
Година Землі 2018: 
WWF закликає українців 
«зловити зв’язок 
з Землею» 

Мільйони людей щороку долучаються до 
Години Землі. Це міжнародна кампанія, 
ініційована Всесвітнім фондом природи 
WWF, під час якої люди та організації на 
одну годину символічно вимикають зай-
ве освітлення та електроприлади, щоб 
об’єднатися та показати готовність до дій 
заради майбутнього планети. Мета за-
ходу – привернути увагу до екологічних 
проблем та надмірного споживання при-
родних ресурсів. 

24 березня 2018 року о 20.30 хвиля Го-
дини Землі прокотиться планетою вже вдва-
надцяте, для українців вона буде десятою. 
Тема цьогорічної кампанії – Connect2Earth 
(«Злови зв’язок з Землею») – підкреслює, що 
люди почали втрачати зв’язок з планетою, 
який нам так потрібно відновити. 

«Година Землі – це не івент чи кампанія, 
це не конкретна хронологічна година у 
часі, для нас це маніфест людей про го-
товність змінювати свій стиль життя на 
екологічно дружній, готовність берегти 
свій дім –планету. Слоган цього року – 
Злови зв’язок з Землею. Ми спробували 
перекласти на сучасний лад повідомлення: 
людина сьогодні відірвана від Землі, тож 
ми запрошуємо всіх відновити зв’язок і по-
чати дбати про природу навколо. На 2012 
рік чисельність популяцій наземних видів 
скоротилась на 38%, прісноводних – на 
81%, морських – на 36%. Не «зловимо» 
зв’язок – ситуація буде погіршуватись. 
Наша планета – це мережа із мільярдів 
організмів, систем та явищ, це мультиво-
локно, що оточує нас 24/7, дає нам воду, 
повітря, ресурси. Та воно нам не належить, 
ми лише його частина. Цієї Години Землі 
ми б хотіли, щоб українці відчули свій 
тісний зв’язок із всесвітньою павутиною 
життя,» – відзначає Олена Тарасова-Кра-
сієва, координатор WWF в Україні. 

Вже більше 40 міст України висловили 
свою підтримку Годині Землі і запланували 
просвітницькі заходи в межах кампанії. 

Вихідними в центрі 
Києва працюватимуть 
пересувні флюорографи 

24-25 березня з 9.00 до 17.00 кияни і 
гості столиці зможуть пройти безкоштовне 
флюорографічне обстеження за допо-
могою пересувних флюорографів, які 
працюватимуть перед будівлею КМДА 
(Хрещатик, 36).
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Важливе рішення 
Київради

У четвер на пленарному засіданні Київради депутати прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на суму – 1,2 млрд грн 
за рахунок грошового внеску власника

 �  Розлучення з «Київенерго» не завадить успішній підготовці 
до наступного опалювального сезону в столиці

УЧОРА на пленарному засіданні Київради 
депутати збільшили розмір статутного капі-
талу КП «Київтеплоенерго» на суму 1,2 млрд 
грн за рахунок грошового внеску власника. 
Це необхідно, аби комунальне підприємство 
прийняло на баланс теплові мережі Києва 
після 27 квітня 2018 року, тобто після розір-
вання договору столиці з ПАТ «Київенерго» 
та підготовчих робіт до наступного опалю-
вального сезону. 

Відповідно до рішення, КП «Київтепло-
енерго» також є одним із ключових учасни-
ків процесу повернення під контроль міста 
об’єктів теплоенергетичного комплексу, що 
перебували у володінні та користуванні ПАТ 
«Київенерго». 

Нагадаємо, що в червні минулого року 
Київрада прийняла стратегічне рішення – 
припинення угоди з ПАТ «Київ енерго», що 
була укладена 17 років тому. Після завершення 
угоди комунальне підприємство має забез-
печити жителям столиці безперебійність 

послуг із опалення, гарячого водопостачання, 
електричної енергії. 

«Ми створили «Київтеплоенерго», в яке 
перейшли близько 300 працівників. За пів-
року роботи підприємству вдалося провести 
гідравлічні випробування. Сьогодні «Київ-
теплоенерго» забезпечує проходження опа-
лювального сезону на території 8 мільйонів 
квадратних метрів. Ця цифра дорівнює площі 
Чернігова або Івано-Франківська», – повідо-
мив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. 

При цьому існує нагальна потреба у пер-
шочергових витратах підприємства для по-
чатку його діяльності та виконання робіт у 
міжопалювальний період – щонайменше в 
сумі 1,2 млрд грн. Підприємству необхідно 
провести розрахунок за енергоносії, збільши-
ти штат працівників, які забезпечуватимуть 
підготовку до зими, протиаварійне обслу-
говування, закупити нову спеціалізовану 
техніку, створити геоінформаційну систему 
інженерних мереж. 

«Це кошти на забезпечення наявності ре-
сурсів для виробництва теплоелектроенергії, 
це здійснення загальновиробничих витрат 
і придбання матеріалів та спецтехніки. А 
ще – організація робочих місць для 3-х тисяч 
фахівців та інженерів і понад 7 тисяч осіб 
виробничого персоналу. 

Наразі статутний капітал «Київтеплоенер-
го» складає 5 тисяч гривень, що є нонсенсом 
для підприємства, на яке покладена функція 
життєзабезпечення столиці», – зазначив Пет-
ро Пантелеєв. 

Він підкреслив, що в напрямку модернізації 
столичних тепломереж місто не покладаєть-
ся лише на бюджетні кошти. Уже підписано 
меморандум і розпочато спільну роботу з 
офісом економічного зростання USAID. Об-
говорено план спільних дій на рік, створено 
організаційний комітет. 

Фактично підприємство має замістити 
ПАТ «Київенерго» та продовжити надання 
послуг споживачам міста. При цьому заміна 
надавача послуг має бути якомога швидкою 
та безболісною для мешканців столиці. 

«Відтак ми підтримали проект рішення 
щодо збільшення розміру статутного капіталу 
цього підприємства. На засіданні бюджетної 
комісії погодили суму в 1,2 мільярда гривень 
за рахунок грошового внеску власника. Учора 
вона була підтримана депутатами на засіданні 
Київради», – повідомив голова постійної комісії 
Київради з питань бюджету Андрій Странніков. 

Надалі КП «Київтеплоенерго» готуватиме 
пропозиції щодо процедури та умов повернення 
майна комунальної власності територіальної 
громади міста Києва із володіння та користування 
ПАТ «Київенерго» після припинення угоди �

Учора, після тижневої перерви, пов’язаної із блокуванням 
представниками фракції «Свобода» засідань Київради, депутати 
нарешті повернулися до нормального ритму роботи. Зокрема було 
прийняте надважливе питання останньої каденції. Мається на увазі 
збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» до 1,2 млрд 
грн для переобрання функцій «Київенерго». Таким чином столиця 
зробила вагомий крок до підготовки до опалювального сезону 
2018-2019 років. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Додаток
до рішення 

Київської міської ради
від 08.02.2018 № 6/4070

СТАТУТ
комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«МАЯК ОБОЛОНІ»

місто Київ 2018

Про створення комунального закладу «Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа «МАЯК ОБОЛОНІ»

Рішення Київської міської ради № 6/4070 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до статей 83, 169 Цивільного кодексу України, статей 12, 14 Закону України «Про позашкільну освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку 
спортивну школу» та враховуючи звернення і громадську думку киян-батьків щодо зайнятості їхніх дітей в поза-
урочний час, з метою зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя і гармонійного фізичного розвитку 
дітей та молоді м. Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

². ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
1.1. Êîìïëåêñíà äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà 

øêîëà «ÌÀßÊ ÎÁÎËÎÍ²» (äàë³ – ÊÄÞÑØ) – ïî-
çàøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñïîðòèâíîãî 
ïðîô³ëþ – çàêëàä ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, 
ÿêèé çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê çä³áíîñòåé âèõîâàíö³â 
â îáðàíîìó âèä³ ñïîðòó, âèçíàíîìó â Óêðà¿í³, 
ñòâîðþº íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ãàðìîí³éíîãî 
âèõîâàííÿ, ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ïîâíîö³ííîãî 
îçäîðîâëåííÿ, çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó ³ äî-
çâ³ëëÿ ä³òåé òà ìîëîä³, ñàìîðåàë³çàö³¿, íàáóòòÿ 
íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ï³äãîòîâêè 
ñïîðòñìåí³â äëÿ ðåçåðâíîãî ñïîðòó.

1.2. ÊÄÞÑØ çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ï³äïîðÿäêîâàíèé Äåïàðòàìåíòó ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(äàë³ – Äåïàðòàìåíò).

1.3. ÊÄÞÑØ îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ä³òüìè, 
þíàöòâîì íà ïðèíöèï³ äîáðîâ³ëüíîñò³ âèáîðó 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ àáî ñïîðòèâíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, ÿêå çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê çä³áíîñòåé 
ó÷í³â, íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî îçäî-
ðîâëåííÿ, çàãàðòóâàííÿ, ïîâíîö³ííîãî â³äïî-
÷èíêó òà äîçâ³ëëÿ, çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
³ ñïîðòîì, ï³äãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâó äëÿ 
çá³ðíèõ êîìàíä ì³ñòà Êèºâà ³ Óêðà¿íè, à òàêîæ 
âèõîâàííÿ ïîâàãè äî äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè ³ 
ïðèíöèï³â çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³.

1.4. ÊÄÞÑØ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, 
íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà ìîëîä³ òà ñïîðòó, Ì³í³ñòåð-
ñòâà íàóêè ³ îñâ³òè òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, Ïîëîæåííÿì ïðî äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó 
øêîëó, ðîçïîðÿäæåííÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
à òàêîæ ³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, 
ðàòèô³êîâàíèìè â Óêðà¿í³, òà öèì Ñòàòóòîì.

1.5. Íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Ïîâíå íàéìåíóâàííÿ: Êîìïëåêñíà äèòÿ÷î-

þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà «ÌÀßÊ ÎÁÎËÎÍ²».
Ñêîðî÷åíå íàéìåíóâàííÿ: ÊÄÞÑØ «ÌÀßÊ 

ÎÁÎËÎÍ²».
1.6. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÊÄÞÑØ: 01001, 

ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 12.

II. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

2.1. ÊÄÞÑØ ç ìîìåíòó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
º þðèäè÷íîþ îñîáîþ, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, 
ïå÷àòêó ç³ ñâîºþ íàçâîþ, êóòîâèé øòàìï, áëàíêè 
ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

ÊÄÞÑØ ìîæå ìàòè âèâ³ñêó âñòàíîâëåíîãî 
çðàçêà ç³ ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì, âëàñíó ñèìâîë³êó, 
ïðàïîð, ³íø³ àòðèáóòè þðèäè÷íî¿ îñîáè ³ ä³º íà 
ï³äñòàâ³ Ñòàòóòó. 

2.2. Ô³íàíñóâàííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå   
çàáåçïå÷åííÿ ÊÄÞÑØ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõó-
íîê âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó, 
íàäàííÿ íåîáõ³äíèõ áóä³âåëü ç îáëàäíàííÿì, 
îðãàí³çàö³¿ ¿õ êàï³òàëüíîãî òà ïîòî÷íîãî ðåìîíòó, 
à òàêîæ çà ðàõóíîê ñïîíñîðñüêèõ (áëàãîä³éíèõ) 
âíåñê³â é ³íøèõ êîøò³â, íå çàáîðîíåíèõ çàêîíî-
äàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.3. Îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ä³òüìè òà þíàöòâîì 
íà ïðèíöèï³ äîáðîâ³ëüíîñò³ âèáîðó ñïîðòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â îáðàíîìó âèä³ ñïîðòó: âåñëóâàëüíèé 
ñëàëîì, áàñêåòáîë òà ³íø³ âèäè ñïîðòó.

2.4. ÊÄÞÑØ ìàº âëàñíó ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íó áàçó, íàóêîâî-ìåòîäè÷íå ³ ìåäè÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ, à òàêîæ çä³éñíþº ñï³âðîá³òíèöòâî 
ç íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè.

2.5. ÊÄÞÑØ ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ ìàº â³ää³ëåííÿ 
ç íàñòóïíèõ âèä³â ñïîðòó: âåñëóâàëüíèé ñëàëîì, 
áàñêåòáîë.

2.5.1. Â³äêðèòòÿ (çàêðèòòÿ) â³ää³ëåíü ç ïåâíèõ 
âèä³â ñïîðòó çä³éñíþºòüñÿ çà ð³øåííÿì çàñíî-
âíèêà (âëàñíèêà) àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó.

2.6. Â³ää³ëåííÿ ç ïåâíîãî âèäó ñïîðòó ÊÄÞÑØ 
ìîæå âêëþ÷àòè òàê³ ãðóïè:

ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè, â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ íà ïî÷àòêîâî-
ìó åòàï³ ï³äãîòîâêè äëÿ âèÿâëåííÿ çä³áíîñòåé 
âèõîâàíö³â ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè îáðàíîãî 
âèäó ñïîðòó, çàáåçïå÷åííÿ ìîòèâàö³¿ ùîäî 
ïðîäîâæåííÿ çàíÿòü, îïàíóâàííÿ îñíîâ òåõ-
í³êè ³ òàêòèêè îáðàíîãî âèäó ñïîðòó, âñåá³÷íî¿ 
çàãàëüíî¿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ôîðìóâàííÿ 
ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ ³ âîëüîâî¿ ïîâåä³íêè;

áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè, â ÿêèõ ïðîäîâæóºòüñÿ 
ï³äãîòîâêà âèõîâàíö³â, ùî çàâåðøèëè íàâ÷àííÿ ó 
ãðóïàõ ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè, òà/àáî çä³éñíþºòü-
ñÿ äîäàòêîâèé íàá³ð äî ãðóï çà âñòàíîâëåíèìè 
êîíòðîëüíèìè íîðìàòèâàìè íà åòàïàõ ïîïåðå-
äíüî¿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ïðîòÿãîì ïåðøîãî – òðå-
òüîãî ðîê³â íàâ÷àííÿ òà ñïåö³àë³çîâàíî¿ áàçîâî¿ 
ï³äãîòîâêè ïðîòÿãîì ÷åòâåðòîãî – ï’ÿòîãî ðîê³â 
íàâ÷àííÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ìàéáóòíüî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ 
îáðàíîãî âèäó ñïîðòó ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïîñîá³â, 
ùî äàþòü çìîãó ï³äâèùóâàòè ôóíêö³îíàëüíèé 
ïîòåíö³àë ñïîðòñìåí³â äëÿ ïîñòóïîâîãî âèêî-
íàííÿ òðåíóâàëüíèõ òà çìàãàëüíèõ íàâàíòàæåíü;

ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³äãîòîâêè, â ÿêèõ ïðîäîâæó-
ºòüñÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ íà åòàï³ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðñïåêòèâíèõ 
âèõîâàíö³â, ÿê³ ïðîéøëè ñïîðòèâíó ï³äãîòîâêó 
â ãðóïàõ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ç ìåòîþ ðîçâèòêó 
ñïåö³àëüíèõ ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé òà ï³äâèùåííÿ 
ô³çè÷íî¿ ïðàöåçäàòíîñò³ çà ðàõóíîê ïîñòóïîâîãî 
çá³ëüøåííÿ îáñÿãó òðåíóâàëüíèõ íàâàíòàæåíü, 
äëÿ ïîïîâíåííÿ ñêëàäó çá³ðíèõ êîìàíä äëÿ ó÷àñò³ 
ó çìàãàííÿõ â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ;

ï³äãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, 
â ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ óäîñêîíàëåííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íî¿ òåõí³êè òà òàêòèêè â îáðàíîìó âèä³ ñïîðòó íà 
åòàï³ ï³äãîòîâêè äî âèùèõ äîñÿãíåíü, çá³ëüøåííÿ 

îáñÿãó íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè òà çìà-
ãàëüíî¿ ïðàêòèêè äëÿ ìàêñèìàëüíî¿ ðåàë³çàö³¿ 
³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé íà âñåóêðà¿íñüêèõ 
òà ì³æíàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ.

