
«ЦЕ НАШЕ перше засідання в 
цьому році, ми відкриваємо нову 
сесію Київради. І я хотів би по-
дякувати депутатам за роботу 
в минулому році. За ті справи і 
зміни, які нам удалося втілити в 
столиці. 2017-ий для Києва, як і для 
всієї країни, був непростим. Але 
ми не опускали рук і, як і обіцяли, 
крок за кроком змінювали наше 
місто», – заявив Віталій Кличко. 

За його словами, торік доходи 
бюджету збільшилися на 26 відсот-
ків порівняно з 2016-им та сягну-
ли 48,8 млрд грн. Це на 2,7 млрд 
більше, ніж було заплановано. Що 
стосується видаткової частини 
бюджету міста, то пріоритетними 
напрямами, на які спрямовува-
ли кошти, були освіта, охорона 
здоров’я та інфраструктура. 

Так, витрати на освіту збіль-
шено порівняно з 2016 роком на 
46 відсотків (до 12,4 млрд грн). 
«Крім збільшення фінансування 
на зарплати вчителів, ремонти та 
придбання обладнання, навчальних 

матеріалів, гроші вкладалися в бу-
дівництво і реконструкцію закладів 
освіти. Зокрема у Києві відкрили 
три нові сучасні школи на понад 
1700 дітей, 10 новозбудованих або 
реконструйованих дитсадків. Це 
найкращий показник за останніх 
12 років у столиці й на сьогодні в 
Україні», – відзначив голова КМДА. 
Він зауважив, що в Києві значно 
скоротили чергу в ДНЗ. Якщо три 
роки тому вона становила 15 тисяч 
дітей, на сьогодні – втричі менша. 
І в планах міста, аби цієї черги за 
декілька років узагалі не було. 

Видатки на сферу охорони 
здоров’я торік збільшили до по-
над 8,5 млрд грн. Було капітально 
відремонтовано приміщення у 8 
медзакладах, закуплено сучасне 
діагностичне обладнання на суму 
1,1 млрд грн. Також у місті запра-
цювала система онлайн запису до 
лікарів eHealth. І 400 тисяч киян 
уже скористалися цією послугою. 
До кінця року до системи плану-
ють долучити всі райони столиці. 

Більш ніж удвічі зросли ви-
датки на транспорт і дорожнє 
господарство. Якщо у 2016 році 
на це спрямували 4 млрд грн, то 
у 2017-му фінансування зросло 
до 9 млрд грн. 

Якщо у 2016 році у Києві від-
ремонтовали 200 км доріг та про-
їздів, то торік – 302 км. Це такі 
ключові магістралі, як просп. 
Повітрофлотський і Глушкова, 
бульв. Дружби народів, Кільцева 
дорога, Русанівська Набережна і 
десятки вулиць, які не оновлюва-
лися десятиліттями. До того ж, у 
2017-му відремонтовано 20 мостів 
і шляхопроводів, встановлено 44 
нових світлофори. За останніх 
два роки закуплено 100 нових 
сучасних автобусів, 17 тролейбусів 
і 45 трамваїв зі 100% низькою 
підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. 
Придбано 45 одиниць дорожньої 
спецтехніки і модернізовано 15 
вагонів метрополітену. 

За словами Віталія Кличка, 
через те, що держава змушена 
скорочувати обсяг пільг, на які 
може розраховувати населення, 
влада Києва велику увагу при-
діляє і соцзахисту населення та 
піклується про збереження пільг 
на проїзд, продаж соціальних 
сортів хліба та ліків за низькими 
цінами. Так, у 2017 році витрати 
міського бюджету на соцзахист 

і соцзабезпечення збільшилися 
на 68% та склали 7,9 млрд грн. На 
1 млрд грн більше – 4,4 млрд грн 
було спрямовано на сферу ЖКГ. 

Також мер Києва нагадав, що 
столична влада працює над тим, 
аби її робота була прозорою та 
відкритою для киян, тож два роки 
тому розпочали розбудову smart-
інфраструктури в рамках програми 
Kyiv Smart City. Втілення проекту 
«Відкритий бюджет» дало можли-
вість мешканцям відслідковувати 
онлайн доходи та витрати бюдже-
ту. «Також були запроваджені такі 
сервіси, як система інформування 
киян, запис на прийом до лікаря 
онлайн, служба 1551, визначен-
ня часу прибуття громадського 
транспорту, онлайн контроль за 
пересуванням комунальної техніки 
та багато інших. У рамках проек-
ту «Безпечне місто» встановлено 
в закладах та публічних місцях 
майже шість тисяч камер відео-
спостереження. Інформація з них 
стікається в міський дата-центр, і 
нею також можуть користуватися 
правоохоронні органи», – відзна-
чив Віталій Кличко. – Для забез-
печення прозорості та підзвітності 
столичної влади у рамках Kyiv Smart 
City працює і система електронних 
закупівель Prozorrо, за допомогою 
якої вже вдалося зекономити майже 
2 млрд грн з міської скарбниці» �

Київ здобув нагороду 
«12 зірок» від Конгресу 
місцевих і регіональних 
влад Ради Європи 

Цю відзнаку присвоюють містам, що де-
монструють значні досягнення місцевої 
влади у залученні громади до розвитку 
місцевої демократії та приєднується до 
Європейського тижня місцевої демократії 
(ЄТМД). Торік учасниками конкурсу стали 
сімдесят чотири міста з 20 країн. 

«Хочу зазначити, що ми вперше до-
лучилися до проведення Європейського 
тижня місцевої демократії. І одразу ж 
гарно себе зарекомендували, здобувши 
головну нагороду — «12 зірок». У 2017 році 
основною темою ЄТМД була участь гро-
мадськості у розвитку місцевої демократії. 
А тут ми справді маємо чим пишатися. 
ГБ, електронні петиції, місцеві ініціативи 
та громадські слухання — саме за допо-
могою цих інструментів ми залучаємо 
громаду до управлінських процесів на 
місцях», – повідомив учора заступник 
міського голови — секретар Київради 
Володимир Прокопів, під час передачі 
відповідного сертифікату меру столиці. 

Загалом у рамках ЄТМД було про-
ведено більше 30 загальноміських по-
дій, а також понад 100 заходів у всіх 10 
районах Києва (круглі столи, форуми, 
фестивалі, майстер-класи, ворк-шопи, 
дні відкритих дверей). 

У столиці призупинено 
заняття у 57 школах 
повністю, а в 53 – 
покласово 

У Києві призупинено заняття у 57 школах 
(1606 класів), у яких рівень захворюва-
ності на грип та ГРВІ перевищив 20%, 
ще у 53 (314 класів) відбулося часткове, 
покласове закриття. 

«Наразі у школах спостерігається 
стрімка динаміка збільшення кількості 
учнів, які захворіли на грип та ГРВІ. У 
зв’язку з цим у них призупиняється на-
вчальний процес. Наразі найбільша кіль-
кість відсутніх школярів у Деснянському 
(закрито 19 шкіл повністю та 4 – покла-
сово) та Оболонському (закрито 14 шкіл 
повністю та дві – покласово) районах. 
Крім того, у Голосіївському закрито дві 
школи повністю і 10 – покласово, у Дар-
ницькому: 6 шкіл повністю, 8 – покласово, 
у Дніпровському: 9 шкіл покласово, у 
Печерському: одна школа повністю і одна 
покласово, у Подільському: 1 – покласово, 
у Святошинському: 6 шкіл повністю та 
12 покласово, у Солом’янському: 9 шкіл 
повністю та 6 – покласово. Не закрито 
жодної школи у Шевченківському районі. 
Таке рішення прийняли керівники ЗНЗ 
спільно з райуправліннями освіти», – по-
відомив перший заступник голови КМДА 
Микола Поворозник. 

За його словами, станом на 7 люто-
го навчальний процес призупинено у 
36 школах (1089 класів) повністю та у 
56 школах (367 класів) покласово. Най-
більша кількість відсутніх школярів у 
Деснянському та Оболонському районах. 
Не закрито жодного класу у Печерському 
та Шевченківському районах.
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Оновлення столиці: 
крок за кроком

 �  Пріоритетами діяльності міської влади були і залишаються 
ефективність, прозорість, увага до потреб і пропозицій киян

Учора мер Києва Віталій Кличко на початку нової сесії Київради підбив підсумки роботи столичної влади за 2017-й рік та окреслив плани, які втілюватимуть 
у місті цьогоріч 

Учора мер Києва Віталій Кличко на початку нової 
сесії Київради підбив підсумки роботи столичної 
влади за 2017-й рік та окреслив плани, які 
втілюватимуть у місті цьогоріч.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè 
óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,63 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1,2 ïîâåðõàõ Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (äèòÿ÷èé 
ñàäîê) ¹ 370 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà íà âóë. Ñîô³¿ Ðóñîâî¿, 1-â, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ 
íåðóõîìîãî ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè 
ñòàíîì íà 31.11.2017 ñòàíîâèòü 810 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 10 22625 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ 
³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êó). Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî 
â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá.114 
àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Про надання статусу скверу земельній ділянці за адресою: 
просп. Алішера Навої, 55, площею 0,2557 га, 

