 
– íà ì³ñüêîìó ðåôåðåíäóì³).

Íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ çä³éñíþºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ 
íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè. Öåé 
åòàï ìîæå ïåðåäáà÷àòè íåîáõ³äí³ñòü ÿê ôàõî-
âîãî þðèäè÷íîãî ñóïðîâîäó, òàê ³ åêñïåðòíîãî 
êîíñóëüòóâàííÿ.

Ãðîìàäñüêå òà ôàõîâå îáãîâîðåííÿ ïðîâî-
äèòüñÿ ó ôîðì³ êðóãëèõ ñòîë³â, íàóêîâî-ïðàê-
òè÷íèõ ñåì³íàð³â òà êîíôåðåíö³é, ãðîìàäñüêèõ 
ñëóõàíü, ðîçãëÿäó ³íäèâ³äóàëüíèõ ³ êîëåêòèâíèõ 
çâåðíåíü çà øèðîêîþ ó÷àñòþ ÇÌ² òà â ³íøèõ 
ôîðìàõ, ÿê³ äîçâîëÿþòü óñ³ì áàæàþ÷èì âè-
ñëîâèòè ñâîþ äóìêó â³äíîñíî íîâî¿ ðåäàêö³¿ 
Ñòàòóòó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà  
òà éîãî îêðåìèõ ïîëîæåíü. Ïåðåäáà÷àºòüñÿ 
óòâîðåííÿ òà ìîäåðóâàííÿ ³íòåðíåò-ñòîð³íêè; 
âèñâ³òëåííÿ ó ñîöìåðåæàõ.

7. Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè
Ðåàë³çàö³ÿ Êîíöåïö³¿ ñïðèÿòèìå ðîçðîáö³ 

òà çàòâåðäæåííþ ñó÷àñíîãî Ñòàòóòó òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé â³äïîâ³äàº 
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîíàì Óêðà¿íè, ðàòèô³êîâàíèì 
ì³æíàðîäíèì äîêóìåíòàì, ó ïåðøó ÷åðãó – ªâ-
ðîïåéñüê³é õàðò³¿ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà 
Äîäàòêîâîìó (Óòðåõòñüêîìó) ïðîòîêîëó äî íå¿; 
çàáåçïå÷óº ðåàë³çàö³þ 12 ïðèíöèï³â Íàëåæíîãî 
âðÿäóâàííÿ (Good Governance); âðàõîâóº â³ò÷èç-
íÿí³ òðàäèö³¿ òà ïîçèòèâíèé çàðóá³æíèé äîñâ³ä 
ìóí³öèïàëüíî¿ äåìîêðàò³¿.

Ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì íîâî¿ ðåäàêö³¿ Ñòàòóòó 

òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ìîæíà 
î÷³êóâàòè íàñòóïí³ þðèäè÷í³, ïîë³òè÷í³, ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³ òà ³íø³ íàñë³äêè 
éîãî çàñòîñóâàííÿ:

– ñòâîðþâàòèìóòüñÿ ëîêàëüí³ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ ïåðåäóìîâè äëÿ ñòàíîâëåííÿ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÿê ïåðâèííîãî 
ñóá’ºêòà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îñíîâíîãî 
íîñ³ÿ éîãî ôóíêö³é òà ïîâíîâàæåíü, âíàñë³äîê 
÷îãî âîíà çìîæå áåçïîñåðåäíüî ðåàë³çîâóâàòè 
ñâîþ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íó òà ãîñïîäàðñüêî-
åêîíîì³÷íó ïðàâîñóá’ºêòí³ñòü, âèð³øóâàòè ï³ä 
ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü øèðîêå êîëî ïèòàíü 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ;

– ñòâîðþâàòèìóòüñÿ ëîêàëüí³ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâ³ çàñàäè ðîçïîä³ëó ïîâíîâàæåíü òà â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ì³æ ñóá’ºêòàìè ñèñòåìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì. Êèºâ³;

–  â è ç í à ÷ à ò è ì ó ò ü ñ ÿ  î ñ î á ë è â î ñ ò ³ 
ïðàâîñóá’ºêòíîñò³ æèòåë³â – ÷ëåí³â òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà ÿê ïåðâèííèõ 
³íäèâ³äóàëüíèõ ñóá’ºêò³â ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî 
ñïðèÿòèìå ñòâîðåííþ ìóí³öèïàëüíî-ïðàâîâèõ 
ìîæëèâîñòåé ¿õ ñàìîîðãàí³çàö³¿, áåçïîñåðåäíüî¿ 
ó÷àñò³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, 
ñòèìóëþâàòèìå ðîçâèòîê ð³çíèõ ôîðì ãîñïî-
äàðñüêî-åêîíîì³÷íî¿, ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ òà 
ïîë³òè÷íî¿ àêòèâíîñò³ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

8. Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç 
ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿

Ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ 
çä³éñíþºòüñÿ ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, à òàêîæ 
çà ðàõóíîê ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ òà ô³íàíñîâî¿ 
äîïîìîãè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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№15 (5066)

«Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 21.04.2016 
№ 340/340 «Про створення тимчасової 

контрольної комісії Київської міської ради 
з питань врегулювання 
використання земельних 

ділянок на вул. О. Гончара, 17-23 
у Шевченківському районі м. Києва»

Рішення Київської міської ради № 711/3718 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 48 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», пункту 1 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 
12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
враховуючи звернення депутата Київської міської ради Кісільова І.П. від 04.10.2017 № 08/279/08-038-230, Київ-
ська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 20.12.2017 року
№ 701/3708

31.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення змін 
до рішення Київської міської 
ради від 15 листопада 2016 року 
№411/1415 «Про затвердження 
Порядку залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у 
розвитку інфраструктури міста 
Києва»

 Вдосконалення положень рішення 
Київської міської ради від 15 лис-
топада 2016 року №411/1415 «Про 
затвердження Порядку залучення, 
розрахунку розміру і використання 
коштів пайової участі замовників 
у розвитку інфраструктури міста 
Києва»

Протягом 2017 року

Депутат Київської 
міської ради 

Балицька Ольга 
Станіславівна 

Департамент  еконо-
міки та інвестицій 

виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 22.12.2016 №794/1798 
«Про затвердження плану діяльності 

Київської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2017 рік»

Рішення Київської міської ради № 701/3708 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 46 
Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579, з метою 
планування діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний 
рік, для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2016 ¹ 340/340 «Ïðî ñòâî-
ðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âðåãóëþâàííÿ âèêîðèñòàííÿ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íà âóë. Î. Ãîí÷àðà, 17-23 ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà»:

– â ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ ñëîâà «Ê³ñ³ëüîâ ²ãîð 
Ïåòðîâè÷» âèêëþ÷èòè.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1.  Âíåñòè çì³íè äî ïîçèö³¿ 31 äîäàòêà äî 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22.12.2016 
¹794/1798 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â 
ðåãóëÿòîðíèõ àêò³â íà 2017 ð³ê», âèêëàâøè ¿¿ â 
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ. 

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðå-
ãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

7. 

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 21.04.2015 
№415/1280 «Про затвердження  
Положення про оренду майна 
територіальної громади міста 
Києва»   

З метою  підвищення ефективності вико-
ристання майна територіальної громади 
міста Києва, відображення у діючому 
Положенні про оренду майна територі-
альної громади міста Києва змін, які від-
булись у законодавстві України протягом 
2014-2015 років, а також прискорення 
процедури передачі майна в оренду

Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  

Антонєнко  Леонід 
Васильович

8.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 21.04.2015 
№415/1280 «Про затвердження  
Положення про оренду майна 
територіальної громади міста 
Києва»

З метою оптимізації орендних ставок Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  

Антонєнко  Леонід 
Васильович

9. 

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 15 листопада 
2016 року №411/1415 «Про 
затвердження Порядку за-
лучення, розрахунку розміру і 
використання коштів пайової 
участі замовників у розвитку 
інфраструктури міста Києва»

З метою вдосконалення положень 
рішення Київської міської ради від 15 
листопада 2016 року №411/1415 «Про 
затвердження Порядку залучення, роз-
рахунку розміру і використання коштів 
пайової участі замовників у розвитку 
інфраструктури міста Києва» 

Протягом 
2018 року 

Департамент  еконо-
міки та інвестицій 

виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

10.
Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін  до Правил благоустрою 
міста Києва» 

З метою врегулювання питань у сфері 
благоустрою 

Протягом 
2018 року 

Департамент   місь-
кого благоустрою 

та збереження при-
родного середовища  
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

11.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про затверджен-
ня Порядку видачі дозволів 
на порушення об’єктів благо-
устрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублі-
катів, анулювання дозволів у 
місті Києві»

Врегулювання питань у сфері благо-
устрою

Протягом 
2018 року

Департамент   місь-
кого благоустрою 

та збереження при-
родного середовища 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

12.

 Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до  Правил благоустрою 
міста Києва,  затверджених 
рішенням Київської міської 
ради від 25 грудня 2008 року 
№1051/1051» 

 Врегулювання питань у сфері благо-
устрою 

Протягом 
2018 року  

Департамент місь-
кого благоустрою 

та збереження при-
родного середовища 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)  По-
стійна комісія Ки-

ївської міської ради 
з питань торгівлі, 
підприємництва 
та регуляторної 

політики

13.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про деякі пи-
тання розміщення тимчасових 
споруд торговельного, побуто-
вого, соціально-культурного 
чи іншого призначення для 
здійснення   підприємницької 
діяльності» 

Врегулювання питання розміщення 
додаткового обладнання поряд з тим-
часовими спорудами для здійснення 
підприємницької діяльності

Протягом 
2018 року

Департамент 
містобудування та 

архітектури  ви-
конавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

14.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 4 вересня 2014 
року №62/62 «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 24 лютого 2011 
року №56/5443 «Про затвер-
дження Порядку визначення 
обсягів пайової участі (внеску) 
власників тимчасових 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 вне-
сення змін до деяких рішень 
Київської міської ради» 

Виключення пункту 9 рішення  Київ-
ської міської ради від 4 вересня 2014 
року №62/62 як такого, що порушує 
законодавство про  захист економічної 
конкуренції

Протягом 
2018 року

Департамент 
містобудування та 

архітектури  ви-
конавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

15.
Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до деяких рішень Київ-
ської міської ради»

Врегулювання питань у сфері благо-
устрою 

Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  Брод-
ський Олександр 

Якович

16.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про затвер-
дження Концепції розміщення 
зупинок громадського тран-
спорту в м. Києві» 

Формування  єдиної міської політики у 
сфері розміщення зупинок громадського 
транспорту, заміни зношених та не-
функціональних зупинок та визначення 
архетипів павільйонів зупинок громад-
ського транспорту

Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  Брод-
ський Олександр 

Якович
            

17.

Проект рішення Київської 
міської ради  «Про врегулю-
вання питань продажу зе-
мельних ділянок комунальної 
власності в місті Києві»

Врегулювання земельних відносин у 
питаннях продажу земельних ділянок 
комунальної власності в місті Києві, за-
лучення коштів для виконання програми 
використання та охорони земель міста 
Києва на 2016-2020 роки

1 квартал 2018 
року

Департамент  
земельних ресурсів 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

18.
Проект рішення Київської 
міської ради «Про питання 
міської геодезичної мережі 
міста Києва»

Врегулювання питань використання 
каталогу координат геодезичних пунктів 
на території міста Києва в державній 
системі координат УСК-2000 та системі 
координат УСК-2000 (ідентифікатор 
МСК-80)

1 квартал 2018 
року 

Департамент  
земельних ресурсів 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)                                                                                                                                   

                                                                                                                        

19.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 25.09.2003 
№16/890 «Про Порядок 
здійснення самоврядного 
контролю за використанням і 
охороною земель у м. Києві»

Вдосконалення здійснення самоврядного 
контролю за використанням і охороною 
земель у м. Києві

1 квартал 2018 
року

Департамент  
земельних ресурсів 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)                                                                                                                                   

                                                                                                                        

20.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до Правил благоустрою 
міста Києва, затверджених рі-
шенням Київської міської ради 
від 25.12.2008 №1051/1051» 

Вдосконалення Правил паркування 
транспортних засобів у м. Києві

І півріччя 2018 
року

Департамент 
транспортної 

інфраструктури 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації) 

21.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про впоряд-
кування доставки товарів із 
залученням вантажних тран-
спортних засобів у м. Києві»

 Впорядкування руху вантажних тран-
спортних засобів в м. Києві для покра-
щення екологічного стану міста Києва, 
поліпшення організації дорожнього руху 
та підвищення пропускної спроможності 
вулично-дорожньої мережі міста

І півріччя 2018 
року

Департамент 
транспортної 

інфраструктури 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

22.

Проект рішення Київської 
міської ради «Про внесення 
змін до рішення Київської 
міської ради від 26 травня 
2005 року №393/2968  «Про 
встановлення  Правил корис-
тування водними об’єктами 
для плавання на маломірних  
(малих) суднах у м. Києві»

Підвищення рівня безпеки судноплав-
ства, охорони людського життя та 
навколишнього природного середовища. 
Поліпшення умов для запобігання ава-
рійним випадкам на водному транспорті

Протягом 
2018 року

Департамент 
транспортної 

інфраструктури 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

23.
Проект рішення Київської 
міської ради « Про внесення 
змін до деяких рішень Київ-
ської міської ради»

Впорядкування руху вантажних тран-
спортних засобів в м. Києві для покра-
щення екологічного стану міста Києва, 
поліпшення організації дорожнього руху 
та підвищення пропускної спроможності 
вулично-дорожньої мережі міста

І півріччя 2018 
року

Департамент 
транспортної 

інфраструктури 
виконавчого органу 

Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

24.
Проект рішення Київської 
міської ради «Про деякі пи-
тання роботи майданчиків для 
паркування в місті Києві»

З метою впорядкування діяльності пар-
кувальних майданчиків та збільшення 
обсягів паркувального збору

Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  

Попов  Денис 
В’ячеславович

25.