2.7. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè ÊÄÞÑØ º:
1) ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ 

îñâ³òè, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó;
2) ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâè-

òêó îñîáèñòîñò³ äèòèíè, ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, 
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ çàñîáàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
³ ñïîðòó, ðîçâèòîê ¿¿ çä³áíîñòåé ó âèáðàíîìó âèä³ 
ñïîðòó, îðãàí³çàö³ÿ ¿¿ äîçâ³ëëÿ;

3) ôîðìóâàííÿ ó ä³òåé òà þíàöòâà íàö³îíàëüíî¿ 
ñàìîñâ³äîìîñò³, àêòèâíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿;

4) íàäàííÿ ð³âíèõ óìîâ äëÿ çàðàõóâàííÿ òà 
íàâ÷àííÿ, à òèì, ÿê³ ìàþòü ïåðñïåêòèâó äëÿ 
ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü, – íåîáõ³äíèõ óìîâ äëÿ 
ñïîðòèâíîãî óäîñêîíàëåííÿ;

5) âèÿâëåííÿ, ðîçâèòîê ³ ï³äòðèìêà òàëàíî-
âèòèõ ñïîðòñìåí³â;

6) ï³äãîòîâêà ó÷àñíèê³â ÷åìï³îíàò³â òà ïåðøî-
ñòåé Óêðà¿íè, ªâðîïè, ñâ³òó.

2.8. ÊÄÞÑØ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä 
ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ çà: áåçïå÷í³ óìîâè 
îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³;

äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â îñâ³òè òà 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó; äîòðèìàííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ äèñöèïë³íè.

2.9. ÊÄÞÑØ ìàº ïðàâî:
1) âèçíà÷àòè ôîðìè, ìåòîäè ³ çàñîáè îð-

ãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó çà ïî-
ãîäæåííÿì ³ç çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì), àáî 
óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

2) â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáëÿòè ³ 
âïðîâàäæóâàòè åêñïåðèìåíòàëüí³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ 
íàâ÷àëüí³ ïëàíè çà ïîãîäæåííÿì ç çàñíîâíèêîì 
(âëàñíèêîì) àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

3) ñï³ëüíî ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, 
íàóêîâî-äîñë³äíèìè ³íñòèòóòàìè òà öåíòðàìè 
ïðîâîäèòè íàóêîâî-äîñë³äíó, åêñïåðèìåíòàëüíó, 
ïîøóêîâó ðîáîòó, ùî íå ñóïåðå÷èòü ÷èííîìó 
çàêîíîäàâñòâó;

4) âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³ ôîðìè ìîðàëüíîãî 
³ ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ äî ó÷àñíèê³â íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó;

5) îòðèìóâàòè êîøòè ³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ 
â³ä îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, þðèäè÷íèõ òà 
ô³çè÷íèõ îñ³á ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì;

6) çàëèøàòè ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ ³ âèêî-
ðèñòîâóâàòè âëàñí³ íàäõîäæåííÿ, çà ïîãîäæåííÿì 
ç çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì), àáî óïîâíîâàæåíèì 
íèì îðãàíîì, ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.10. Ìîâîþ íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ, âåäåííÿ 
ä³ëîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ â ÊÄÞÑØ º óêðà¿íñüêà.

2.11. Ä³ÿëüí³ñòü ÊÄÞÑØ   ñïðÿìîâàíà íà 
âèêîíàííÿ ñîö³àëüíî-âàæëèâèõ ôóíêö³é òà íå 
ìàº íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó.

2.12. Ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ì³í³ñòåðñòâîì 
ìîëîä³ òà ñïîðòó, ÊÄÞÑØ íàäàºòüñÿ êàòåãîð³ÿ. 
Íàäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿ ñïîðòèâí³é øêîë³ 
ï³äòâåðäæóºòüñÿ ñâ³äîöòâîì, ôîðìà ÿêîãî çà-
òâåðäæóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó.

III. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-
ÒÐÅÍÓÂÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ 

3.1. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíà òà ñïîðòèâíà 
ðîáîòà ÊÄÞÑØ ïðîâîäèòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè 
ïðîãðàìàìè ç âèä³â ñïîðòó, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ 
Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Îñíîâíèìè ôîðìàìè íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ 
ðîáîòè º ãðóïîâ³ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çàíÿòòÿ, 
òðåíóâàííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè, âèõîâí³ 
çàõîäè, ìåäèêî-â³äíîâëþâàëüí³ çàõîäè, íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çáîðè, ïðàêòèêà ñóää³âñòâà 
ñïîðòèâíèõ çìàãàíü.

Îñíîâíîþ ôîðìîþ ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè º ó÷àñòü 
âèõîâàíö³â ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ ð³çíîãî ð³âíÿ.

3.2. ÊÄÞÑØ îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç ä³òüìè òà 
þíàöòâîì íà ïðèíöèï³ äîáðîâ³ëüíîñò³ âèáîðó 
ñïîðòèâíî-òðåíóâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îáðàíîìó 
âèä³ ñïîðòó.

3.3. Íàâ÷àëüíèé ð³ê â ÊÄÞÑØ ïî÷èíàºòüñÿ ç 
01 âåðåñíÿ. Ð³÷íèé íàâ÷àëüíèé ïëàí äëÿ êîæíî¿ 
ãðóïè ðîçðàõîâóºòüñÿ íà 52 òèæí³. Ó ìåæàõ çà-
çíà÷åíîãî ïëàíó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïðîâåäåííÿ 
ïðîòÿãîì øåñòè òèæí³â íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ 
çàíÿòü â óìîâàõ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî òàáîðó 
òà/àáî çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïëàíàìè âèõîâàíö³â 
íà ïåð³îä ¿õ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó.

3.4. Òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíî¿ ãîäèíè â ñïîðòèâí³é 
øêîë³ ñòàíîâèòü 45 õâèëèí.

Òðèâàë³ñòü îäíîãî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî 
çàíÿòòÿ â ñïîðòèâí³é øêîë³ íå ìîæå ïåðåâè-
ùóâàòè:

ó ãðóïàõ ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè – äâîõ íà-
â÷àëüíèõ ãîäèí;

ó ãðóïàõ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ïåðøîãî – òðå-
òüîãî ðîê³â íàâ÷àííÿ – òðüîõ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí;

ó ãðóïàõ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ÷åòâåðòîãî – 
ï’ÿòîãî ðîê³â íàâ÷àííÿ, ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³äãîòîâêè 
òà ï³äãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 
– ÷îòèðüîõ íàâ÷àëüíèõ ãîäèí.

Äîïóñêàºòüñÿ ïðîâåäåííÿ â îäèí äåíü äâîõ 
çàíÿòü â îäí³é ãðóï³ çàëåæíî â³ä âñòàíîâëåíîãî 
äëÿ ãðóïè òèæíåâîãî íàâàíòàæåííÿ òà ïðîâåäåí-
íÿ çàíÿòü ç ãðóïàìè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ. 
Ñóìàðíà òðèâàë³ñòü çàíÿòü â îäèí äåíü íå ìîæå 
ïåðåâèùóâàòè øåñòè íàâ÷àëüíèõ ãîäèí.

3.5. Ðåæèì ùîäåííî¿ ðîáîòè ÊÄÞÑØ âè-
çíà÷àºòüñÿ ðîçêëàäîì çàíÿòü, ùî çàòâåðäæó-
ºòüñÿ íà íàâ÷àëüíèé ð³ê äèðåêòîðîì ÊÄÞÑØ, 
ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó 
òà êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ 
ÊÄÞÑØ òà ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì, à ó ðàç³ 
â³äñóòíîñò³ ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó – ïðåä-
ñòàâíèêàìè òðóäîâîãî êîëåêòèâó, ùî îáðàí³ òà 
óïîâíîâàæåí³ íèì.

Ó ïåð³îä êàí³êóë ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ ÊÄÞÑØ ïðàöþº çà îêðåìèì ãðàô³êîì, 
çàòâåðäæåíèì äèðåêòîðîì.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÊÄÞÑØ ñòâîðþº äëÿ âèõîâàí-
ö³â, òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â 
áåçïå÷í³ óìîâè äëÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿, 
ñïîðòèâíî¿ òà ³íøî¿ ðîáîòè.

3.6. Íîðìè íàïîâíþâàíîñò³ ãðóï â³ää³ëåíü ç 
âèä³â ñïîðòó ³ òèæíåâèé ðåæèì íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè ñïîðòèâíèõ øê³ë 
óñòàíîâëþþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó.

Íàïîâíåí³ñòü ãðóï ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè òà 
ãðóï áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè ó êàí³êóëÿðíèé ïåð³îä 
êîðèãóºòüñÿ äèðåêòîðîì ñïîðòèâíî¿ øêîëè ³ 
ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå 50 â³äñîòê³â íîðìè 
íàïîâíþâàíîñò³.

3.7. Ïðîåêò ïëàíó êîìïëåêòóâàííÿ â³ää³ëåíü 
ç âèä³â ñïîðòó íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ïî-
äàº äèðåêòîð ñïîðòèâíî¿ øêîëè çàñíîâíèêîâ³ 
(âëàñíèêîâ³) àáî óïîâíîâàæåíîìó íèì îðãàíó 
äî 25 ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó äëÿ çàòâåðäæåííÿ.

Ñïèñêè âèõîâàíö³â ãðóï â³ää³ëåíü ç âèä³â 
ñïîðòó çàòâåðäæóþòüñÿ äèðåêòîðîì ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè äî 01 âåðåñíÿ, à äëÿ ãðóï ïî÷àòêîâî¿ 
ï³äãîòîâêè – äî 01 æîâòíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Ïðî-
òÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó çàçíà÷åí³ ñïèñêè ó ðàç³ 
ïîòðåáè ìîæóòü âíîñèòèñÿ â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó çì³íè.

Ñïèñêè âèõîâàíö³â ãðóï ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè ³ ãðóï ï³äãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³ ïîãîäæóþòüñÿ ³ç ñòðóêòóðíèìè 
ï³äðîçä³ëàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

3.8. Äî ÊÄÞÑØ ïðèéìàþòüñÿ âñ³ îñîáè, 
ùî áàæàþòü çàéìàòèñÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ 
ñïîðòîì, ÿê³ âèêîíàëè êîíòðîëüí³ íîðìàòèâè 
ç çàãàëüíîô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, âñòàíîâëåí³ 
íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè ç âèä³â ñïîðòó, òà íå 
ìàþòü ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü.

3.8.1. Çàðàõóâàííÿ äî ñïîðòèâíî¿ øêîëè 
çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè áàòüê³â àáî îñ³á, 
ùî ¿õ çàì³íþþòü, òà /àáî äèòèíè, ÿêà äîñÿãëà 
16-ð³÷íîãî â³êó, ìåäè÷íî¿ äîâ³äêè ïðî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ òà â³äñóòí³ñòü ïðîòèïîêàçàíü äëÿ çà-
íÿòü ñïîðòîì ç ìåäè÷íîãî çàêëàäó.

Ì³í³ìàëüíèé â³ê äèòèíè, ùî ï³äëÿãàº çà-
ðàõóâàííþ äî ñïîðòèâíî¿ øêîëè, çàëåæèòü â³ä 
ñïåöèô³êè âèäó ñïîðòó òà âèçíà÷àºòüñÿ Ì³í³ñ-
òåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó çà ïîãîäæåííÿì ç 
Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

3.8.2. Ïåðåâåäåííÿ âèõîâàíö³â ÊÄÞÑØ â³ä-
ïîâ³äíî ç ãðóïè ïî÷àòêîâî¿ ï³äãîòîâêè äî ãðóïè 
áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè, ãðóïè ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³ä-
ãîòîâêè òà ãðóïè ï³äãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ íèìè 
âñòàíîâëåíèõ âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó íàâ÷àëüíèõ 
ïðîãðàìàõ ç âèä³â ñïîðòó.

3.8.3. Âèõîâàíö³, ÿê³ äîñÿãëè 18 ðîê³â, çà-
ëèøàþòüñÿ ó ñïîðòèâí³é øêîë³ ó ãðóïàõ áàçîâî¿ 
ï³äãîòîâêè ÷åòâåðòîãî ³ ï’ÿòîãî ðîê³â íàâ÷àííÿ, 
ãðóïàõ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³äãîòîâêè òà ãðóïàõ ï³ä-
ãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ çà 
íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè ïîêàçíèê³â ï³ä-
ãîòîâëåíîñò³ òà âèñîêèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â 
çà ïîãîäæåííÿì ³ç ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè 
ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Âèõîâàíö³ ìîæóòü ïåðå-
áóâàòè ó ñïîðòèâí³é øêîë³ äî 23 ðîê³â âêëþ÷íî. 
Ó ðàç³ äîñÿãíåííÿ âèõîâàíöÿìè ãðàíè÷íîãî â³êó 
ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ðîêó âîíè ìàþòü ïðàâî 
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ äî çàê³í÷åííÿ ïîòî÷íîãî 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

3.9. Âèõîâàíö³ ÊÄÞÑØ, ÿê³ íàïðàâëåí³ äëÿ 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ äî 
ñïåö³àë³çîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñïîðòèâíîãî 
ïðîô³ëþ, øê³ë âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³, 
öåíòð³â îë³ìï³éñüêî¿ ï³äãîòîâêè ³ êîìàíä ç ³ãðîâèõ 

1. Ñòâîðèòè êîìóíàëüíèé çàêëàä «Êîìïëåê-
ñíà äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà «ÌÀßÊ 
ÎÁÎËÎÍ²» çà íàïðÿìêîì, âèçíà÷åíèì ñòàòóòîì.