у Дніпровському районі м. Києва 
Рішення Київської міської ради № 687/3694 від 14 грудня 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 самоврядування в Україні», Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господар-
ства України від 10 квітня 2006 року № 105, з метою раціонального використання і збереження зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній 
ділянці, розташованій між будинками на вул. Ірпінській, 63-а 

та вул. Феодори Пушиної, 44/50 
у Святошинському районі м.Києва

Рішення Київської міської ради № 540/3547 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини першої статті 1 Закону України «Про 
мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëîùåþ 
0,2557 ãà, ðîçòàøîâàí³é çà àäðåñîþ: ïðîñï. Àë³øåðà Íàâî¿, 
55 ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâëå-
íîìó ïîðÿäêó:

2.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 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 çåëåíîãî 
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 ðîçâè-
òêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 

ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðîäîâæåíî¿ íà ïåð³îä äî 
2017 ðîêó 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.

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

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè 
íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêî-
ëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 
0,8 ãà, ðîçòàøîâàí³é ì³æ áóäèíêàìè íà âóë. ²ðï³íñüê³é, 
63-à òà âóë. Ôåîäîðè Ïóøèíî¿, 44/50 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñòàòóñ ñêâåðó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåííÿì 
ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â 
ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî 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 ðîçâè-
òêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 

19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), âêëþ÷èâøè äî òàáëèö³ 2: «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (Ñâÿòî-
øèíñüêèé ðàéîí. Ñêâåðè)», çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â òàê³é ðåäàêö³¿:

40 Між будинками на вул. Ірпінській, 63-а та вул. Фео-
дори Пушиної, 44/50 0,8

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання статусу скверу земельній ділянці, 
розташованій на просп. Перемоги, 144 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 539/3546 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», статей 7, 51, 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», абзацу 10 частини першої статті 1 Закону України «Про 
мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва», Правил утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 
України від 10.04.2006 № 105, з метою збільшення площі зелених насаджень Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 0,4 ãà, 
ðîçòàøîâàí³é íà ïðîñï. Ïåðåìîãè, 144 ó Ñâÿòîøèíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà, ñòàòóñ ñêâåðó.

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó:

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

2.2. Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ð³øåí-
íÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó êîðèñòóâàííÿ âæèòè 
çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà ïîñò³éíîãî 
êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ çåëåíîãî 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 ðîçâè-
òêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
19 ëèïíÿ 2005 ðîêó ¹806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíå-
ííÿìè), âêëþ÷èâøè äî òàáëèö³ 2: «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ 

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü 
òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì (Ñâÿòî-
øèíñüêèé ðàéîí. Ñêâåðè)», çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó 
â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ, â òàê³é ðåäàêö³¿:

40 На просп. Перемоги, 144 0,4

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 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, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ òà íà 
ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу
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ДОКУМЕНТХрещатик
9 лютого 2018 р.
№16 (5067)

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 № 545/3552

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо забезпечення 

онлайн-процедури проведення земельних торгів

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України 

щодо забезпечення онлайн-процедури 
проведення земельних торгів

Рішення Київської міської ради № 545/3552 від 28 листопада 2017 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 

України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 28.11.2017 № 544/3551

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України щодо збільшення 
публічності, прозорості проведення та оприлюднення результатів 

земельних торгів

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України щодо збільшення публічності, прозорості 

проведення та оприлюднення результатів земельних торгів
Рішення Київської міської ради № 544/3551 від 28 листопада 2017 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 
України Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про проведення конкурсу для відбору кандидатів 
на заміщення вакантних посад керівників засобів масової 

інформації Київської міської ради
Рішення Київської міської ради № 713/3720 від 20 грудня 2017 року

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення», Порядку проведення конкурсу для відбору кандидатів на заміщення 
вакантних посад керівників засобів масової інформації Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської 
міської ради від 14.05.2015 № 478/1342, та Порядку призначення керівників засобів масової інформації Київської 
міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2005 № 119/2695 (у редакції рішення 
Київської міської ради від 17.11.2005 №379/2840) Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Ïîðÿäîê ïðîäàæó çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåð-
æàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ àáî ïðàâ 
íà íèõ (îðåíäè, ñóïåðô³ö³þ, åìô³òåâçèñó) 
íà êîíêóðåíòíèõ çàñàäàõ ó ôîðì³ àóêö³îíó 
âñòàíîâëåíèé ãëàâîþ 21 Çåìåëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè. Íà ñüîãîäí³ ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ 
åëåêòðîííèõ òîðã³â çåìåëüíèì çàêîíîäàâñòâîì 
íå ïåðåäáà÷åíî.