Проект рішення «Про затвер-
дження порядку розміщення 
на території м. Києва автомо-
більних газозаправних пунктів 
та автомобільних заправок»  

З метою збільшення надходжень до 
міського бюджету та дотримання вимог 
безпеки при розміщенні об’єктів підви-
щеної небезпеки

Протягом 
2018 року

Депутат  Київської 
міської ради  

Попов  Денис 
В’ячеславович

26.

Проект рішення «Про затвер-
дження положення про поря-
док управління корпоратив-
ними правами територіальної 
громади міста Києва»

І півріччя 2018 
року

Депутат  Київської 
міської ради  

Бондарчук Олег 
Володимирович

27.

Проект рішення «Про органі-
зацію перевезення пасажирів 
та оплату проїзду на міських 
маршрутах загального корис-
тування в місті Києві» 

І півріччя 2018 
року

Депутат  Київської 
міської ради  Бохняк 

Володимир Ярос-
лавович

28.

Проект рішення «Про вне-
сення змін до Порядку утри-
мання, ремонту, реконструкції, 
реставрації фасадів будинку 
та споруд на території міста 
Києва, затвердженого рішен-
ням Київської міської ради від 
27.11.2003 № 220/1094»

Протягом 
2018 року

Департамент 
містобудування 
та архітектури 

виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

29.

Проект рішення «Про затвер-
дження порядку переведення 
дачних і садових будинків, що 
відповідають державно-буді-
вельним нормам, у житлові 
будинки»

Протягом 
2018 року

Департамент 
містобудування 
та архітектури 

виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 

міської державної 
адміністрації)

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
7 лютого 2018 р.
№15 (5066)

Про внесення змін до Комплексної 
київської міської цільової програми сприяння 

розвитку підприємництва, промисловості 
та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 16 квітня 2015 року № 409/1274

Рішення Київської міської ради № 706/3713 від 20 грудня 2017 року
У зв’язку з технічною помилкою, з метою належного забезпечення реалізації Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки, затвердженої 
рішенням Київської міської ради від 16 квітня 2015 року № 409/1274, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó 
ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òà ñïîæèâ÷îãî ðèíêó íà 2015 – 2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 16 êâ³òíÿ 2015 ðîêó ¹ 409/1274:

– ó ãðàô³ òðåò³é ïîçèö³¿ 8 ðîçä³ëó «Ïàñïîðò Êîìïëåêñíî¿ êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè 
ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà, ïðîìèñëîâîñò³ òà ñïîæèâàííÿ ðèíêó íà 2015-2018 ðîêè» 
öèôðè «1590159,7» çàì³íèòè öèôðàìè «15856519,7»;

  – ó ãðàô³ 6 ïîçèö³¿ «Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, 
óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³:» ðîçä³ëó «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè» öèôðè «1590159,7» 
çàì³íèòè öèôðàìè «15856519,7»;

  – ïîçèö³þ 13 äîäàòêà À ï³äïðîãðàìè 2 «Êè¿âñüêà ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà ïðîìèñëîâîñò³ íà 
2015-2018 ðîêè» âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:

« 

13. Створення 
промисло-
вого вузла 
«Київська 
бізнес-га-
вань»

13.1. Вирішення 
організаційних питань 
створення промисло-
вого вузла «Київська 
бізнес-гавань», в т.ч.:
• створення управля-
ючої компанії промис-
лового вузла «Київська 
бізнес-гавань»
• впорядкування 
земельних відносин 
учасників промисло-
вого вузла «Київська 
бізнес-гавань»
• будівництво об’єктів 
інженерно-транспорт-
ної інфраструктури

2015 – 
2018

Департамент 
промисловості 
та розвитку під-
приємництва ви-
конавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської держав-
ної адміністра-
ції), Департамент 
економіки та 
інвестицій ви-
конавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської держав-
ної адміністрації)

Бю-
джет 
м. 
Києва

2018 
– 
5000

Показник 
витрат

бюджет м. Ки-
єва, тис. грн

- - - 5000

Показник про-
дукту

кількість 
запланованих 
земельних 
ділянок 
промислово-го 
вузла «Київ-
ська бізнес-
гавань», од., у 
тому числі за 
рахунок:

– коштів 
бюджету 
м. Києва

- - - 4

Показник 
ефективності

середні 
витрати на 
оформлення 
земельних 
ділянок про-
мислового вуз-
ла «Київська 
бізнес-гавань», 
тис. грн, у 
тому числі за 
рахунок:

– коштів 
бюджету 
м. Києва

- - - 1250

«.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè òà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.    