2. Çàòâåðäèòè ñòàòóò êîìóíàëüíîãî çàêëàäó 
«Êîìïëåêñíà äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà 
«ÌÀßÊ ÎÁÎËÎÍ²» çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

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

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2. Çàáåçïå÷èòè ô³íàíñóâàííÿ êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó «Êîìïëåêñíà äèòÿ÷î-þíàöüêà 

ñïîðòèâíà øêîëà «ÌÀßÊ ÎÁÎËÎÍ²» çà ðàõóíîê 
êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ áþäæåòîì ì³ñòà Êèºâà ó 
ãàëóç³ «Ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò» íà â³äïîâ³äíèé 
êàëåíäàðíèé ð³ê.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
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âèä³â ñïîðòó, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàòàõ 
Óêðà¿íè ñåðåä êîìàíä âèùèõ ë³ã, íå âêëþ÷àþòüñÿ 
äî ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó ãðóï ÊÄÞÑØ, àëå ìîæóòü 
áðàòè ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ ó ñêëàä³ 
êîìàíä ÊÄÞÑØ ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç ÷àñó 
¿õ íàïðàâëåííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè, âèõîäÿ÷è ç ¿¿ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé. 
Çà òðåíåðîì-âèêëàäà÷åì ÊÄÞÑØ çáåð³ãàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ç ÷àñó íàïðàâëåííÿ çàçíà-
÷åíèõ âèõîâàíö³â ðàí³øå âñòàíîâëåí³ íàäáàâêè 
(äîïëàòè) çà ¿õ ï³äãîòîâêó.

Äëÿ äîóêîìïëåêòóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ ãðóï 
ï³äãîòîâêè, ç ÿêèõ âèõîâàíö³ íàïðàâëåí³ äëÿ 
ïîäàëüøîãî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñïîðòèâíî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³, äî òàêèõ ãðóï ìîæóòü çàðàõîâóâàòèñÿ 
âèõîâàíö³ ç íèæ÷èì ð³âíåì ï³äãîòîâêè, ÿê³ âè-
êîíóþòü îáñÿã íàâàíòàæåíü, ïåðåäáà÷åíèé 
íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè ç âèä³â ñïîðòó äëÿ 
â³äïîâ³äíîãî åòàïó ï³äãîòîâêè, ç äîòðèìàííÿì 
ïðè öüîìó òèæíåâîãî ðåæèìó íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíî¿ ðîáîòè òà âèìîã äî íàïîâíåíîñò³ ãðóï.

3.10. Ó ðàç³ ïîòðåáè ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ìîæóòü â³äêðèâàòèñÿ ñïåö³-
àë³çîâàí³ êëàñè ç âèä³â ñïîðòó ç ïðîäîâæåíèì 
äíåì íàâ÷àííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâî¿ íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè çà 
óìîâè çàáåçïå÷åííÿ âèõîâàíö³â õàð÷óâàííÿì ³ 
äîäåðæàííÿ íîðì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íîãî çàêîíî-
äàâñòâà íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíî¿ óãîäè, óêëàäåíî¿ 
ì³æ ñïîðòèâíîþ øêîëîþ òà íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì.

Ñïåö³àë³çîâàí³ êëàñè â³äêðèâàþòüñÿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Â óãîä³ çàçíà÷àþòüñÿ îáîâ’ÿçêè ñòîð³í ùîäî 
ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, êîìïëåêòàö³¿ êëàñó, 
ðàö³îíàëüíîãî ïîºäíàííÿ íàâ÷àííÿ ³ç çàíÿòòÿìè 
â³äïîâ³äíèì âèäîì ñïîðòó, îðãàí³çàö³¿ ìåäè÷-
íîãî êîíòðîëþ, ïðîâåäåííÿ ìåäèêî-â³äíîâíèõ 
çàõîä³â, õàð÷óâàííÿ âèõîâàíö³â òîùî.

Äèðåêòîð ñïîðòèâíî¿ øêîëè çà ïîãîäæåííÿì 
ç ïåäàãîã³÷íîþ ðàäîþ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó òà áàòüêàìè ó÷í³â àáî îñîáàìè, 
ùî ¿õ çàì³íþþòü, ìîæå âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
çì³íè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñòðîêó çàê³í÷åííÿ 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ïî÷àòêó òà çàê³í÷åííÿ ï³âð³÷÷ÿ, 
ñêëàäåííÿ ³ñïèò³â ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 
âèêîíàííÿ ó÷íÿìè ñïåö³àë³çîâàíîãî êëàñó íà-
â÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç âèäó ñïîðòó.

3.11. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåðåðâíîñò³ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó òà àêòèâ-
íîãî â³äïî÷èíêó âèõîâàíö³â îðãàí³çîâóþòüñÿ 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷³ òàáîðè ó êàí³êóëÿðíèé 
ïåð³îä. Ï³ä êåð³âíèöòâîì îäíîãî òðåíåðà-âè-
êëàäà÷à ìîæå çàéìàòèñÿ 15-20 âèõîâàíö³â ó 
äåííèõ ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ òà 10 
âèõîâàíö³â – ó ö³ëîäîáîâèõ.

3.12. ÊÄÞÑØ, âèõîäÿ÷è ³ç ñâî¿õ ô³íàíñîâèõ 
ìîæëèâîñòåé, ìàº ïðàâî ïðîâîäèòè â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã çàêîíîäàâñòâà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ 
çáîðè äëÿ ï³äãîòîâêè êîìàíä, ñïîðòñìåí³â äî 
ì³ñöåâèõ, îáëàñíèõ, âñåóêðà¿íñüêèõ, ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàíü òà îðãàí³çîâóâàòè ñïîðòàâíî-îçäîðîâ÷³ 
òàáîðè ³ç çàáåçïå÷åííÿì âèõîâàíö³â õàð÷óâàííÿì, 
ôàðìàêîëîã³÷íèìè ìåäèêî-â³äíîâëþâàëüíèìè 
çàñîáàìè, â³òàì³íàìè, á³ëêîâî-ãëþêîçíèìè 
ïðåïàðàòàìè, ñïîðòèâíîþ åê³ï³ðîâêîþ òà ³íâåí-
òàðåì, íåîáõ³äíèìè òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
³ ïàëüíî-ìàñòèëüíèìè ìàòåð³àëàìè äî íèõ äëÿ 
ñóïðîâîäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè âèõî-
âàíö³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó 
â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó òà íîðì, çàòâåðäæåíèõ 
Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó, òà ³íøèõ íîð-
ìàòèâíèõ àêò³â.

3.12. Òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ 
çáîð³â ñòàíîâèòü ó ãðóïàõ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè 
íå á³ëüøå 100 äí³â, ó ãðóïàõ ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
ï³äãîòîâêè – íå á³ëüøå 150 äí³â íà ð³ê.

3.12.1. Äëÿ âèõîâàíö³â, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó 
íàö³îíàëüíèõ çá³ðíèõ êîìàíä Óêðà¿íè ç âèä³â 
ñïîðòó â³äïîâ³äíèõ â³êîâèõ ãðóï, çàòâåðäæåíîãî 
íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó, òà ãðóï 
ï³äãîòîâêè äî âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ 
ñïåö³àë³çîâàíî¿ ï³äãîòîâêè, ìîæóòü ïðîâîäèòèñÿ 
ïîñò³éíî ä³þ÷³ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüí³ çáîðè 
ñòðîêîì äî 24 äí³â íà ì³ñÿöü, àëå íå á³ëüøå 
250 äí³â íà ð³ê.

ÊÄÞÑØ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî êàëåí-
äàðíîãî ïëàíó ìîæå ïðîâîäèòè âíóòð³øíüîøê³ëüí³ 
â³äêðèò³ ïåðøîñò³, ìàò÷åâ³ çóñòð³÷³, òóðí³ðè òà 
³íø³ çìàãàííÿ.

3.13. Îðãàí³çàö³ÿ ìåäè÷íîãî ñóïðîâîäó ï³ä-
ãîòîâêè âèõîâàíö³â ÊÄÞÑØ çä³éñíþºòüñÿ â³ä-
ïîâ³äíî äî ñï³ëüíèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â 
Ì³í³ñòåðñòâà ìîëîä³ òà ñïîðòó ³ Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ë³êàð àáî ñåðåäí³é ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê 
ÊÄÞÑØ çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ìåäè÷íîãî êîíòðî-
ëþ çà ïðîâåäåííÿì íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ 
òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè, à òàêîæ â ðàç³ ïîòðåáè 
íàäàº ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó âèõîâàíöÿì.

Ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ ïîã³ðøåííþ çäîðîâ’ÿ 
âèõîâàíö³â ñïîðòèâíî¿ øêîëè ë³êàð àáî ñåðåäí³é 
ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê çä³éñíþº:

êîíòðîëü çà ïðîõîäæåííÿì äèñïàíñåðíîãî 
îáñòåæåííÿ âèõîâàíö³â (íå ìåíøå äâîõ ðàç³â 
íà ð³ê);

äîäàòêîâèé ìåäè÷íèé îãëÿä ïåðåä ó÷àñòþ 
ó çìàãàííÿõ, ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ àáî òðàâìè;

êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì âèõîâàíöÿìè 
ìåäèêî-â³äíîâëþâàëüíèõ òà çàáîðîíåíèõ äî 
âæèâàííÿ çàñîá³â;

â³äñòîðîíåííÿ âèõîâàíö³â â³ä çàíÿòü çà ñòà-
íîì çäîðîâ’ÿ; 

êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ñòðîê³â ïîíîâëåííÿ 
çàíÿòü ï³ñëÿ çàõâîðþâàííÿ àáî òðàâìè;

êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì ñàí³òàðíî-ã³ã³º-
í³÷íèõ íîðì ó ì³ñöÿõ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü òà çìàãàíü, à òàêîæ ï³ä 
÷àñ ¿õ ïðîâåäåííÿ;

îáë³ê òà àíàë³ç íåùàñíèõ âèïàäê³â ³ òðàâì 
ó÷í³â ï³ä ÷àñ çàíÿòü.

3.14. Ðîáîòà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â ÊÄÞÑØ 
îðãàí³çîâóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà.

IV. Ó×ÀÑÍÈÊÈ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-
ÒÐÅÍÓÂÀËÜÍÎ¯ ÒÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ¯ 

ÐÎÁÎÒÈ
4.1. Ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà 

ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè â ÊÄÞÑØ º:
âèõîâàíö³;
òðåíåðè-âèêëàäà÷³, ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè òà 

³íø³ ôàõ³âö³; 
áàòüêè àáî îñîáè, ùî ¿õ çàì³íþþòü;
äèðåêòîð òà éîãî çàñòóïíèêè.
4.2. Âèõîâàíö³ ÊÄÞÑØ ìàþòü ïðàâî íà:
çäîáóòòÿ ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè ñïîðòèâíîãî 

ïðîô³ëþ, îäåðæàííÿ ñâ³äîöòâà ïðî çàê³í÷åííÿ 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè òà îðèã³íàëó îñîáèñòî¿ êàðòêè 
ñïîðòñìåíà, ôîðìè ÿêèõ çàòâåðäæóþòüñÿ Ì³-
í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó òà Ì³í³ñòåðñòâîì 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;

äîáðîâ³ëüíèé âèá³ð âèäó ñïîðòó;
ïðîõîäæåííÿ ï³äãîòîâêè â³äïîâ³äíî äî íà-

â÷àëüíèõ ïðîãðàì ç âèä³â ñïîðòó ï³ä êåð³âíèöòâîì 
òðåíåðà-âèêëàäà÷à;

áåçïå÷í³ òà íåøê³äëèâ³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ;
êîðèñòóâàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ, ñïîð-

òèâíîãî áàçîþ òà, çà íàÿâíîñò³, îçäîðîâ÷îþ 
áàçîþ ñïîðòèâíî¿ øêîëè;

îäåðæàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñïîð-
òèâíîãî ³íâåíòàðþ ³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòó-
âàííÿ, âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè;

çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, 
âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ÊÄÞÑØ, 
ñïîðòèâíèì îäÿãîì òà ñïîðòèâíèì âçóòòÿì, à 
òàêîæ õàð÷óâàííÿì, îðãàí³çàö³þ ïðîæèâàííÿ 
ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â ³ ñïîð-
òèâíèõ çìàãàíü, ïðî¿çäó äî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ 
òàêèõ çáîð³â ³ çìàãàíü. Ïîðÿäîê çàáåçïå÷åííÿ 
âèõîâàíö³â ñïîðòèâíî¿ øêîëè õàð÷óâàííÿì, 
ñïîðòèâíèì îäÿãîì òà ñïîðòèâíèì âçóòòÿì ï³ä 
÷àñ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çáîð³â ³ ñïîðòèâíèõ 
çìàãàíü âèçíà÷àºòüñÿ çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì), 
àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì;

ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ òà ôàðìàêîëîã³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, âèõîäÿ÷è 
ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ñïîðòèâíî¿ øêîëè;

îäåðæàííÿ íàãîðîä, ö³ííèõ ïîäàðóíê³â, ïðè-
ç³â, ïðåì³é, ãðàìîò, äèïëîì³â òà íà ³íø³ âèäè 
çàîõî÷åííÿ çà äîñÿãíóò³ ñïîðòèâí³ óñï³õè;

ïðåäñòàâëåííÿ â îðãàíàõ ãðîìàäñüêîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè;

çàõèñò â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì åêñïëóàòàö³¿, ïñè-
õ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, â³ä ä³é ïðàö³âíèê³â 
øêîëè, ÿê³ ïîðóøóþòü ¿õ ïðàâà, ïðèíèæóþòü 
÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.