Çà ð³âíåì àíòèêîðóïö³éíîãî òà çàãàëüíî-
åêîíîì³÷íîãî åôåêòó àëüòåðíàòèâè çåìåëüíèì 
àóêö³îíàì íà ñüîãîäí³ íå ³ñíóº. Òîìó ñòâîðåííÿ 
óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ òîðã³â îíëàéí ç ìåòîþ çà-
ëó÷åííÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â òà 
çàáåçïå÷åííÿ ùå á³ëüøî¿ ïðîçîðîñò³ ïðîöåñó º 
îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðåôîðìóâàííÿ 
â Óêðà¿í³.

Áàãàòî êðà¿í ñâ³òó êîðèñòóþòüñÿ ïåðåâàãàìè 
åëåêòðîííèõ òîðã³â. À ç ñåðåäèíè 2016 ðîêó 
âñ³ êðà¿íè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ïåðåéøëè íà 
åëåêòðîíí³ òîðãîâåëüí³ àóêö³îíè ó âñ³õ ñôåðàõ 
ä³ÿëüíîñò³.

Àïðîáàö³ÿ òåñòîâèõ ïëàòôîðì çåìåëüíèõ 
àóêö³îí³â â Óêðà¿í³ âèÿâèëà, ùî ðîçì³ð ñåðåäíüî¿ 
îðåíäíî¿ ñòàâêè çà ðåçóëüòàòàìè çåìåëüíèõ 
òîðã³â âäâ³÷³ ïåðåâèùóº ñåðåäíþ âàðò³ñòü îðåíäè 
ïðè áåçàóêö³îíí³é ïåðåäà÷³ çåìë³, ùî ìàº ïðÿ-
ìèé âïëèâ íà íàïîâíåííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, 
à ñèñòåìà åëåêòðîííèõ àóêö³îí³â çàáåçïå÷óº 
á³ëüøó ïðîçîð³ñòü ïðîöåñó íàáóòòÿ ïðàâ íà 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

Â³äñóòí³ñòü ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ òîðã³â 
îíëàéí ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ êîðóï-
ö³éíèõ ä³ÿíü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ àóêö³îí³â, à 
òàêîæ îáìåæóº êîíêóðåíö³þ ó÷àñíèê³â òîðã³â, 
ÿêà º ôóíäàìåíòàëüíîþ îñíîâîþ áóäü-ÿêîãî 
àóêö³îíó, ÷èì í³âåëþþòüñÿ âçàãàë³ ïåðåâàãè 
òàêîãî ³íñòðóìåíòó, à ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çâè÷àéíó óãîäó êóï³âë³-ïðî-
äàæó, ÷àñòî çà çàíèæåíîþ ö³íîþ.

Âèõîäîì ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ áóäå çàêð³ïëåííÿ íà 
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ îáîâ’ÿçêîâîñò³ ïðîâåäåííÿ 
çåìåëüíèõ òîðã³â â ðåæèì³ îíëàéí.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ àíòè-
êîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ (Àíòèêîðóïö³éíà 
ñòðàòåã³ÿ) íà 2014–2017 ðîêè» âèçíà÷åíî, ùî 
åôåêòèâíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ âîëî-
ä³þòü îðãàíè ïóáë³÷íî¿ âëàäè, ³íø³ ñóá’ºêòè, º 
âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, 
âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ êîðóïö³éíèõ ä³ÿíü. 
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàº ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ñòàíî-
âèòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ, à ñàìå: â³äîìîñò³ ïðî 
âèêîðèñòàííÿ ïóáë³÷íèõ êîøò³â, ðîçïîðÿäæåííÿ 
äåðæàâíèì àáî êîìóíàëüíèì ìàéíîì òîùî.  
Ðåàëüíà òà åôåêòèâíà ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà îñ³á íà 
äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ 
ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñüîãîäí³ ìîæå 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ 
êîðóïö³éíî¿ ïðàêòèêè ÿê ä³ºâèé äåðæàâíèé êîíòð-
îëü çà ðåàë³çàö³ºþ â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Åëåêòðîíí³ çåìåëüí³ àóêö³îíè çàáåçïå÷àòü 
á³ëüøó ïðîçîð³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ïðîöåñó íà-
áóòòÿ ïðàâ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, óíåìîæëèâëÿòü 
çëîâæèâàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òîðã³â, à òàêîæ 
ñïðèÿòèìóòü çá³ëüøåííþ êîíêóðåíö³¿ òà äîõîä³â 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà àóêö³îíàõ çà ðàõóíîê ðîç-
øèðåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 93 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó 
Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè íàëåæèòü Ïðåçèäåíòîâ³ 
Óêðà¿íè, íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç 
ïðîõàííÿì âíåñåííÿ çì³í äî çåìåëüíîãî çàêîíî-
äàâñòâà ùîäî çàáåçïå÷åííÿ îíëàéí-ïðîöåäóðè 
ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Íàðàç³ ó ñóñï³ëüñòâ³ òà çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³í-
ôîðìàö³¿ áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿºòüñÿ êîðóïö³éí³é 
ä³ÿëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó 
ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, çîêðåìà ó ïðîöåäóð³ 
ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â. 

×àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 137 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî îáîâ’ÿçêîâ³ñòü 
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ 
òîðã³â íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî 
îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó 
ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí. Ö³ºþ æ 
íîðìîþ çàêîíîäàâñòâà ïåðåäáà÷åíà ìîæëè-
â³ñòü ðîçì³ùåííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ â äðóêîâà-
íèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â òîìó ÷èñë³ 
ì³ñöåâèõ – çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè, ÿêà º ïðåäìåòîì ëîòó íà çåìåëüíèõ 
òîðãàõ, îäíàê, ëèøå çà áàæàííÿì îðãàí³çàòîðà 
çåìåëüíèõ òîðã³â.

Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â îðãàí³çàòîðè çåìåëüíèõ 
òîðã³â íåõòóþòü ìîæëèâ³ñòþ ðîçì³ùåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â ó ì³ñöåâèõ 
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ùî ïðèçâîäèòü äî 
çìåíøåííÿ êîíêóðåíö³¿ ÿê îñíîâè òîðã³â, í³âå-
ëþâàííÿ ïåðåâàã òàêîãî ³íñòðóìåíòó ÿê òîðãè, 
ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ êîðóïö³¿ ó 
ö³é ñôåð³ â³äíîñèí, ïåðåøêîäè äëÿ ãðîìàäÿí ó 
ñôåð³ äîñòóïó äî âàæëèâî¿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

Âèõîäîì ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ áóäå çàêð³ïëåííÿ íà 
çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ îáîâ’ÿçêîâîñò³ îïðèëþäíåí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ òîðã³â 
íå ëèøå íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ öåíòðàëüíîãî 

îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó 
ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, à é â çàñî-
áàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, íà îô³ö³éíèõ âåá-ñàéòàõ 
îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíî¿ 
îäèíèö³, â ìåæàõ ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà, ùî º ïðåäìåòîì çåìåëüíèõ òîðã³â. 

Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ ³í³ö³àòèâè ñïðèÿòèìå ï³äâè-
ùåííþ ïóáë³÷íîñò³ ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, 
äîñòóïíîñò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî çàïëàíîâàí³ çåìåëüí³ 
òîðãè, ³íôîðìóâàííþ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ïðî 
ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè ó ñôåð³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ìàéíîì òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
ï³äâèùåííþ êîíêóðåíö³¿, ïðîçîðîñò³ òà ãëàñíîñò³ 
ïðîöåäóðè ïðîâåäåííÿ çåìåëüíèõ àóêö³îí³â, 
ðåàë³çàö³¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ äåðæàâè ó 
ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 93 Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ó 
Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè íàëåæèòü Ïðåçèäåíòîâ³ 
Óêðà¿íè, íàðîäíèì äåïóòàòàì Óêðà¿íè òà Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

Âðàõîâóþ÷è âèùåíàâåäåíå, Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç 
ïðîõàííÿì âíåñåííÿ çì³í äî çåìåëüíîãî çàêî-
íîäàâñòâà ùîäî çá³ëüøåííÿ ïóáë³÷íîñò³, ïðîçî-
ðîñò³ ïðîâåäåííÿ òà îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â 
çåìåëüíèõ òîðã³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Îáðàâøè ºâðîïåéñüêèé âåêòîð ðîçâèòêó 
äåðæàâè, ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ 
ðåôîðì ó êðà¿í³, Óêðà¿íà âèçíà÷èëà îäíèì ³ç 
îñíîâíèõ çàâäàíü ³íñòèòóö³éíèõ ïåðåòâîðåíü 
ðîçøèðåííÿ ïóáë³÷íîñò³ â óñ³õ ñôåðàõ ¿¿ ä³ÿëü-
íîñò³, â òîìó ÷èñë³ ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí.