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на розі вулиці Татарської та провулку 

Татарського
Рішення Київської міської ради № 527/3534 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, та з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці, розташованій 
на вулиці Анни Ахматової, 23 
у Дарницькому районі м. Києва 

Рішення Київської міської ради № 718/3725 від 20 грудня 2017 року
Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, та з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà 
ðîç³ âóëèö³ Òàòàðñüêî¿ òà ïðîâóëêó Òàòàðñüêîãî 
ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é-÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016 ¹572/572 (òàáëèöÿ 
2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì.Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì.Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³-
çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà 

ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà, ðîçòàøîâàíîþ íà 
ðîç³ âóëèö³ Òàòàðñüêî¿ òà ïðîâóëêó Òàòàðñüêîãî ó 
Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,23 ãà, ðîçòà-
øîâàíîþ íà ðîç³ âóëèö³ Òàòàðñüêî¿ òà ïðîâóëêó 
Òàòàðñüêîãî ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

5. Îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
ïëîùåþ 0,48 ãà (ó ìåæàõ ä³ëÿíêè ç îáë³êîâèì 
êîäîì 90:002:0095), ðîçòàøîâàí³é íà âóëè-
ö³ Àííè Àõìàòîâî¿, 23 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 íàáðàííÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ îçíà÷åíî¿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî 
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

3. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çä³éñíèòè îðãàí³çàö³é-
íî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ çåìåëü-
íî¿ ä³ëÿíêè ïëîùåþ 0,48 ãà (ó ìåæàõ ä³ëÿíêè ç 
îáë³êîâèì êîäîì 90:002:0095), ðîçòàøîâàíî¿ 
íà âóëèö³ Àííè Àõìàòîâî¿, 23 ó Äàðíèöüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹ 806/3381 òà ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 7 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìî-
ãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó 
ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â 
Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

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. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій у пров. Політехнічному, 2-б у Солом’янському 

районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 528/3535 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівни-
цтва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105, та з метою раціонального 
використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на вул. Світлицького (перетин з проспектом 

Свободи) в Подільському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 532/3539 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 самовря-
дування», 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. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ 
ïëîùåþ 1,7 ãà, ðîçòàøîâàí³é ó ïðîâ. Ïî-
ë³òåõí³÷íîìó, 2-á ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì.Êèºâà (êîäè 8000000000:69:036:0012 òà 
8000000000:69:036:0021), ñòàòóñ ñêâåðó çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. 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 ¹806/3381, 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 27.11.2009 ¹714/2783 
òà äî 31.12.2017 ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 07.07.2016 ¹572/572, âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó 
îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (òàáëèöÿ-¹2), çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

3.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èí-
íîñò³ ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 
ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíîþ ä³-
ëÿíêîþ, âèçíà÷åíîþ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. 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.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) âè-
ð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

6. Â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îïóáë³êóâà-
òè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

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

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-
ùåþ 0,25 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà âóë. Ñâ³òëèöüêîãî 
(ïåðåòèí ç ïðîñïåêòîì Ñâîáîäè) â Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ïîä³ëüñüêîãî 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, âèçíà÷åíó 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¿ ôîðìóâàíü çåëåíèõ íàñàäæåíü â 
öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 
(ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), à ñàìå: äîäàòè 
ñêâåð çã³äíî ç ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ äî ïå-
ðåë³êó ñêâåð³â Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

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

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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№15 (5066)

²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó 
äåðæàâíå ìàéíî, ùîäî ÿêèõ íàä³éøëè çàÿâè

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ²íñòèòóò ô³ç³îëîã³¿ ³ì Î.Î.Áîãîìîëüöÿ HAH Óêðà¿íè (01024, ì Êè¿â, âóë. Áîãî-
ìîëüöÿ, 4)

1) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòè ¹¹ 3, 4, 5, 7, 10, 11 òà ÷àñòèíà ê³ìíàò ¹¹ 1, 6, 9 (äëÿ 
ïðîõîäó) íà öîêîëüíîìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó;

Ïëîùà îðåíäè: 92,4 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó.
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 31.10.2017 ð. – 951 699,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 30.11.2020 ðîêó
2) Àäðåñà îá’ºêòà: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ – ê³ìíàòè ¹¹ 220, 222, 224 íà 2-ìó ïîâåðñ³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî 

êîðïóñó;
Ïëîùà îðåíäè: 79,2 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ îô³ñó;
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.11.2017 ð. – 882 354,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.12.2020 ðîêó
3) Àäðåñà îá’ºêòà: ×àñòèíà íåæèòëîâîãî ïðèì³ùåííÿ íà òåõí³÷íîìó ïîâåðñ³ 16-òè ïîâåðõîâîãî ëàáîðà-

òîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà «Ð», «Ð1»)
Ïëîùà îðåíäè: 4,0 êâ.ì;
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ àíòåí îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ 