4.3. Âèõîâàíö³ ÊÄÞÑØ çîáîâ’ÿçàí³:
ïîºäíóâàòè çàíÿòòÿ â ñïîðòèâí³é øêîë³ ç 

íàâ÷àííÿì ó çàãàëüíîîñâ³òíüîìó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;

âèêîíóâàòè íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ç ìåòîþ äî-
ñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â;

ï³äâèùóâàòè ñâîþ ñïîðòèâíó ìàéñòåðí³ñòü 
òà çàãàëüíèé êóëüòóðíèé ð³âåíü;

äîòðèìóâàòèñü çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
íîðì ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè, âñòàíîâëåíîãî 
ñïîðòèâíîãî ðåæèìó òà ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè;

áðàòè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ òà íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíèõ çáîðàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ³íäèâ³äóàëüíèìè 
³ êàëåíäàðíèìè ïëàíàìè;

äîòðèìóâàòèñü âèìîã ìåäè÷íîãî êîíòðîëþ 
òà ïðîõîäèòè äâ³÷³ íà ð³ê äèñïàíñåðíå îáñòå-
æåííÿ, ïî÷èíàþ÷è ç íàâ÷àííÿ ó ãðóïàõ áàçîâî¿ 
ï³äãîòîâêè;

âèêîíóâàòè ïîëîæåííÿ àíòèäîï³íãîâîãî çà-
êîíîäàâñòâà; 

áåðåãòè äåðæàâíå, ãðîìàäñüêå ³ îñîáèñòå 
ìàéíî;

äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó, ïðàâèë ïî-
âåä³íêè âèõîâàíöÿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè.

4.4. Òðåíåðîì-âèêëàäà÷åì ÊÄÞÑØ ìîæå 
áóòè îñîáà, ùî ìàº âèñîê³ ìîðàëüí³ ÿêîñò³, 
âèùó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ô³çè÷íà êóëüòóðà 
³ ñïîðò» çà ñòóïåíåì «áàêàëàâð».

4.5. Òðåíåðè-âèêëàäà÷³ òà ³íø³ ôàõ³âö³, çàëó÷åí³ 
äî ðîáîòè ó ñïîðòèâí³é øêîë³, ìàþòü ïðàâî íà:

âíåñåííÿ êåð³âíèöòâó ÊÄÞÑØ òà îðãàíàì âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó 
ïðîïîçèö³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíîãî òà âèõîâíîãî ïðîöåñó, ïîäàííÿ íà ðîçãëÿä 
êåð³âíèöòâó ñïîðòèâíî¿ øêîëè ³ òðåíåðñüêî¿ ðàäè 
ïðîïîçèö³é ùîäî çàîõî÷åííÿ âèõîâàíö³â, çàñòî-
ñóâàííÿ ñòÿãíåíü äî îñ³á, ÿê³ ïîðóøóþòü ïðàâèëà 
(³íñòðóêö³¿) âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî ðîçïîðÿäêó 
ñïîðòèâíî¿ øêîëè òà ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿;

ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü, íà-
ðàä, çáîð³â, ³íøèõ îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ 
ÊÄÞÑØ, ó çàõîäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðãàí³çàö³ºþ 
ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè;

ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çà ðàõóíîê êîøò³â 
ÊÄÞÑØ òà ³íøèõ äæåðåë;

âèá³ð íàóêîâî òà ìåòîäè÷íî îá´ðóíòîâàíèõ 
ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñîá³â íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ 
òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè;

çàõèñò ïðîôåñ³éíî¿ ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ â³äïî-
â³äíî äî çàêîíîäàâñòâà;

ìîðàëüíå ³ ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ çà äî-
ñÿãíåííÿ çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â ó âèêîíàíí³ ïî-
êëàäåíèõ íà íèõ çàâäàíü;

çàáåçïå÷åííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ñïîðòèâíîþ ôîðìîþ ³ ñïîðòèâíèì âçóòòÿì, 
âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé ÊÄÞÑØ, 
³íäèâ³äóàëüíèì ³íâåíòàðåì äëÿ ïðîâåäåííÿ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè;

áåçïå÷í³ òà íåøê³äëèâ³ äëÿ çäîðîâ’ÿ óìîâè.
4.6. Òðåíåðè-âèêëàäà÷³ òà ³íø³ ôàõ³âö³, çà-

ëó÷åí³ äî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ 
ðîáîòè ó ÊÄÞÑØ, çîáîâ’ÿçàí³:

êîðèñòóâàòèñÿ â ðîáîò³ íàâ÷àëüíèìè ïðî-
ãðàìàìè ç âèä³â ñïîðòó;

íàâ÷àòè âèõîâàíö³â, ôîðìóâàòè ó íèõ âì³ííÿ 
³ íàâè÷êè ç ð³çíèõ íàïðÿì³â íàâ÷àëüíî-òðåíó-
âàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè äèôåðåíö³éîâàíî 
ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, 
³íòåðåñ³â, ñõèëüíîñòåé âèõîâàíö³â;

ñïðèÿòè ðîçâèòêó ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé â³äïî-
â³äíî äî çàäàòê³â òà çàïèò³â âèõîâàíö³â, à òàêîæ 
çáåðåæåííþ çäîðîâ’ÿ;

çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì âè-
õîâàíöÿìè íîðì ìîðàëüíî-åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè, 
äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã äîêóìåíò³â, ùî ðåãëàìåíòó-
þòü îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè;

äîäåðæóâàòèñü åòèêè, ïîâàæàòè ã³äí³ñòü 
âèõîâàíö³â, çàõèùàòè ¿õ â³ä áóäü-ÿêèõ ôîðì 
ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî íàñèëüñòâà;

çä³éñíþâàòè êîíòðîëü òà íåñòè â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà äîäåðæàííÿì íîðì àíòèäîï³íãîâîãî 
çàêîíîäàâñòâà;

áåðåãòè çäîðîâ’ÿ âèõîâàíö³â, ïðîïàãóâàòè 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, íå äîïóñêàòè äî íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè ó 
ÊÄÞÑØ âèõîâàíö³â, ÿê³ íå ïðîéøëè ìåäè÷íå 
îáñòåæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó;

ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòè ð³âåíü ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, çàãàëüíó êóëüòóðó;

âåñòè äîêóìåíòàö³þ ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ïîñà-
äîâèõ îáîâ’ÿçê³â (æóðíàëè, ïëàíè ðîáîòè òîùî);

ñïðèÿòè îñîáèñòèì ïðèêëàäîì ³ íàñòàíîâà-
ìè âèõîâàííþ ïîâàãè äî äåðæàâíî¿ ñèìâîë³êè, 
ïðèíöèï³â çàãàëüíîëþäñüêî¿ ìîðàë³;

ïðîõîäèòè ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ;

äîäåðæóâàòèñÿ âèìîã Ñòàòóòó ÊÄÞÑØ, 
âèêîíóâàòè ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî òðóäîâîãî 
ðîçïîðÿäêó òà ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè, íàêàçè ³ 
ðîçïîðÿäæåííÿ êåð³âíèöòâà ñïîðòèâíî¿ øêîëè;

áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ òðåíåðñüêî¿ ðàäè 
ÊÄÞÑØ;

äîäåðæóâàòèñÿ íîðì ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íî-
ãî òà àíòèäîï³íãîâîãî çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü ³ 
ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè.

4.7. Òðåíåðè-âèêëàäà÷³ ïðàöþþòü â³äïîâ³äíî 
äî ðîçêëàäó çàíÿòü, çàòâåðäæåíîãî äèðåêòîðîì 
ÊÄÞÑØ.

4.8. Îáñÿã íàâàíòàæåííÿ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â 
âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç òàðèô³êàö³éíèì ñïèñêîì, 
ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Îïëàòà ïðàö³ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â çä³é-
ñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî óìîâ, çàòâåðäæåíèõ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ 
òà ñïîðòó çà ïîãîäæåííÿì ç Ì³í³ñòåðñòâîì 
ô³íàíñ³â.

4.9. Ïåðåðîçïîä³ë àáî çì³íà íàâàíòàæåííÿ 
òðåíåðà-âèêëàäà÷à ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
çä³éñíþºòüñÿ äèðåêòîðîì ÊÄÞÑØ ó ðàç³ âè-
íèêíåííÿ îá´ðóíòîâàíî¿ ïîòðåáè ç äîäåðæàííÿì 
âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ.

4.10. Òðåíåðè-âèêëàäà÷³ ìîæóòü óòâîðþâàòè 
áðèãàäè ç îêðåìîãî âèäó ñïîðòó. Ñêëàä áðèãàäè 
òà ðåãëàìåíò ¿¿ ðîáîòè çàòâåðäæóº äèðåêòîð 
ÊÄÞÑØ íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ òðå-
íåðñüêî¿ ðàäè ÊÄÞÑØ.

4.11. Òðåíåðè-âèêëàäà÷³ ÊÄÞÑØ îðãàí³-
çîâóþòü ³ çä³éñíþþòü íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíó 
òà ñïîðòèâíó ðîáîòó, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïåðåä äèðåêòîðîì çà ¿¿ ðåçóëüòàòè òà ï³äëÿãàþòü 
àòåñòóâàííþ îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó.

4.12. Áàòüêè âèõîâàíö³â àáî îñîáè, ùî ¿õ 
çàì³íþþòü, ìàþòü ïðàâî: îáèðàòè   ³   áóòè   îá-
ðàíèìè   äî   áàòüê³âñüêèõ   êîì³òåò³â   òà   îðãàí³â

ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÊÄÞÑØ;
çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íîþ 

êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì, äèðåêòîðà ³ îðãàí³â ãðî-
ìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ÊÄÞÑØ ç ïèòàíü 
¿¿ ðîáîòè;

áðàòè ó÷àñòü ó çàõîäàõ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïî-
ë³ïøåííÿ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî 
ïðîöåñó òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè ÊÄÞÑØ;

çàõèùàòè çàêîíí³ ïðàâà òà ³íòåðåñè ä³òåé â 
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ó â³äïî-
â³äíèõ äåðæàâíèõ ³ ñóäîâèõ îðãàíàõ.

V. ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÊÄÞÑØ
5.1. Áåçïîñåðåäíº êåð³âíèöòâî ÊÄÞÑØ 

çä³éñíþº äèðåêòîð ÊÄÞÑØ, ÿêèé ïðèçíà÷àºòüñÿ 
íà ïîñàäó (çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè) çàñíîâíèêîì 

(âëàñíèêîì), àáî óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì, â³ä-
ïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.

Íà ïîñàäó äèðåêòîðà ÊÄÞÑØ ïðèçíà÷àºòüñÿ 
îñîáà, ÿêà º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ìàº âèùó 
îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ 
ñïîðò» çà ñòóïåíåì «ìàã³ñòð», ñòàæ ðîáîòè çà 
ôàõîì íå ìåíø ÿê òðè ðîêè.

5.2. Äèðåêòîð ÊÄÞÑØ:
çä³éñíþº çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ÊÄÞÑØ, 

çàáåçïå÷óº ðàö³îíàëüíèé äîá³ð ³ ðîçñòàíîâêó 
êàäð³â, çàáåçïå÷óº ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ 
äëÿ ï³äâèùåííÿ ôàõîâîãî ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â;

çàáåçïå÷óº òà êîíòðîëþº ïðîâåäåííÿ íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè, íåñå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä çàñíîâíèêîì (âëàñíèêîì) 
çà ¿¿ ðåçóëüòàòè;

â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðîçðîáëÿº ñòðóê-
òóðó, øòàòíèé ðîçïèñ ÊÄÞÑØ òà ïîäàº íà 
çàòâåðäæåííÿ êåð³âíèêó â³äïîâ³äíî¿ óñòàíîâè 
(îðãàí³çàö³¿) âèùîãî ð³âíÿ, êîíòðîëþº äîäåð-
æàííÿ âèêîíàâñüêî¿ òà ô³íàíñîâî¿ äèñöèïë³íè;

çàáåçïå÷óº äîäåðæàííÿ âèìîã îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, àíòèäîï³íãîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ïðàö³ 
³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ, 
ïðîòèïîæåæíèõ íîðì ³ íîðì òåõí³êè áåçïåêè òà 
íåñå çà öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü;

ïðåäñòàâëÿº ÊÄÞÑØ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â 
óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ òà îðãàíàõ âëàäè;

ðîçïîðÿäæàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
ìàéíîì ³ êîøòàìè ÊÄÞÑØ, óêëàäàº óãîäè, â³ä-
êðèâàº ðàõóíêè â óñòàíîâàõ áàíê³â àáî îðãàíàõ 
Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà;

âèäàº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü íàêàçè òà 
ðîçïîðÿäæåííÿ ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ; 

çàòâåðäæóº ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â;
ïðèéìàº íà ðîáîòó ³ çâ³ëüíÿº ç ðîáîòè òðå-

íåð³â-âèêëàäà÷³â òà ³íøèõ ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíî 
äî çàêîíîäàâñòâà;

âñòàíîâëþº â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî ôîíäó 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàäáàâêè ³ ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ 
ùîäî íàäàííÿ äîïëàò, ïðåì³é ³ ìàòåð³àëüíî¿ äî-
ïîìîãè òðåíåðàì-âèêëàäà÷àì òà ³íøèì ôàõ³âöÿì 
ÊÄÞÑØ, âæèâàº ³íøèõ çàõîä³â çàîõî÷åííÿ, à 
òàêîæ äèñöèïë³íàðíîãî âïëèâó;

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ 
íà ÊÄÞÑØ çàâäàíü, çà ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàí ³ çáåðåæåííÿ 
áóä³âåëü òà ³íøîãî ìàéíà, ïåðåäàíîãî â êîðèñ-
òóâàííÿ ³ âîëîä³ííÿ ÊÄÞÑØ.

5.3. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÄÞÑØ ç íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè ïîâèíåí ìàòè 
âèùó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ô³çè÷íà êóëüòóðà 
³ ñïîðò» çà ñòóïåíåì «ìàã³ñòð», ñòàæ ðîáîòè çà 
ôàõîì íå ìåíø ÿê òðè ðîêè.

Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÄÞÑØ ç íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè: 

íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ òà çä³é-
ñíþº êîíòðîëü çà ïðîâåäåííÿì íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíèõ çàíÿòü;

êîíòðîëþº ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âèõîâàíö³â, 
êîìïëåêòàö³þ íàâ÷àëüíèõ ãðóï, âèêîíàííÿ âè-
õîâàíöÿìè âñòàíîâëåíèõ âèìîã äëÿ ïåðåâåäåííÿ 
¿õ ç îäí³º¿ ãðóïè ï³äãîòîâêè äî ³íøî¿;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ³íñòðóêòîð³â-ìåòîäèñò³â;
çä³éñíþº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì âèõîâàí-

öÿìè ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàí³â ï³äãîòîâêè;
ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî òàðèô³êàö³¿ òðåíåð³â-

âèêëàäà÷³â;
êîîðäèíóº ðîáîòó ç íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî òà 

ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ;
íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿì ñà-

í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã, àíòèäîï³íãîâîãî çà-
êîíîäàâñòâà, ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè ï³ä ÷àñ 
ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîð-
òèâíî¿ ðîáîòè;

îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó 
ðîáîòè òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â.