Çà äàíèìè Äåðæãåîêàäàñòðó ïðîòÿãîì 2016 
ðîêó ïðîéøëî ïîíàä 550 çåìåëüíèõ òîðã³â, ùî 
á³ëüøå í³æ â 2015 ðîêó íà 153 àóêö³îíè. Îäíàê 
ëèøå ïîëîâèí³ ç íèõ ïðèòàìàííà îäíà ³ç îñíîâíèõ 
ïåðåâàã ïðîâåäåííÿ ïóáë³÷íèõ    òîðã³â – êîíêó-
ðåíö³ÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè, ÿêà âèñòóïàº âàæëèâîþ 
ðóø³éíîþ ñèëîþ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè, 
ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ¿¿ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó, 
åêîíîì³÷íîþ îñíîâîþ ðîçâèòêó îêðåìèõ àäì³í³-
ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü òà äåðæàâè 
â ö³ëîìó. Âíàñë³äîê â³äñóòíîñò³ êîíêóðåíö³¿ ì³æ 
ó÷àñíèêàìè àóêö³îí³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïðîäà-
þòüñÿ ìàéæå çà ïî÷àòêîâîþ ö³íîþ ëîòó, ùî ïðè-
çâîäèòü äî íåäîíàäõîäæåíü ì³ñöåâèõ áþäæåò³â 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü, íà 
ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ òàê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.

Â óìîâàõ ïîäàëüøîãî ðåôîðìóâàííÿ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â íàïðÿìêó äåöåí-

òðàë³çàö³¿ çá³ëüøåííÿ ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³ 
ïðîöåñó íàáóòòÿ ïðàâ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ñïðè-
ÿòèìå çá³ëüøåííþ êîíêóðåíö³¿ ³, ÿê íàñë³äîê, äî-
õîä³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà àóêö³îíàõ çà ðàõóíîê 
ðîçøèðåííÿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â òà çá³ëüøåííÿ 
ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ëîò³â.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè äåðæàâíî¿ 
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ (Àíòèêî-
ðóïö³éíà ñòðàòåã³ÿ) íà 2014–2017 ðîêè» âè-
çíà÷åíî, ùî åôåêòèâíèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, 
ÿêîþ âîëîä³þòü îðãàíè ïóáë³÷íî¿ âëàäè, ³íø³ 
ñóá’ºêòè, º âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ äëÿ çà-
ïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, âèÿâëåííÿ òà ïðèïèíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ä³ÿíü. Îñîáëèâå çíà÷åííÿ ìàº 
³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ñòàíîâèòü ñóñï³ëüíèé ³íòåðåñ, 
à ñàìå: â³äîìîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ ïóáë³÷íèõ 
êîøò³â, ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâíèì àáî êîìó-
íàëüíèì ìàéíîì òîùî.  Ðåàëüíà òà åôåêòèâíà 
ðåàë³çàö³ÿ ïðàâà îñ³á íà äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿, 
çàáåçïå÷åííÿ â³äêðèòîñò³ ñóñï³ëüíî íåîáõ³äíî¿ 
³íôîðìàö³¿ ñüîãîäí³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ 
âèÿâëåííÿ ³ ïðèïèíåííÿ êîðóïö³éíî¿ ïðàêòèêè 
ÿê ä³ºâèé äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ 
â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâñòâà.

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 

ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ ïî â³äáîðó êàíäèäà-
ò³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä êåð³âíèê³â 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè: äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ðàä³îñòàíö³ÿ «Ãîëîñ Êèºâà» òà äèðåêòîðà êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Òåëåêîìïàí³ÿ «Êè¿â».

2. Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³:
2.1. Çàòâåðäèòè ïåðñîíàëüíèé ñêëàä êîí-

êóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç äâîõ ïðåäñòàâíèê³â ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíêö³îíàëüíî¿ 
ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ êîìóíàëüíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä êîæíî¿ äåïóòàòñüêî¿ 
ôðàêö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îäíîãî ïðåäñòàâ-
íèêà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, 
îäíîãî ïðåäñòàâíèêà ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, òðüîõ ïðåäñòàâíèê³â âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), òðüîõ ïðåäñòàâíèê³â 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é â³äïîâ³äíîãî ïðîô³ëþ 
ä³ÿëüíîñò³, çà ïîäàííÿì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ 
ÿêî¿ â³äíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äëÿ â³äáîðó êàíäèäàò³â íà 
çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä êåð³âíèê³â çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çà-
òâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 14.05.2015 ¹ 478/1342.