íàäàþòü ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó. 
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.11.2017 ð. – 28 528,00 ãðí; 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.12.2020 ðîêó
3.1) Àäðåñà îá’ºêòà: ×àñòèíó ïîêð³âë³ äàõó 16-òèïîâåðõîâîãî ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñó (ë³òåðà «Ð»,»Ð1») äëÿ 

ðîçì³ùåííÿ 1 àíòåíè; Ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â: 1 àíòåíà
Ìîæëèâå ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ³ àíòåí îïåðàòîð³â òåëåêîìóí³êàö³é, ÿê³ 

íàäàþòü ïîñëóãè ç ðóõîìîãî (ìîá³ëüíîãî) çâ’ÿçêó. 
Âàðò³ñòü ìàéíà çà íåçàëåæíîþ îö³íêîþ ñòàíîì íà 30.11.2017 ð. – 170 620,00 ãðí. 
Ìîæëèâèé òåðì³í îðåíäè: äî 31.12.2020 ðîêó
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ 

çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Áîãîìîëüöÿ, 4, ê³ìí. ¹ 125. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïî òåë.: 256-25-58, 256-25-54. 
Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè, áóäå îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ïðàâî îðåíäè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòå-
ðèñòèêà îá’ºêò³â îðåíäè:

– áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 4, öîêîëü, çàãàëüíà ïëîùà 54,45 êâ.ì, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 
1 ãðèâíÿ íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ (â³äïîâ³äíî äî ï. 19 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ ÊÌÐ â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280);

– áóëüâ. Ðîìåíà Ðîëëàíà, 4, öîêîëü, çàãàëüíà ïëîùà 73,80 êâ. ì, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç 
ÏÄÂ) – 1 ãðèâíÿ íà ð³ê. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (â³äïîâ³äíî äî ï. 19 äîäàòêà 3 äî ð³øåííÿ ÊÌÐ â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280);

– âóë. Ï³äë³ñíà, 3, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 17,20 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 268000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 223,33 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

– âóë. Ï³äë³ñíà, 3, 2 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 16,0 êâ.ì. Âàðò³ñòü – 249300,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) 3116,25 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – 
ðîçì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê 
îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³, àëå íå á³ëüøå ñòðîêó äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè 
ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, 
ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

ÏÃÕ TOB «ÇÅËÅÍÈÉ ÃÀÉ» ³íôîðìóº ïðî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò ³ç áóä³âíèöòâà 
îá’ºêòà ãðîìàäñüêîãî îáñëóãîâóâàííÿ íà áóëüâàð³ Äðóæáè Íàðîä³â, 13 (ë³ò. 
Á) ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 5 (ï’ÿòè) äí³â çà òåëå-
ôîíîì (044) 254-54-13 àáî çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà, 5.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СВІТ КІДЗ» ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1490 від 27 листопада 2017 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності 
у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÑÂ²Ò Ê²ÄÇ» 
(³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 40676370, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 04071, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Êîæóì’ÿöüêà, áóäèíîê 12-à), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ 
îñâ³òè (ðîçâèòîê ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, êîðåêö³ÿ ïñèõî-
ëîã³÷íîãî òà ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òàêèõ ä³òåé).

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ «ÑÂ²Ò Ê²ÄÇ» íå 
ï³çí³øå 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âíåñòè ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿ íà â³äïîâ³äíèé 
ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê çàçíà÷åíèé ó ³íôîðìàö³éí³é êàðòö³ 

àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ç âèäà÷³ ë³öåíç³¿ íà îñâ³òíþ ä³-
ÿëüí³ñòü (ðîçøèðåííÿ ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³) 
ó ñôåð³ äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè, çàòâåðäæåí³é ðîçïîðÿäæåííÿì 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2016 
ðîêó ¹ 1113.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-
êëàñòè íà çàñòóïíèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МОНТАЖ»

Розпорядження № 56 від 18 січня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету 

Міністоів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання»:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЄКСБІОПРОМ»

Розпорядження № 57 від 18 січня 2018 року
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання»:

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЕНЕРГО»
Розпорядження № 139 від 1 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «ÐÅÑÓÐÑÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÌÎÍÒÀÆ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 41230564, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 08132, Êè¿âñüêà îáë., 
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí, ì³ñòî Âèøíåâå, âóëèöÿ 
ªâðîïåéñüêà, áóäèíîê 34-á) ë³öåíç³¿: 

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âè-
ðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, 
àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþ-
âàíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç òðàí-
ñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ì³ñöåâèìè 
(ðîçïîä³ëü÷èìè) òåïëîâèìè ìåðåæàìè, êð³ì òðàíñïîð-
òóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÐÅÑÓÐÑÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÌÎÍÒÀÆ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå 
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì 
êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, 
ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-
êëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 
íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÀËªÊÑÁ²ÎÏÐÎÌ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
41702866, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01004. ì. Êè¿â, âóëèöÿ 
Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, áóäèíîê 13/1) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âè-
ðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâëþâàíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êð³ì 
âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«ÀËªÊÑÁ²ÎÏÐÎÌ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â 
ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà 