5.4. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ðîáîòè ïîâèíåí ìàòè âèùó îñâ³òó 
çà ñòóïåíåì «ìîëîäøèé áàêàëàâð», «áàêàëàâð» 
òà äîñâ³ä àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð÷î¿ ðîáîòè.

Ïîñàäà çàñòóïíèêà äèðåêòîðà ÊÄÞÑØ ç 
àäì³í³åòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ðîáîòè ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ïðè íàÿâíîñò³ âëàñíî¿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè.

5.5. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÊÄÞÑØ ç àäì³í³-
ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð÷î¿ ðîáîòè: 

íåñå  â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ  ìàòå-
ð³àëüíî-òåõí³÷íèõ óìîâ äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè, çáåðåæåííÿ ìàéíà òà 
³íâåíòàðþ, åêñïëóàòàö³þ áóäèíê³â, ïðèì³ùåíü 
ÊÄÞÑØ, óòðèìàííÿ ¿õ ó íàëåæíîìó ñòàí³;

çàáåçïå÷óº åôåêòèâíó åêñïëóàòàö³þ ñïîðòèâ-
íî¿ áàçè, îðãàí³çàö³þ ïðîô³ëàêòè÷íîãî íàãëÿäó 
çà ¿¿ ñòàíîì òà ïðîâåäåííÿ ïîòî÷íîãî ðåìîíòó 
ñïîðòèâíèõ ñïîðóä, îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàðþ, 
óòðèìàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â.

5.6. Ó ñïîðòèâí³é øêîë³ âèùî¿ êàòåãîð³¿ ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ íå ìåíøå òðüîõ ïîñàä ³íñòðóêòî-
ð³â-ìåòîäèñò³â, ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ – äâîõ, äðóãî¿ 
êàòåãîð³¿ – îäí³º¿.

Íà ïîñàäó ³íñòðóêòîðà-ìåòîäèñòà ïðèçíà-
÷àºòüñÿ ôàõ³âåöü, ÿêèé ìàº âèùó îñâ³òó çà 
ñïåö³àëüí³ñòþ «ô³çè÷íà êóëüòóðà ³ ñïîðò» çà 
ñòóïåíåì «áàêàëàâð».

5.7. ²íñòðóêòîð-ìåòîäèñò ÊÄÞÑØ:
çä³éñíþº ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ òà 

êîîðäèíàö³þ ðîáîòè òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â 
ÊÄÞÑØ ç â³äáîðó âèõîâàíö³â, îðãàí³çàö³þ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè, êîíòðîëü 
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ДОКУМЕНТХрещатик
23 березня 2018 р.
№32 (5083)

Про дозвіл Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації 

на списання суми незавершених капітальних 
інвестицій по об’єкту «Проектування та будівництво 

льодово-спортивного комплексу для молоді та юнацтва 
на вул. Фрунзе, 99 у Подільському районі»

Рішення Київської міської ради № 65/4129 від 15 лютого 2018 року
Відповідно до статті 136 Господарського кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи клопотання Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
(лист від 26 квітня 2016 року № 106-2624), Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1 Äîçâîëèòè Ïîä³ëüñüê³é ðàéîíí³é â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ñïèñàòè ç áàëàíñó 
ñóìó íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ïî 
îá’ºêòó «Ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâî ëüîäîâî-
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó äëÿ ìîëîä³ òà þíàöòâà 
íà âóë. Ôðóíçå, 99 ó Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³» ó 
ðîçì³ð³ 290,00 ãðí.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 22.02.2018 № 333/4397
Зміни до міської цільової програми на 2016-2018 роки «Київ 

інформаційний», затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 14 квітня 2016 року №333/333

1. Ïîçèö³þ 9 ïàñïîðòà ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 2016-2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé» 
âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿: 

«

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

Всього: у тому числі за роками

2016 2017 2018

всього, у тому числі: 243281,5 50181,8 73380,4 119719,3

9.1. коштів державного бюджету - - - -

9.2. коштів бюджету міста Києва 203138,4 36699,7 60751,1 105687,6

9.3. коштів інших джерел 40143,1 13482,1 12629,3 14031,7

»
2. Òàáëèöþ ðîçä³ëó «Ïðîãíîçí³ îáñÿãè ³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè» âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
«

Джерела фінансування Обсяг фінансування, тис. 
гривень

У тому числі за роками

2016 2017 2018

Державний бюджет - - - -

Бюджет міста Києва 203138,4 36699,7 60751,1 105687,6

Власні надходження 40143,1 13482,1 12629,3 14031,7

Усього: 243281,5 50181,8 73380,4 119719,3

»

Про затвердження змін до міської цільової програми на 
2016-2018 роки «Київ інформаційний», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 14 квітня 2016 року 
№333/333

Рішення Київської міської ради № 333/4397 від 22 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та 
виконання міських цільових програм у місті Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàòâåðäèòè çì³íè äî ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðî-
ãðàìè íà 2016-2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé», 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 14 êâ³òíÿ 2016 ðîêó ¹333/333, çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

ðàäè ç ïèòàíü êóëüòóðè, òóðèçìó òà ³íôîðìàö³éíî¿ 
ïîë³òèêè, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

çà êîìïëåêòóâàííÿì ãðóï, ðåçóëüòàòàìè íà-
â÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ ðîáîòè, êîíòðîëþº 
ïðîõîäæåííÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òðå-
íåðàìè-âèêëàäà÷àìè, ïðîâåäåííÿ â³äêðèòèõ 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü;

âåäå ñòàòèñòè÷íèé îáë³ê òà ïðîâîäèòü àíàë³ç 
ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ÊÄÞÑØ, â³ää³ëåíü, ãðóï, 
áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ ñòàòèñòè÷íîãî çâ³òó ïðî 
ðîáîòó ÊÄÞÑØ, à òàêîæ â³äïîâ³äàº çà âåäåííÿ 
äîêóìåíòàö³¿ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ ìåòîäè÷íî¿ 
ðîáîòè;

çä³éñíþº êîíòðîëü çà ïðîâåäåííÿì íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü, âèêîíàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïëàí³â òà â³äïîâ³äàº çà ñêëàäåííÿ ³ äîäåðæàííÿ 
ðîçêëàäó çàíÿòü.

5.8. Â ÊÄÞÑØ ìîæå áóòè ââåäåíà äëÿ êîæ-
íîãî â³ää³ëåííÿ òà/àáî îêðåìî äëÿ ð³çíèõ çà 
ñòàòòþ âèõîâàíö³â ç âèäó ñïîðòó ïîñàäà ñòàð-
øîãî òðåíåðà-âèêëàäà÷à çà óìîâè, ùî ï³ä éîãî 
êåð³âíèöòâîì ïðàöþº íå ìåíøå äâîõ øòàòíèõ 
òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â. Ïðè öüîìó äâà òðåíåðè, 
ÿê³ ïðàöþþòü ÿê ñóì³ñíèêè, ââàæàþòüñÿ îäíèì 
øòàòíèì òðåíåðîì-âèêëàäà÷åì.

Ñòàðøèé òðåíåð-âèêëàäà÷ âèêîíóº îáîâ’ÿçêè, 
âèçíà÷åí³ äëÿ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â, ³ çä³éñíþº 
êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â 
ç âèä³â ñïîðòó, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îð-
ãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó, 
êîìïëåêòóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ òðåíåðñüêèõ 
ðàä â³ää³ëåíü, îðãàí³çàö³þ çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â ³ çà ðåçóëüòàòè 
âèñòóïó ñïîðòñìåí³â íà çìàãàííÿõ òà çä³éñíþº 
êîíòðîëü ³ íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîäåðæàííÿ 
íîðì àíòèäîï³íãîâîãî çàêîíîäàâñòâà.

5.9. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó òà óäî-
ñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâ-
íî¿ ðîáîòè, ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â 
ó ÊÄÞÑØ ñòâîðþºòüñÿ òðåíåðñüêà ðàäà, ÿêó 
î÷îëþº ¿¿ äèðåêòîð.

Òðåíåðñüêà ðàäà ÊÄÞÑØ:
âèâ÷àº ïëàíè, ðåçóëüòàòè òà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ 

íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè ó 
ÊÄÞÑØ, ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè 
â³ää³ëåíü, êîìïëåêòóâàííÿ ãðóï, äîäåðæàííÿ 
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã, çàáåçïå÷åííÿ òåõí³êè 
áåçïåêè, îõîðîíè ïðàö³;

ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîë³ïøåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ ÊÄÞÑØ;

âèçíà÷àº çàõîäè ùîäî ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ êàäð³â, âïðîâàäæåííÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíèõ çàíÿòü äîñÿãíåíü íàóêè ³ êðàùîãî 
äîñâ³äó ðîáîòè;

ðîçðîáëÿº ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü âäîñêîíà-
ëåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ 
ðîáîòè;

âíîñèòü êåð³âíèöòâó ÊÄÞÑØ ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
íàëàãîäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ çâ’ÿçê³â;

çàõèùàº ïðàâà ïðàö³âíèê³â íà âèÿâëåííÿ 
³í³ö³àòèâè, â³ëüíèé âèá³ð ôîðì, ìåòîä³â ³ çàñî-
á³â íàâ÷àííÿ, àíàë³çóº ôîðìè, ìåòîäè ³ çàñîáè 
íàâ÷àííÿ òà ñêàñîâóº òàê³, ùî íå ïðèäàòí³ äëÿ 
âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíî¿ òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè;

ðîçãëÿäàº ³íø³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëü-
í³ñòþ ÊÄÞÑØ.

Çàñ³äàííÿ òðåíåðñüêî¿ ðàäè ÊÄÞÑØ ïðî-
âîäÿòüñÿ ó ðàç³ ïîòðåáè, àëå íå ð³äøå îäíîãî 
ðàçó íà äâà ì³ñÿö³.

5.10. Îðãàíîì ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ÊÄÞÑØ º çàãàëüí³ çáîðè êîëåêòèâó, â ÿêèõ 
ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü íàóêîâ³ òà ³íø³ ïðàö³âíèêè, 
ÿê³ çàëó÷àþòüñÿ äî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ òà 
ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè, ³ ïðåäñòàâíèêè áàòüê³âñüêîãî 
êîì³òåòó. Çàãàëüí³ çáîðè êîëåêòèâó ÊÄÞÑØ 
ñêëèêàþòüñÿ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê.

5.11. Ó ïåð³îä ì³æ çàãàëüíèìè çáîðàìè ìîæå 
ä³ÿòè ðàäà ÊÄÞÑØ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ðåãóëþºòüñÿ 
Ñòàòóòîì.

Ðàäà ÊÄÞÑØ ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ ùîäî ïåð-
ñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ñïîðòèâíî¿ øêîëè, íàäàº 
äîïîìîãó êåð³âíèöòâó â ¿õ âèð³øåíí³, çä³éñíþº 
ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ êåð³âíèöòâà.

5.12. Ó ÊÄÞÑØ çà ð³øåííÿì ¿¿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â» ìîæóòü óòâîðþâàòèñü ³ ä³ÿòè ï³êëóâàëüíà 
ðàäà òà áàòüê³âñüêèé êîì³òåò.

VI. Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ 
Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÎ-

ÒÅÕÍ²×ÍÀ ÁÀÇÀ ÊÄÞÑØ
6.1. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü 

ÊÄÞÑØ íàïðàâëåíà íà âèêîíàííÿ ñîö³àëüíî-
âàæëèâèõ ôóíêö³é ³ íå ïåðåñë³äóº ìåòè îòðèìàííÿ 
ïðèáóòê³â òà ïðîâàäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà òà Ñòàòóòó.

ÊÄÞÑØ º çàêëàäîì, ùî ô³íàíñóºòüñÿ â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ðàõóíîê êîøò³â áþ-
äæåòó ì. Êèºâà, ³íøèõ äæåðåë, íå çàáîðîíåíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.2. ÊÄÞÑØ çä³éñíþº ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü íà îñíîâ³ ïîºäíàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â òà 
äîäàòêîâèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ.

Ô³íàíñóâàííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ÊÄÞÑØ çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê 
çàñíîâíèêà (âëàñíèêà), àáî óïîâíîâàæåíîãî 
íèì îðãàíó, ùîäî íàäàííÿ íåîáõ³äíèõ áóä³âåëü 
ç îáëàäíàííÿì, îðãàí³çàö³¿ ¿õ êàï³òàëüíîãî òà 
ïîòî÷íîãî ðåìîíòó, à òàêîæ çà ðàõóíîê ñïîí-
ñîðñüêèõ (áëàãîä³éíèõ) âíåñê³â é ³íøèõ êîøò³â, 
íå çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

6.3. Êîøòè ÊÄÞÑØ ñêëàäàþòü:

êîøòè çàñíîâíèêà/âëàñíèêà, âêëþ÷àþ÷è 
áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç íîð-
ìàòèâàìè âèòðàò, çàòâåðäæåíèìè ì³ñöåâèìè 
îðãàíàìè äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;

êîøòè â³ä íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ïëàòíèõ ïî-
ñëóã íàñåëåííþ, âêëþ÷àþ÷è êîøòè â³ä ðåàë³çàö³¿ 
àáîíåìåíò³â äëÿ çàíÿòü â ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ 
ãðóïàõ;

áëàãî÷èíí³ âíåñêè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, 
à òàêîæ îêðåìèõ ãðîìàäÿí;

³íø³ íàäõîäæåííÿ, íå çàáîðîíåí³ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì.

6.4. Ðîçì³ð ³ ñòðóêòóðà êîøò³â çàñíîâíè-
êà/âëàñíèêà, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ íà óòðèìàííÿ 
ÊÄÞÑØ, ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè â³äøêîäóâàííÿ 
ìàòåð³àëüíèõ ³ ïðèð³âíÿíèõ äî íèõ âèòðàò íà 
çä³éñíåííÿ ¿¿ îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ôîðìóâàííÿ 
êîøò³â íà âèïëàòó çàðîá³òíî¿ ïëàòè â ðîçì³ðàõ 
íå íèæ÷å âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ, â³äðàõóâàííÿ 
íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ðîçðàõóíêè ç ñòîðîí-
í³ìè îðãàí³çàö³ÿìè, âêëþ÷àþ÷è îðåíäíó ïëàòó, 
ñòâîðåííÿ òà çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè òà íà ³íø³ ö³ë³, ïåðåäáà÷åí³ Ïîëîæåííÿì 
ïðî äèòÿ÷î-þíàöüêó ñïîðòèâíó øêîëó.