2.2. Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñó âíåñòè íà 
ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
ïðèçíà÷åííÿ êåð³âíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-

ìàö³¿ ó âèãëÿä³ ïðîåêòó ð³øåííÿ ç â³äïîâ³äíèìè 
âèñíîâêàìè ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, äî ôóíêö³îíàëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ÿêî¿ 
â³äíîñèòüñÿ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êîìóíàëüíèõ 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

3. Êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿ çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ 
ñï³âáåñ³äè òà â³äá³ð êàíäèäàò³â â³äïîâ³äíî äî 
Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó äëÿ â³äáîðó êàí-
äèäàò³â íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä êåð³âíèê³â 
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 14.05.2015 ¹ 478/1342.

4. Çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðþ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèçíà÷èòè óïðàâë³ííÿ 
çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³äïîâ³äàëüíèì çà ïðîâåäåííÿ 
îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ïî ï³äãîòîâö³ ³ ïðîâå-
äåííþ êîíêóðñó.

5. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.03.2015 ¹ 275/1140 
«Ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó êàíäèäàò³â 
íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä êåð³âíèê³â çàñîá³â 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно–правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 16 (1828), п’ятниця, 9 лютого 2018 р.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
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Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

«ЯКЩО у вас чи у вашої дитини 
спостерігаються такі симптоми як 
головний біль, біль у м’язах, горлі, 
кашель, нежить або закладеність 
носа – це привід негайно зверну-
тися до лікаря. І особливого зна-
чення ця аксіома набуває, коли 
йдеться про дітей», – наголосила 
директор Департаменту охорони 
здоров’я Валентина Гінзбург. 

Вона зазначила, що часто 
більш характерні симптоми (на-
приклад, висипка, висока темпе-
ратура) з’являються не одразу, 
а спочатку можуть бути взагалі 
непомітними. Проте людина вже 
є розповсюджувачем небезпеч-
ного вірусу. Тільки лікар може 
поставити правильний діагноз і 
призначити адекватне лікування. 
Інфікування на найбільш роз-
повсюджені наразі ГРВІ, кір, ві-
трянку здебільшого відбувається 
повітряно-крапельним шляхом 
від іншої людини: під час кашлю, 
розмови, чхання, при тілесному 
контакті на невеликій відстані. 

Тож, помітивши такі симптоми, 
категорично не можна з’являтися 
у громадських місцях, користу-
ватися транспортом тощо. 

Щодо профілактики, то фа-
хівець радить максимально 
обмежитися від відвідування 
місць масового скупчення людей 
(насамперед, ця рекомендація 

стосується перебування у за-
критих приміщеннях). Частіше 
провітрювати приміщення на 
роботі та вдома. Кілька разів на 
день робити вологе прибиран-
ня,  особливо, коли у квартирі є 
хворий. Регулярно мити руки з 
милом, намагатися не торкатися 
очей, носа, рота 

Київські митники вилучили 
незадекларовані 7 тис. доларів

Петицію щодо знесення незаконної каплиці 
прийнято до розгляду

При найменших ознаках інфекційного 
захворювання потрібно залишатися вдома 
і викликати лікаря

У МІЖНАРОДНОМУ експрес-
відправленні зі США, заявленому 
як «бізнес-документи», співробіт-
ники Київської міської митниці 
ДФС під час огляду виявили 7 тис. 
доларів. Конверт з іноземною 
валютою знаходився серед до-
кументів. 

Згідно інформації, зазначеній 
в міжнародному транспортному 
документі, згадане експрес-від-
правлення з «бізнес-документа-

ми» надійшло зі США в Україну 
на адресу приватної особи, ймо-
вірно іноземцю, який мешкає 
в столиці. І жодної інформації 
про наявність готівки не було 
вказано. 

При пересиланні коштів в між-
народних поштових чи експрес-
відправленнях слід пам’ятати, 
що готівка передається лише з 
оголошеною цінністю і лише в 
сумі, яка не перевищує еквіва-

лент 300 євро. У вищезгаданому 
випадку відправник навіть не 
задекларував гроші. 

За даним фактом складено 
протокол про порушення митних 
правил України. Валюту вилуче-
но. Справу скеровано до суду 

ЕЛЕКТРОННА петиція «Ви-
рішити питання знесення не-
законної споруди-каплиці УПЦ 
МП-Десятинного чоловічого мо-
настиря Пресвятої Богородиці на 
території Національного музею 

історії України» набрала необхід-
ну кількість голосів та прийнята 
до розгляду. Її підтримали 10584 
особи, при мінімально необхід-
них 10000. 

Київський міський голова 

Віталій Кличко вже доручив по-
стійній комісії Київради з питань 
містобудування, архітектури 
та землекористування, а також 
профільному заступнику голови 
КМДА розглянути електрон ну 
петицію в установленому по-
рядку. 