â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ 
êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äî-
õîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âè-
äà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà 
äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-
êëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 
íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜ-
Í²ÑÒÞ «Ì²ÑÒÎ ÄËß ËÞÄÅÉ ÅÍÅÐÃÎ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 41842036, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03039, ì. Êè¿â, âóëèöÿ 
Äåì³¿âñüêà, áóäèíîê 13, ñåêö³ÿ 2, îô³ñ 1) ë³öåíç³¿:

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âè-
ðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîåëåêòðîñòàíö³ÿõ, 
àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ, êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ, òà 
óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì íåòðàäèö³éíèõ àáî ïîíîâ-
ëþâàëüíèõ äæåðåë åíåðã³¿), êð³ì âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì;

íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, êð³ì ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ çà íåðåãóëüîâàíèì òàðèôîì.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ 
«Ì²ÑÒÎ ÄËß ËÞÄÅÉ ÅÍÅÐÃÎ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè 

ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 
Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëà-
ñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22010200 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó êîæíî¿ ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, 
ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïî-
êëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ Ïàíòåëåºâà Ï.Î. 

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà 
íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò–ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

НА ОБОЛОНІ запущено в екс-
плуатацію у постійному режи-
мі новий світлофорний об’єкт, 
розташований на вулиці Бога-
тирській, 11 (неподалік вулиці 
Озерної та виїзду з міста в на-
прямку м. Вишгород). 

«Щодо цього місця було чима-
ло звернень громадян. Експерти 
нашого центру в результаті до-
сліджень також підтвердили, що 

це небезпечна територія з точки 
зору дорожнього руху. Тим біль-
ше, що в 300 метрах розташована 
середня школа № 256», – розповів 
директор КП «Київдорсервіс» 
Віктор Черній. 

За його інформацією, новий 
світлофорний об’єкт включає 
вісім пішохідних і вісім тран-
спортних світлофорів, якими 
керують два контролери 

У підземці започатковують благодійну 
інклюзивну ініціативу «ПРИТУЛЯТИСЯ»

У Києві встановлюють світлодіодні табло 
для інформування водіїв

На Оболоні запрацював новий 
світлофорний об’єкт

У РАМКАХ найбільших спортивних подій Києва 
2018 року БФ Sport for Peace разом з КП «Київ-
ський метрополітен» започатковують благодійну 
ініціативу «ПРИТУЛЯТИСЯ». Її метою є інклюзія 
дітей з аутизмом. 

«Щодня у метрополітені ми бачимо напис «Не 
притулятися», але кожен із нас іноді потребує 

саме притулитись до когось і знайти підтримку. 
Цього разу її потребують сміливі діти з розладами 
аутич ного спектра, які у 2018 році вийдуть на старт 
забігів у складі команди Kids Autism Games. Дорослі 
спортсмени та просто небайдужі люди матимуть 
можливість проявити свою увагу та підтримку до 
дітей – «притулитися» до них та пробігти разом 
дистанцію у 500 метрів», – розповідає керівник 
проекту Наталія Мартіашвілі. 

Старт ініціативи заплановано у рамках забігу 
«Масляна Snow Run», що відбудеться на ВДНГ 18 
лютого. 

«Підтримка благодійних ініціатив важлива для 
наших заходів. Бо масовий спорт – це соціалізація 
та рівність для всіх учасників. Можливість ставати 
сильнішими та ставити перед собою вищі цілі», – 
переконаний організатор заходу та директор 
KM Running Klub Костянтин Божко. 

«Доступність – важливий пріоритет розвитку 
нашого підприємства. Для нас це дуже органіч-
ний проект, оскільки ми підтримуємо створення 
інклюзивних умов та маємо у планах обладнання 
станцій для можливості зручного проїзду всім ка-
тегоріям пасажирів», – додала радник начальника 
КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон. 

Підтримати розвиток ініціативи також можна 
буде придбавши символічну сувенірну продукцію 
«ПРИТУЛЯТИСЯ» на кожному заході або на сто-
рінці Ініціативи https://www.facebook.com/kids.
autism.games/ 

У  СТОЛИЦІ  завершується 
встановлення та налаштування 
12 повнокольорових світлоді-
одних табло у найзавантажені-
ших місцях вулично-дорожньої 
мережі. Про це повідомив за-
ступник голови КМДА Дмитро 
Давтян. 

За його словами, інформаційні 
табло повідомлятимуть водіям 
про поточну ситуацію на дорогах, 
зміни в організації дорожнього 
руху та інші важливі дані. 