6.5. Êîøòè âëàñíèêà, çàëèøêè íåâèêî-
ðèñòàíèõ êîøò³â ÊÄÞÑØ, à òàêîæ êîøòè, ÿê³ 
íàäõîäÿòü ç ³íøèõ äæåðåë, âêëþ÷àþòüñÿ â çà-
ãàëüíèé äîõ³ä ñïîðòèâíî¿ øêîëè ³ ñêëàäàþòü 
ºäèíèé ôîíä ô³íàíñîâèõ êîøò³â ÊÄÞÑØ, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿¿ îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, âèð³-
øåííÿ ïèòàíü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó òîùî. 
Âèùåâêàçàí³ êîøòè âèòðà÷àþòüñÿ çã³äíî ç 
êîøòîðèñîì, ÿêèé çàòâåðäæóº çàñíîâíèê, àáî 
óïîâíîâàæåíèé íèì îðãàí.

6.6. Âèêîíàííÿ äîãîâ³ðíèõ ðîá³ò (ïëàòíèõ ïî-
ñëóã), íàäàííÿ â îðåíäó ïðèì³ùåíü, ñïîðòèâíèõ 
ñïîðóä, îáëàäíàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà òàðèôàìè ³ 
ö³íàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ïðåéñêóðàíòàìè, à ïðè ¿õ 
â³äñóòíîñò³ – çà äîãîâ³ðíèìè òàðèôàìè ³ ö³íàìè.

6.7. ÊÄÞÑØ îòðèìóº â³äøêîäóâàííÿ çà 
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ áóëè ïåðåäàí³ â ³íø³ ñïîðòèâí³ 
òîâàðèñòâà, ñïîðòêëóáè, çã³äíî ç ïîäàíèìè 
ðîçðàõóíêàìè, âèòðà÷åíèìè íà ¿õ ï³äãîòîâêó.

6.8. Ìàéíî ÊÄÞÑØ ñêëàäàþòü îñíîâí³ ôîíäè 
òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, ùî íàëåæàòü ¿é íà 
ïðàâàõ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, âëàñíîñò³ àáî 
ïîâíîãî ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ â³äïîâ³äíî äî 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ð³øåííÿ ïðî çàñíóâàííÿ, 
Ñòàòóòó òà óêëàäåíèõ ÊÄÞÑØ óãîä.

6.9. ÊÄÞÑØ ïðè çä³éñíåíí³ ô³íàíñîâî-ãîñ-
ïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ 
ìîæëèâîñòåé, ìàº ïðàâî:

êîðèñòóâàòèñÿ ï³ëüãàìè, âñòàíîâëåíèìè íà âè-
êîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ òà ñïîðòèâíî¿ 
áàçè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè;

êîðèñòóâàòèñÿ áåçîïëàòíî çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàíà ÊÄÞÑØ;

íàäàâàòè ïëàòí³ ïîñëóãè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî 
çàêîíîäàâñòâà;

ñàìîñò³éíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè, îäåð-
æàíèìè â³ä íåêîìåðö³éíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ òà ³íøî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, â³äïîâ³äíî äî Ñòàòóòó;

îòðèìóâàòè áóäèíêè, ñïîðóäè, îáëàäíàííÿ, 
òðàíñïîðòí³ çàñîáè òîùî â³ä îðãàí³â äåðæàâ-
íî¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, 
îêðåìèõ ãðîìàäÿí;

ðîçâèâàòè òà ìîäåðí³çóâàòè âëàñíó ìàòåð³àëü-
íó-òåõí³÷íó áàçó, ìåðåæó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èõ, 
ïðîô³ëüíèõ òàáîð³â, âèõîäÿ÷è ç ô³íàíñîâèõ 
ìîæëèâîñòåé;

âîëîä³òè, êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ 
ìàéíîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà Ñòàòóòó, 
ó òîìó ÷èñë³, ñïåö³àë³çîâàíèì òðàíñïîðòîì äëÿ 
ñóïðîâîäæåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè âèõîâàí-
ö³â – ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíî¿ 
òà ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè, àáî îðåíäóâàòè òàêèé 
òðàíñïîðò íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ;

â³äêðèâàòè ðàõóíêè, â òîìó ÷èñë³ âàëþòí³, â 
óñòàíîâàõ áàíê³â Óêðà¿íè;

íà ïðèäáàííÿ ³ îðåíäó íåîáõ³äíîãî îáëàäíàí-
íÿ, ñïîðòèâíèõ ñïîðóä òà ³íøèõ ìàòåð³àëüíèõ 
ðåñóðñ³â, êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè áóäü-ÿêîãî 
ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ àáî ô³çè÷íèõ 
îñ³á, ô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøò³â 
çàõîä³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ïîë³ïøåííþ ñîö³àëüíî-
ïîáóòîâèõ óìîâ êîëåêòèâó;

çä³éñíþâàòè ³íø³ ä³¿, ùî íå ñóïåðå÷àòü ÷èí-
íîìó çàêîíîäàâñòâó.

6.10. Ïîðÿäîê âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî 
îáë³êó òà çâ³òíîñò³ ó ÊÄÞÑØ âåäåòüñÿ ÷åðåç 
öåíòðàë³çîâàíó áóõãàëòåð³þ çàñíîâíèêà, àáî 
óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó.

6.11. Çáèòêè, çàïîä³ÿí³ ÊÄÞÑØ â ðåçóëüòàò³ 
ïîðóøåíü ¿¿ ìàéíîâèõ ïðàâ ³íøèìè þðèäè÷íèìè 
òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, â³äøêîäîâóþòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

6.12. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ ÊÄÞÑØ çä³éñíþºòüñÿ çàñíîâíèêîì 
(âëàñíèêîì), à òàêîæ óïîâíîâàæåíèì íèì îð-
ãàíîì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

VII. Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÊÄÞÑØ 
Ó ÐÀÌÊÀÕ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ
7.1. ÊÄÞÑØ çà íàÿâíîñò³ íàëåæíî¿ ìàòåð³àëü-

íî-òåõí³÷íî¿ áàçè, âëàñíèõ ô³íàíñîâèõ êîøò³â, 
ìàº ïðàâî ï³äòðèìóâàòè ì³æíàðîäí³ ñïîðòèâí³ 
êîíòàêòè ³ç ñïîðòèâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³íøèõ 
êðà¿í, áðàòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ, 

ïðîâîäèòè îáì³í ñïîðòèâíèìè äåëåãàö³ÿìè ç 
ìåòîþ âèâ÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó ðîáîòè.

7.2. ÊÄÞÑØ ìàº ïðàâî óêëàäàòè óãîäè ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî, âñòàíîâëþâàòè ïðÿì³ çâ’ÿçêè ç 
îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
³ ñïîðòîì, íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, íàóêîâèìè 
óñòàíîâàìè, ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, 
ãðîìàäñüêèìè îá’ºäíàííÿìè ³íøèõ êðà¿í â 
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

VIII. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²ß ÊÄÞÑØ, 
ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁË²ÊÓ ÒÀ ÇÂ²ÒÍÎÑÒ²

8.1. Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîâèííà ìàòè 
ÊÄÞÑØ, ïîðÿäîê îáë³êó òà çâ³òíîñò³ çàòâåðäæó-
þòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ìîëîä³ òà ñïîðòó.

8.2. Äåðæàâíèé êîíòðîëü òà íàãëÿä çà ä³ÿëüí³ñòþ 
ÊÄÞÑØ çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì çä³éñíþþòü 
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî 
ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè, ³íø³ óïîâíîâàæåí³ îðãàíè.

8.3. Äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ 
ÊÄÞÑØ çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 
ðåàë³çàö³¿ ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ 
ïîçàøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

8.4. Êîíòðîëü çà îêðåìèìè ñòîðîíàìè ä³ÿëüíîñò³ 
ÊÄÞÑØ çä³éñíþþòü â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè.

8.5. Â³äíîñèíè ÊÄÞÑØ ç îðãàíàìè äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ ðåãóëþþòüñÿ ÷èííèì çàêîíî-
äàâñòâîì òà Ñòàòóòîì.

IX. ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÀÁÎ Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²ß 
ÊÄÞÑØ

9.1. Ð³øåííÿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ àáî ë³êâ³äàö³þ 
ÊÄÞÑØ ïðèéìàº âëàñíèê, àáî óïîâíîâàæåí³ 
íèì îðãàíè.

Ðåîðãàí³çàö³ÿ ÊÄÞÑØ â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì 
çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ëó, âèä³ëåííÿ.

Ë³êâ³äàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ ë³êâ³äàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, 
ïðèçíà÷åíîþ âëàñíèêîì, àáî óïîâíîâàæåíèì íèì 
îðãàíîì, à ó âèïàäêàõ ë³êâ³äàö³¿ çà ð³øåííÿì ñóäó 
– ë³êâ³äàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, ïðèçíà÷åíîþ ñóäîì.

Ç ÷àñó ïðèçíà÷åííÿ ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ äî 
íå¿ ïåðåõîäÿòü ïîâíîâàæåííÿ ùîäî óïðàâë³ííÿ 
ÊÄÞÑØ.

9.2. Ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ îö³íþº íàÿâíå ìàé-
íî ÊÄÞÑØ, âèÿâëÿº ¿¿ äåá³òîð³â ³ êðåäèòîð³â ³ 
ðîçðàõîâóºòüñÿ ç íèìè, ñêëàäàº ë³êâ³äàö³éíèé 
áàëàíñ ³ ïðåäñòàâëÿº éîãî âëàñíèêó, àáî óïîâíî-
âàæåíîìó íèì îðãàíó.

9.3. Ó âèïàäêó ðåîðãàí³çàö³¿ ïðàâà òà 
çîáîâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïåðåõîäÿòü 
äî ïðàâîíàñòóïíèê³â â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çà-
êîíîäàâñòâà, àáî âèçíà÷åíèõ ÊÄÞÑØ.

X. ÂÍÅÑÅÍÍß ÇÌ²Í ÒÀ ÄÎÏÎÂÍÅÍÜ 
ÄÎ ÑÒÀÒÓÒÓ

10.1. Çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî Ñòàòóòó âíîñÿòü-
ñÿ âëàñíèêîì, àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì, 
â³äïîâ³äíî äî ïîðÿäêó, ÿêèé âèçíà÷åíèé ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

10.2. Çì³íè äî Ñòàòóòó, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³äî-
ìîñòåé, âêëþ÷åíèõ äî ºäèíîãî äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó, íàáèðàþòü ÷èííîñò³ äëÿ òðåò³õ îñ³á ç 
äíÿ ¿õ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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3. Ðîçä³ë «Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 2016-2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé» âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
«
Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ òà çàõîäè ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè íà 2016 - 2018 ðîêè «Êè¿â ³íôîðìàö³éíèé»

№
Назва напряму 

діяльності (пріори-
тетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк виконан-
ня заходу Виконавці Джерела фінансу- 

вання

Очікувані обсяги фінансування, тис. грн

Очікувані результати
всього

У тому числі

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

І. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)

1 Взаємодія з електро-
нними ЗМІ різних 
форм власності 
щодо висвітлення 
діяльності органів 
виконавчої влади та 
місцевого самовря-
дування відповідно 
до Закону України 
«Про порядок ви-
світлення діяльності 
органів державної 
влади та органів 
місцевого самовря-
дування в Україні 
засобами масової 
інформації»

1.1. Оприлюднення оперативної інформації про діяльність 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у 
місті Києві 
1.2. Підтримка електронних комунальних ЗМІ, засновниками 
яких є Київська міська рада 
1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних ЗМІ, 
засновниками яких є Київська міська рада 

1.4. Створення програмного теле- і радіопродукту, соціаль-
них роликів, спеціальних звітів і репортажів про важливі 
події, що відбуваються в столиці за участю органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
1.5. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень 
Київського міського голови, проектів розпоряджень та 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), проектів рішень 
та рішень Київської міської ради
1.6. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, роз-
міщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій 
(виступів, інтерв’ю, звернень, коментарів) у ЗМІ фахівців 
органів державної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, створення та поширення матеріалів роз’яснювального 
характеру, прямих теле- і радіотрансляцій тощо 
1.7. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній 
за участю інститутів громадянського суспільства з метою: 
роз’яснення пріоритетів Програми економічного і соціально-
го розвитку м. Києва та очікуваних результатів;
поширення суспільно корисної інформації для задоволення 
потреб та інтересів киян; 
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на 
захист національних цінностей, запобігання корупції, проти-
дії інформаційній агресії; 
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників АТО; 
популяризації української мови, історії та культурних 
цінностей тощо 
1.8. Організація медіа-заходів з метою вивчення та фор-
мування громадської думки для просування і розвитку 
патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування 
зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, про-
ведення міжвідомчих інформаційних кампаній, створення 
інформаційного продукту в електронних ЗМІ, в тому числі 
соціальних роликів, теле- та радіопрограм

2016-2018 роки Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» 
Департамент суспільних комунікацій

Департамент суспільних комунікацій

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «тк «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва»

Бюджет міста Києва 

інші джерела 

Разом

169212,0 

31169,6 

200381,6

28516,0 

10024,4 

38540,4

50070,6 

9945,2 

60015,8

90625,4 

11200,0 

101825,4

Забезпечення від-
критості, прозорості та 
підзвітності Київської 
міської влади; 
забезпечення 
належного рівня фінан-
сування діяльності та 
матеріально-технічного 
стану місцевого кому-
нального телебачення 
та радіомовлення

II. Друковані ЗМІ (періодичні видання – газети та журнали)

1 Взаємодія з друко-
ваними ЗМІ різних 
форм власності 
щодо висвітлення 
діяльності органів 
виконавчої влади та 
місцевого самовря-
дування відповідно 
до Закону України 
«Про порядок ви-
світлення діяльності 
органів державної 
влади та органів 
місцевого самовря-
дування в Україні 
засобами масової 
інформації»

1.1. Забезпечення інформування про діяльність органів ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві 