Автор звернення В’ячеслав 
Толпига зазначає, що терито-
рія, на якій незаконно зведено 
каплицю, належить до особливо 
цінних земель історико-культур-
ного призначення. Окрім того, за 
словами ініціатора, територія є 
пам’яткою історії національного 
та місцевого значень. 

Із повним текстом петиції 
можна ознайомитись за поси-
ланням: 

https://petition.kievcity.gov.ua/
petition/?pid=6972&chit=211#a_
ch_211 

КИЇВСЬКА місцева прокуратура 
№4 відреагувала на факт самовіль-
ного зайняття ділянки на острові 
Труханів та незаконного будівни-
цтва на ній. Так, у ході досудового 
розслідування встановлено, що 
підприємець, не маючи жодного 
правовстановлюючого документа, 
самовільно зайняв понад 20 соток 
землі на території пам’ятки ланд-
шафту місцевого значення «Істо-
ричний ландшафт Київських гір і 
долини р. Дніпра» та розмістив на 
ній розважальний комплекс. 

За наслідками проведення до-
судового розслідування місцевою 
прокуратурою повідомлено про 
підозру винній особі за фактом вчи-
нення злочину (самовільне зайняття 
ділянки особливо цінних земель). 

Досудове розслідування триває. 
Проводяться необхідні слідчі дії з 
метою встановлення всіх обставин 
кримінального правопорушення та 
скерування обвинувального акту 
до суду 

ІЗ 20 ЛЮТОГО в місті стартує курс правової грамотності LAW IN FORCE 
для учнівської молоді. Авторами ініціативи виступила ГО «ДАКУС» і 
Київський молодіжний центр. Захід навчатиме основних механізмів 
захисту прав людини у побутових ситуаціях: від прав школяра, абі-
турієнта та студента під час навчального процесу до основ захисту 
інтелектуальної власності. 

Як стверджують організатори, щогодини в різних куточках світу люди 
стикаються з незаконним втручанням у їхнє життя з боку інших осіб, 
суспільних груп і цілих держав. Курс правової грамотності допоможе не 
тільки зрозуміти власні права, а й навчить їх захищати. 

Програмою передбачається спілкування у різних форматах: інтерак-
тивні лекції, презентації, дискусії, екскурсії. Протягом 6-ти лекцій (по 2 
кожного тижня) школярі та студенти здобудуть основні знання з осново-
положних прав людини, дізнаються про способи захисту власних прав. З 
учасниками працюватимуть правники, юристи, народні депутати України. 

Курс розрахований на школярів старших класів і студентів перших 
курсів неюридичних спеціальностей. Реєстрація – за посиланням: https://
docs.google.com/forms/d/1t8_hACLeQ-J9YZb3uN__l6y2gGRVkf2-G2IASgNyBj0/
viewform?edit_requested=true. 

Контактна особа та координатор проекту: 
Дарія Агішева, (095) 661-43-86, kmcp@ukr.net 

ЦЕНТРАЛЬНА частина ВДНГ цьогоріч почне перетворюватись на 
сучасний публічний простір із зеленими насадженнями та розвиненою 
інфраструктурою. А у столиці з’явиться концептуальний ландшафтний 
парк площею у 1,5 гектара. 

Конкурс ландшафтних проектів тривав з 7 грудня 2017 року до 12 січня 
2018 року. За цей час надійшло 7 пропозицій, серед яких і було обрано 
переможця. Ним стала компанія V POLE DESIGN. 

Представлені концепти загалом фокусуються на зручності для від-
відувачів, інтеграції активностей для людей різного віку та акценті на 
великих зелених зонах. Переможцям вдалось креативно підійти до адап-
тації фірмового стилю ВДНГ та поєднати його із дизайном майбутнього 
парку. Їхня концепція розроблена навколо фірмових плашок виставкового 
комплексу, які збираються перетворити у місця для сидіння, майданчики 
для активного та пасивного відпочинку, елементи освітлення. У формі 
плашок автори ідеї обіцяють зробити навіть кущі, мощення пішохідних 
доріжок та арт-об’єкти. Для реалізації проекту створення парку буде 
залучено спонсорську допомогу від резидента ВДНГ — ресторану «Пра-
га» — на засадах партнерства та співробітництва державної установи та 
приватного підприємства. 

Передбачається, що проектна документація буде готова вже за 4 місяці, 
а восени можна буде розпочати створення парку 

На ВДНГ з’явиться 
ландшафтний парк

Підприємець самовільно зайняв 
землю на острові Труханів

Для столичної молоді організують 
курс правової грамотності
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