«Такі табло справді зручні для 
водіїв. Адже вони привертають 
увагу, втім, не відволікаючи від 
дороги. Вони були б доречні на 
більшості вуличних мереж. На-
разі ми встановлюємо їх там, 
де рух найінтенсивніший – на 
Європейській площі, перетині 
вулиць Бойчука – Бастіонної та 
Мельникова – Герцена. Світло-

діодні табло допомагають упо-
рядкувати рух завдяки кращому 
інформуванню водіїв», – пере-
конаний Дмитро Давтян. 

Перше подібне табло вста-
новили у 2008 році, торік їх за-

купили 12. Усі вони сучасні, під-
ключені до центрального пункту 
управління автоматизованої сис-
теми керування дорожнього руху 
(АСКДР) Центру організації та 
безпеки дорожнього руху 

16 БЕРЕЗНЯ відбудеться конкурс 
із перевезення пасажирів на ав-
тобусних маршрутах загального 
користування в режимі маршрут-
ного таксі (14 об’єктів) і звичайному 
режимі (1 об’єкт). 

Головними критеріями відбору 
стануть високі екологічні стандарти 
Євро-5, що регулюють вміст шкід-
ливих речовин у вихлопних газах, 
наявність валідаторів, GPS-трекерів 
і форменого одягу водіїв. 

«Із минулого року Департамент 
транспортної інфраструктури розір-
вав 18 договорів на обслуговування 
маршрутів через порушення пере-
візниками правил надання послуг. 
Тому зараз ми посилюємо умови, 
зокрема принципово важливими 
вимогами є рухомий склад біль-
шої пасажиромісткості, валідатори 
для можливості функціонування 
«електронного квитка» та GPS-
навігатори», – розповів директор 
Департаменту транспортної інф-
раструктури Сергій Симонов. 

Відповідно до проведеного дослі-
дження Світового банку, маршрути, 
що виносяться на конкурс, були 
рекомендовані експертами Між-
народного банку реконструкції та 
розвитку до продовження їх функ-
ціонування в Києві. А саме: №  37 – 

зал. вокзал «Центральний» – ст. м. 
«Харківська», № 152 – вул. Привок-
зальна – с. Бортничі (Овочева база), 
№ 193 – ж/м «Корчувате» – Дарниць-
ка площа, № 227 – Діагностичний 
центр – Кадетський Гай, № 405 – 
просп. Маяковського – універмаг 
«Дитячий світ», № 433 – вул. Жолу-
дєва – вул. Терещенківська, № 455 – 
вул. Смілянська – просп. Свободи, 
№ 459 – зал.вокзал «Дарниця» – 
вул. Підлипка, № 501 – вул. Милос-
лавська – ст. м. «Лісова», № 507 – зал. 
вокзал «Південний» – вул. Сірка, 
№ 517 – вул. Народного ополчення – 
вул. Єфремова, № 529 – с. Бортничі – 
просп. Маяковського, № 582 – ст. 
м. «Оболонь» – вул. Приозерна, 
№ 250 (новий) – ст. м. «Позняки» – 
вул. О. Пчілки, № 64 – ст. м. «Сла-
вутич» – вул. Садова. 

Детальну інформацію щодо 
кожного маршруту можна знай-
ти на сайті Комунальної служби 
перевезень у розділі «Маршрути». 
Конкурси триватимуть відкрито 
та прозоро. Для цього створено 
інформресурс, де перевізники мо-
жуть завантажити всі необхідні 
документи та отримати консуль-
тативну підтримку, а громадяни 
– слідкувати за процедурою їх 
проведення 

ЗА ЛЮТИЙ 2018 року, за попере-
дніми даними, зареєстровано 13 
випадків захворювання на кір, із 
них – 7 дітей. Госпіталізовано до 
інфекційних лікарень міста 26 осіб, 
у тому числі 10 дітей. Наразі рівень 
захворюваності знижується. 

«Протиепідемічні заходи та 
медичне спостереження за кон-
тактними особами проводяться в 
тих дитячих колективах, де були 
зафіксовані випадки захворювання 
на кір. Загалом від початку року 
зареєстровано 151 випадок, у тому 
числі 103 – це діти до 17 років. У 
стаціонарних відділеннях столичних 
медзакладів проліковано 77 осіб, у 
тому числі 46 дітей. Вакцина для 
профілактики кору є у наявності. 
Загалом уже зробили щеплення 

близько 39050 дітей і 186 дорослих 
до 30 років», – повідомив під час 
щотижневого брифінгу перший 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

Він наголосив, що кабінети ще-
плень працюють щоденно, окрім 
неділі 

За лютий у столиці зареєстровано 
13 випадків захворювання на кір

Для перевізників оголосили 
конкурс на 15 маршрутів
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