1.2. Підтримка друкованих комунальних ЗМІ, засновниками 
яких є Київська міська рада 
1.3. Оприлюднення проектів розпоряджень та розпоряджень
Київського міського голови, проектів розпоряджень та 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), проектів рішень 
та рішень Київської міської ради 
1.4. Висвітлення соціально важливих тем, заходів, роз-
міщення інформаційних матеріалів, забезпечення публікацій 
(виступів, інтерв’ю, звернень, коментарів) у ЗМІ керівників 
або інших відповідальних працівників органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, створення та 
поширення матеріалів роз’яснювального характеру, в тому 
числі, висвітлення конференцій, семінарів, прямих ліній, 
круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, прес-турів, 
підтримки лідерів громадської думки тощо 
1.5. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній 
за участю інститутів громадянського суспільства з метою: 
роз’яснення пріоритетів Програми економічного і соціально-
го розвитку м. Києва та очікуваних результатів; поширення 
суспільно корисної інформації для задоволення потреб та 
інтересів киян; 
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на 
захист національних цінностей, запобігання корупції, проти-
дії інформаційній агресії; 
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників 
АТО;
популяризації української мови, історії та культурних 
цінностей тощо
1.6. Організація круглих столів з метою вивчення та форму-
вання громадської думки для захисту, просування і розвитку 
патріотичних, державотворчих цінностей, руйнування 
зовнішніх антиукраїнських пропагандистських міфів, ство-
рення тематичного інформаційного продукту

2016-2018 роки Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «Вечірній Київ» 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «Вечірній Київ» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «Вечірній Київ»

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «Вечірній Київ», ТОВ «Журнал «Київ»

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «Вечірній Київ»

Бюджет міста Києва 

інші джерела 

Разом

27663,3 

8973,5 

36636,8

7150,6 

3457,7 

10608,3

9450,5 

2684,1 

12134,6
*

11062,2 

2831,7 

13893,9

Дотримання європей-
ських стандартів від-
критості, прозорості та 
підзвітності Київської 
міської влади; 
забезпечення належно-
го рівня фінансування 
діяльності та матері-
ально-технічного стану 
місцевих комунальних 
друкованих періодич-
них видань

III. Видавнича справа та популяризація читання

1 Видання та друк 
книжкової, полі-
графічної та іншої 
продукції

1.1. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, 
пов’язані з друкуванням книжкової продукції вітчизняних 
авторів, поліграфічної та іншої продукції, зокрема просвіт-
ницького компонента, на замовлення Київської міської ради, 
виконавчого органуКиївської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), його структурних підрозділів 
1.2. Розробка та виготовлення поліграфічних, інформаційних 
та презентаційних матеріалів, просвітницької продукції, 
видання бюлетенів інформаційного характеру, постерів, 
флаєрів, календарів, тощо у рамках інформаційно-комуніка-
тивних кампаній 
1.3. Замовлення розробки оригінал-макетів книжкової про-
дукції та поліграфічної продукції
1.4. Виготовлення та розповсюдження інформаційно-про-
світницької продукції (навчально-методичних посібників, 
буклетів, листівок, постерів, сіті-лайтів, плакатів тощо) про 
героїчну боротьбу українського народу за незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України, просування 
національних патріотичних цінностей, зміцнення дер-
жавності, історичної пам’яті, консолідації громадянського 
суспільства 
1.5. Вживання заходів щодо укомплектування вітчизняною 
книжковою продукцією публічних бібліотек міста Києва, 
виданою в рамках програми
1.6. Безкоштовне розповсюдження друкованої книжкової та 
поліграфічної продукції 
1.7. Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов’язані 
з друкуванням поетичної та прозової збірки авторів профіль-
них творчих спілок та громадських організацій м. Києва

2016-2018 роки Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), КП КМР «ТК «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва», 
КП КМР «Вечірній Київ», TOB «Журнал «Київ» 

Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), установи, організації різних форм власності 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)

Бюджет міста Києва 3738,2 838,2 800,0 2100,0 Підтримка вітчизня-
ного книговидання та 
популяризація читання

IV. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця громадянського суспільства з інформаційними агенціями та інститутами

1

2

Адміністрування 
контенту Єдиного 
веб-порталу 
територіальної 
громади міста Києва 
та моніторинг ЗМІ, 
інтернет-ресурсів
та соціальних мереж
Забезпечення 
участі інститутів 
громадянського 
суспільства у про-
цесах формування і 
реалізації державної 
та регіональної 
політики та налаго-
дження ефективної 
взаємодії з органами 
виконавчої влади та 
органами місцевого 
самоврядування, 
просування іміджу 
столиці та прове-
дення соціологічних 
досліджень інформа-
ційного простору

1.1. Адміністрування контенту Єдиного веб-порталу терито-
ріальної громади міста Києва 
1.2. Забезпечення проведення та замовлення моніторингу 
ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж

2.1. Проведення брифінгів, прес-конференцій, прес-турів, 
круглих столів, семінарів, навчальних семінарів з обміну 
досвідом для працівників ЗМІ, в тому числі і міжнародних, 
тренінгів, для інформаційних підрозділів, журналістів кому-
нальних ЗМІ, участь у виставкових заходах 
2.2. Забезпечення співпраці з інформаційними агенціями, 
інтернет-ресурсами та робота у соціальних мережах 

2.3. Проведення інформаційно-комунікативних кампаній 
за участю інститутів громадянського суспільства з метою: 
роз’яснення пріоритетів Програми економічного і соціально-
го розвитку м. Києва та очікуваних результатів; 
поширення суспільно корисної інформації для задоволення 
потреб та інтересів киян; 
поширення суспільно важливої інформації, спрямованої на 
захист національних цінностей, запобігання корупції, проти-
дії інформаційній агресії; 
підтримки тимчасово переміщених осіб та киян-учасників 
АТО; 
популяризації української мови, історії та культурних 
цінностей тощо 

2016-2018 роки Департамент суспільних комунікацій

Департамент суспільних комунікацій

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Бюджет міста Києва 2524,9 194,9 430,0
*

1900,0 Дотримання євро-
пейських стандартів 
відкритості, прозорості 
та підзвітності Київ-
ської міської влади; 
врахування
громадської думки у 
виробленні політики
Київської міської ради 
та виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської дер-
жавної адміністрації); 
контент - адміністру-
вання Єдиного веб- 
порталу територіальної 
громади міста Києва

Активізація участі 
інститутів громадян-
ськог о суспільства 
у формуванні та 
реалізації державної 
регіональної політики, 
громадська оцінка ді-
яльності органів влади, 
налагодження кон-
структивно ї співпраці 
та підвищення рівня 
комунікації та обміну 
досвідом між громад-
ськими та державними 
інституціями
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3 Забезпечення роз-
витку цифрових 
комунікацій

2.4. Висвітлення офіційних заходів, соціально важливих 
тем, громадських обговорень, проведення конференцій, 
семінарів, круглих столів, прес-конференцій, брифінгів, 
прес-турів тощо 
2.5. Проведення щорічних тематичних конкурсів національ-
но-патріотичного, краєзнавчого спрямування: 
для ЗМІ, журналістів, письменників, блогерів, молодих 
авторів 
2.5.1. У рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Київ 
європейський» для журналістів електронних та друкованих 
ЗМІ 
2.5.2. Для журналістів-розслідувачів та громадських
експертів на краще журналістське розслідування у сферах 
управління із високими корупційними ризиками 
2.5.3. Літературного конкурсу серед письменників, молодих 
авторів, спрямованого на популяризацію столиці України 

2.6. Поширення суспільно корисної інформації шляхом роз-
міщення поліграфічної продукції 
2.7. Організація тематичних фотовиставок 

2.8. Проведення соціологічних досліджень інформаційного 
простору в місті Києві: 
- аналіз інформаційних ресурсів, каналів комунікації; 
- підготовка висновків, розробка та запровадження рекомендацій

3.1. Забезпечення підтримки, хостінгу (розміщення та техоб-
слуговування), модернізації, забезпечення розробки додат-
кових розділів (сторінок), проведення опитувань офіційного 
Інтернет-сайту газети «Вечірній Київ» (vechirniykiev.com.ua)

КП КМР «Вечір-
ній Київ»

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Департамент суспільних комунікацій, TOB «Журнал «Київ» 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій, структурні підрозділи ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
Департамент суспільних комунікацій 

Департамент суспільних комунікацій

Виявлення найбільш 
ефективних інфор-
маційних ресурсів, 
каналів комунікації 
для проведення інфор-
маційних кампаній, 
забезпечення киян 
суспільно корисною 
інформацією про 
муніципальні заходи, 
події, сервіси, послуги, 
ініціативи

Усього 243281,5 50181,8 73380,4 119719,3

»
4. Ðîçä³ë «Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ì. Êèºâà ó ãàëóç³ «Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» 

âèêëàñòè â íîâ³é ðåäàêö³¿:
«
Äèíàì³êà îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â äëÿ ì. Êèºâà ó ãàëóç³ «Çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿»

Показники 2016 2017 2018
1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)
1.1. Телебачення
Показники затрат
Кількість телекомпаній (од.) 1 1 1
Кількість ставок, всього (од.) 215 215 215
Кількість ставок, керівників (од.) 20 20 20
Кількість ставок, журналістів (од.) 65 65 65
Кількість ставок, інших (од.) 130 130 130
Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади телекомпа-
ніями (од.)

- 4 4

Показники продукту
Обсяг валового доходу телекомпаній (тис. грн) 32706,3 52387,1 90226,3
Обсяг фінансової підтримки телекомпаній за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн) 23749,3 43414,8 80226,3
Обсяг доходів телекомпаній (тис. грн) 8957,0 8972,3 10000,0
Обсяг телепродукту (год.) 8706 8682 8682
Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих орга-
нів влади телекомпаніями (тис. грн)

- 571,0 1800,0

Показники ефективності
Середні видатки на одиницю телепродукту (грн/год.) 3756,74 6033,99 10392,34
Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих 
органів влади телекомпаніями (грн)

- 142750,00 450000,00

Частка аудиторії телеканалу «Київ» в загальному обсязі телевізійної аудиторії м. Києва (серед-
ньодобова аудиторія) на кінець року, shr %

0,5 0,7 1,0

Показники якості
Динаміка обсягу телепродукту в порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 100
Динаміка обсягу доходів телекомпанії в порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 111
Динаміка частки аудиторії телеканалу «Київ» в загальному обсязі телевізійної аудиторії 
м. Києва (середньодобова аудиторія), %

111 140 143

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади 
телекомпаніями, %

- 400 100

1. Електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення)
1.2. Радіомовлення
Показники затрат
Кількість радіостанцій (од.) 1 1 1
Кількість ставок, всього (од.) 54 54 54
Кількість ставок, керівників (од.) 10 10 10
Кількість ставок, журналістів (од.) 27 27 27
Кількість ставок, інших (од.) 17 17 17
Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами 
радіо (од.)

- 1 2

Показники продукту
Обсяг валового доходу радіостанцій (тис. грн) 5834,1 6984,8 9399,1
Обсяг фінансової підтримки радіостанцій за рахунок коштів місцевих бюджетів (тис. грн) 4766,7 5884,8 8199,1
Обсяг доходів радіостанцій (тис. грн) 1067,4 1100,0 1200,0
Обсяг радіомовлення (год.) 8784 8760 8760
Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих орга-
нів влади засобами радіо (тис. грн)

- 200,0 400,0

Показники ефективності
Середні видатки на одиницю радіомовлення (грн/год.) 664,17 797,35 1072,96
Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих 
органів влади засобами радіо (грн)

- 200000,00 200000,00

Частка аудиторії радіо «Київ» в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна аудиторія) 
на кінець року, shr %

2,96 3,2 3,7

Показники якості
Динаміка обсягу радіомовлення в порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 100
Динаміка обсягу доходів радіостанцій в порівнянні з попереднім періодом, % 100 103 109
Динаміка частки аудиторії радіо «Київ» в загальному обсязі радіоаудиторії м. Києва (недільна 
аудиторія), %

100 108 115

Динаміка кількості угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади 
засобами радіо, %

- 200 200

2. Друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали)
Показники затрат
Кількість періодичних друкованих видань, всього (од.) 3 3 3
Кількість періодичних друкованих видань, газет (од.) 2 2 2
Кількість періодичних друкованих видань, журналів (од.) 1 1 1
Кількість ставок, всього (од.) 95 95 95
Кількість ставок, редакційний персонал (од.) 62 62 62
Кількість ставок, інші (од.) 33 33 33
Кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади друковани-
ми ЗМІ (од.)

1 1 1

Показники продукту
Обсяг валового доходу, всього (тис. грн) 10418,1 12054,6 13693,9
Обсяг валового доходу, газет (тис. грн) 9944,6 11562,1 13031,3
Обсяг валового доходу, журналів (тис. грн) 473,5 492,5 662,6
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, всього (тис. грн) 6960,4 9370,5 10862,2
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, газет (тис. грн) 6593,8 8975,3 10302,2
Обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, журналів (тис. грн) 366,6 395,2 560,0

Обсяг доходів, всього (тис. грн) 3457,7 2684,1 2831,7
Обсяг доходів, газет (тис. грн) 3350,8 2586,8 2729,1
Обсяг доходів, журналів (тис. грн) 106,9 97,3 102,6
Обсяг видатків на виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих орга-
нів влади друкованими ЗМІ (тис. грн)

190,2 80,0 200,0

Кількість номерів, всього (од.) 211 217 217
Кількість номерів, газет (од.) 205 207 207
Кількість номерів, журналів (од.) 6 10 10
Тираж річний, всього (од.) 621500 672400 672400
Тираж річний, газет (од.) 617900 666400 666400
Тираж річний, журналів (од.) 3600 6000 6000
Тираж разовий, всього (од.) 2945 11600 11600
Тираж разовий, газет (од.) 3014 11000 11000
Тираж разовий, журналів (од.) 600 600 600
Показники ефективності
Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 16,76 17,93 20,36
Середні видатки на одиницю тиражу, газет (грн) 16,09 17,35 19,55
Середні видатки на одиницю тиражу, журналів (грн) 131,53 82,08 110,43
Середні видатки на виконання 1 угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих 
органів влади друкованими ЗМІ (грн)

190200,00 80000,00 200000,00

Кількість реалізованих примірників, всього (од.) 621500 672400 672400
Кількість реалізованих примірників, газет (од.) 617900 666400 666400
Кількість реалізованих примірників, журналів (од.) 3600 6000 6000
Кількість передплатників газети «Вечірній Київ» (од.) 3000 6000 6000
Рейтинг газети «Вечірній Київ» серед населення м. Києва (аудиторія одного номера), % 4,5 4,5 4,5
Показники якості
Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком – всього,% 94 108 100
Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком – газет, % 94 108 100
Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім роком – журналів, % 88 167 100
Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком – всього, % 100 108 100
Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком – газет, % 100 108 100
Динаміка кількості реалізованих примірників в порівнянні з попереднім роком – журналів, % 100 167 100
Динаміка обсягу доходів КП КМР «Вечірній Київ» в порівнянні з попереднім періодом, % 100 108 106
Динаміка кількості передплатників газети «Вечірній Київ», % 100 200 100
Динаміка рейтингу газети «Вечірній Київ» серед населення м. Києва (аудиторія одного номера), 
%

100 100 100

Динаміка кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади 
друкованими ЗМІ, %

100 100 100

3. Видавнича справа
Показники затрат
Кількість угод з видавництвами (од.) 1 3 3
Обсяг видатків на книговидання (тис. грн) 838,2 600,0 800,0
Обсяг видатків на поліграфічну продукцію (тис. грн) - 200,0 1300,0
Показники продукту
Кількість книговидань, всього (од.) 37 15 20
Кількість книговидань, поліграфічної продукції (од.) - 2 2
Тираж книговидань, всього (од.) 15920 54500 309000
Тираж книговидань, поліграфічної продукції (од.) - 50000 300000
Показники ефективності
Середні видатки на одне видання, всього (грн) 22654,05 53333,33 105000,00
Середні видатки на одне видання, поліграфічної продукції (грн) - 100000,00 150000,00
Середні видатки на одиницю тиражу, всього (грн) 52,65 14,68 6,80
Середні видатки на одиницю тиражу, поліграфічної продукції (грн) - 4,00 4,33
Показники якості
Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом – всього, % 227 40 133
Динаміка кількості видань у порівнянні з попереднім періодом – поліграфічної продукції, % - 200 100
Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом – всього, % 100 342 567
Динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом – поліграфічної продукції, % - 500 600
4. Реалізація заходів та моніторингу в галузі ЗМІ, розвиток цифрових комунікацій, співпраця з інформаційними агенціями та інститутами 
громадянського суспільства
Показники затрат
Обсяги видатків на проведення заходів (тис. грн) - 50,0 500,0
Обсяги видатків на проведення моніторингу (тис. грн) 103,9 180,0 200,0
Обсяги видатків на співпрацю з інформаційними агентствами (тис. грн) 91,0 200,0 200,0
Показники продукту
Кількість заходів (од.) - 1 5
Кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу (од.) 125 125 125
Кількість прес-конференцій, брифінгів, круглих столів (од.) 25 40 40
Показники ефективності
Середні видатки на проведення одного заходу (грн) - 50000,00 100000,00
Середні видатки на щоденний моніторинг ЗМІ (грн) 614,79 538,92 598,80
Середні видатки на проведення однієї прес-конференції, брифінгу, круглого столу (грн) 4000,00 5000,00 5000,0
Показники якості
Динаміка кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом, % - 200 500
Динаміка кількості ЗМІ, що підлягають моніторингу, у порівнянні з попереднім періодом, % 100 100 100
Динаміка кількості прес-конференцій, брифінгів, круглих столів у порівнянні з попереднім 
періодом, %

100 160 100

»
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî
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№32 (5083)

Про перейменування мосту 
у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 327/4391 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункт 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè Ìîñêîâñüêèé ì³ñò ó ì³ñò³ 
Êèºâ³ íà Ï³âí³÷íèé ì³ñò.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 3 березня 2016 року № 118/118 
«Про надання додаткових пільг 

та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні»
Рішення Київської міської ради № 1050/4057 від 21 грудня 2017 року

Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини четвертої статті 
2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою встановлення додаткових 
соціальних гарантій сім’ям киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 03 áåðåçíÿ 2016 ðîêó ¹ 118/118 «Ïðî íàäàííÿ äîäàòêîâèõ 
ï³ëüã òà ãàðàíò³é ñ³ì’ÿì Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³» âèêëàñòè ó òàê³é ðåäàêö³¿:

«Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян – Героїв Небесної 
Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності

Відповідно до статей 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» частини четвертої статті 
2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою встановлення додаткових 
соціальних гарантій сім’ям киян – Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності 
Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âçÿòè äî â³äîìà, ùî äëÿ ö³ëåé öüîãî 
ð³øåííÿ:

1.1. Êèÿíàìè – Ãåðîÿìè Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
âèçíàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî Ñïèñ-
êó îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â 
ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî 
â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó 
ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ 
ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ îäíîðàçîâî¿ 
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó 
çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, à òàêîæ 
ÿêèì ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³î-
òèçì, ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ 
çàñàä äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñà-
ìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, 
âèÿâëåí³ ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³, ÿê³ íà 
ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóëè çàðåºñòðîâàí³ 
òà ïðîæèâàëè â ì³ñò³ Êèºâ³ àáî ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé 
çàðåºñòðóâàëèñÿ òà ïî÷àëè ïðîæèâàòè â ì³ñò³ 
Êèºâ³ ï³ñëÿ ¿õ ñìåðò³ âíàñë³äîê îáñòàâèí íå-
ïåðåáîðíî¿ ñèëè.

1.2. Êèÿíàìè – ïîñòðàæäàëèìè ó÷àñíèêàìè 
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ âèçíàþòüñÿ îñîáè, ÿê³ íà 
âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âñòàíîâëåííÿ 
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíè-
êàì ìàñîâèõ àêö³é ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó òà 
÷ëåíàì ¿õ ñ³ìåé» âêëþ÷åí³ äî ïåðåë³êó îñ³á, ÿê³ 
ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî 
ïðîòåñòó îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ (òÿæê³, 
ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³, ëåãê³) òà çâåðíóëèñÿ çà 
ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòî-
ïàäà 2013 ðîêó ïî 30 êâ³òíÿ 2014 ðîêó, ÿê³ 
íà ÷àñ îòðèìàííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü áóëè 
çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàëè â ì³ñò³ Êèºâ³ àáî 
çàðåºñòðóâàëèñÿ òà ïî÷àëè ïðîæèâàòè â ì³ñò³ 
Êèºâ³ âíàñë³äîê îáñòàâèí íåïåðåáîðíî¿ ñèëè.

2. Íàäàâàòè ùîð³÷íó àäðåñíó ìàòåð³-
àëüíó äîïîìîãó ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³, êèÿíàì – ïîñòðàæäàëèì 
ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ òà ùîì³ñÿ÷íó 
àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ìàëîë³òí³ì òà 
íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì 
êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ó ïîðÿäêó çã³äíî 
ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî ð³øåííÿ.

3. Íàäàâàòè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³, êèÿíàì– ïîñòðàæäàëèì 

ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ùîì³ñÿ÷íó 
àäðåñíó ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó äëÿ ïîêðèòòÿ 
âèòðàò íà îïëàòó íèìè æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

4. Íàäàâàòè êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàí-
íÿ òà êîìïåíñóâàòè âèòðàòè íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³, êèÿíàì – ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 
3 äî öüîãî ð³øåííÿ.

5. Íàäàâàòè äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ òà ï³ëüãè 
ó ñôåð³ îñâ³òè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ çã³äíî ç äîäàòêîì 4 äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

6. Çàáåçïå÷óâàòè îçäîðîâëåííÿ ä³òåé 
êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³êîì äî 7 ðîê³â 
ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñîáè, ÿêà çà-
ì³íþº áàòüê³â, ó ïîðÿäêó çã³äíî ç äîäàòêîì 5 
äî öüîãî ð³øåííÿ.

7. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿), ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì 
àäì³í³ñòðàö³ÿì:

7.1. Ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü çàáåçïå÷èòè 
ðåàë³çàö³þ öüîãî ð³øåííÿ.

7.2. Ùîð³÷íî ïåðåãëÿäàòè òà çàòâåðäæóâàòè 
ãðàíè÷íèé ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, 
ïåðåäáà÷åíî¿ ïóíêòàìè 2 òà 3 öüîãî ð³øåííÿ.

7.3. Ùîð³÷íî ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà ïåðåäáà÷àòè âèäàòêè íà ðåà-
ë³çàö³þ äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é, ïåðåäáà÷åíèõ 
öèì ð³øåííÿì.

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

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.».

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåí-
íÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà  
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 1
до рішення Київської міської ради  

від 03.03.2016 № 118/118
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1050/4057)

Порядок
надання матеріальної допомоги членам сімей киян – 

Героїв Небесної Сотні, киянам – постраждалим учасникам 
Революції Гідності та щомісячної адресної матеріальної допомоги 
малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян – 

Героїв Небесної Сотні
1. Öåé ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 

êèÿíàì – ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó 
áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê:

ùîð³÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ (äàë³ 
– ùîð³÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà);

ùîð³÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè êèÿíàì – ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ (äàë³ – ùîð³÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà);

ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì 
êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ (äàë³ – ùîì³ñÿ÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà).

2. Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íàëåæàòü: 
äðóæèíà (÷îëîâ³ê); 
íåïîâíîë³òí³ ä³òè, â òîìó ÷èñë³ ïàñèíêè, ïàä÷åðêè;
áàòüêè;
îñîáè, ÿê³ íà ÷àñ çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàçíà÷åíèõ îñ³á ïåðåáóâàëè íà ¿õ óòðèìàíí³;
íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíà÷åí³ ³íâàë³äàìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè 

² ãðóïè;
ð³äí³ íåïîâíîë³òí³ áðàòè òà ñåñòðè;
îñîáè, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ ï³ä ¿õ îï³êîþ àáî ï³êëóâàííÿì.
3. Ùîð³÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 

íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:
– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóâ çà-
ðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

4. Ùîð³÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 
íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ïîñòðàæäàëèé ó÷àñíèê Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà ÷àñ îòðè-
ìàííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü áóâ çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³.

5. Ùîì³ñÿ÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íåïîâíîë³òí³ì ä³òÿì, ïàñèíêàì, ïàä÷åðêàì êèÿí – 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îäíîãî ç áàòüê³â àáî îñîáè, ùî ¿õ çàì³íþº, 
äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè, ïàñèíêà, ïàä÷åðêè àáî êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî 
ïîñâ³ä÷óº óñèíîâëåííÿ;

– êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóâ çà-
ðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

– äîâ³äêà ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ (çà íåîáõ³äíîñò³).
6. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêòàõ 3-5 öüîãî Ïîðÿäêó, ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ 

çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.
7. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîäàº äî çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 3-5 öüîãî Ïîðÿäêó äîêóìåíò³â 
³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñü àáî ÷ëåíè ñ³ì’¿ ÿêî¿ çâåðíóëèñü çà ïðèçíà-
÷åííÿì ùîð³÷íî¿ àáî ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó:

– Ñïèñêó îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, 
ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ 
ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç 
âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 
08 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 278, à òàêîæ ó ñïèñêó îñ³á, ÿêèì ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì, ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä 
äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ 
ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 
ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 612 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1031);

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³ä-
áóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 18 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 875;

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè ëåãê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ, ïîáî¿, ìîðäóâàííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî 
â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 764.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, äî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî íàäàííÿ ùîð³÷íî¿ òà ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè, âèêîðèñòîâóº ³íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çàÿâíèêà, ùî çàðåºñòðîâàí³ íà îäí³é 
æèòëîâ³é ïëîù³, ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

8. Ùîð³÷íà òà ùîì³ñÿ÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàäàíèõ äîêóìåíò³â, 
ïåðåäáà÷åíèõ öèì Ïîðÿäêîì, â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
íå ï³çí³øå 10 äí³â ç ìîìåíòó ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè.

9. Âèïëàòà ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çä³éñíþºòüñÿ äî äîñÿãíåííÿ 
îòðèìóâà÷åì ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 18-ð³÷íîãî â³êó òà ïðèïèíÿºòüñÿ ç 1 ÷èñëà 
íàñòóïíîãî çà ö³º¿ ïîä³ºþ ì³ñÿöÿ.

Ó ðàç³ íàâ÷àííÿ îòðèìóâà÷à ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çà äåííîþ ôîðìîþ íàâ÷àí-
íÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ² – IV ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ âèïëàòà ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðîäîâæóºòüñÿ äî çàê³í÷åííÿ 
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íàâ÷àííÿ â öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, àëå íå äîâøå í³æ äî äîñÿãíåííÿ îòðèìóâà÷åì ùîì³ñÿ÷íî¿ 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 23 ðîê³â.

10. Ùîð³÷íà òà ùîì³ñÿ÷íà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà âèïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ ïåðåðàõóâàííÿ 
íà ðàõóíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè «Êàðòêà êèÿíèíà» (ó ðàç³ 
¿¿ â³äñóòíîñò³ – íà ðàõóíîê áàíêó, ùî çàçíà÷åíèé îäåðæóâà÷åì âèïëàòè).

11. Ðîçì³ð ùîð³÷íî¿ òà ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ðîçì³ð ùîð³÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ âè-
çíà÷àºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ îòðèìàíèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ³ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèïó 
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.

12. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà îòðèìàííÿì ùîð³÷íî¿ òà ùîì³ñÿ÷íî¿ ìàòåð³àëüíî¿ 
äîïîìîãè, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 2
до рішення Київської міської ради  

від 03.03.2016 № 118/118
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1050/4057)

Порядок надання щомісячної адресної матеріальної допомоги 
членам сімей киян – Героїв Небесної Сотні, киянам – 

постраждалим учасникам Революції Гідності для покриття витрат 
на оплату ними житлово-комунальних послуг

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, êèÿíàì -ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ 
øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì ùîì³ñÿ÷íî¿ àäðåñíî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (äàë³ – ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà) 
çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà ó ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà íàäàºòüñÿ íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ õîëîäíî¿ âîäè, 
öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, âîäîâ³äâåäåííÿ, ãàçî– òà åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, öåí-
òðàë³çîâàíå îïàëåííÿ òà âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â òà ð³äêèõ íå÷èñòîò) ó ìåæàõ ñåðåäí³õ 
íîðì ñïîæèâàííÿ (ñîö³àëüíà íîðìà æèòëà, ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè êîðèñòóâàííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèìè ïîñëóãàìè), âñòàíîâëåíèõ äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ ìàþòü ï³ëüãè íà îïëàòó æèòëîâî-êîìó-
íàëüíèõ ïîñëóã, âèçíà÷åíèõ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 06 ñåðïíÿ 2014 ðîêó 
¹ 409 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ äåðæàâíèõ ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ».

3. Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íàëåæàòü:
– äðóæèíà (÷îëîâ³ê);
– íåïîâíîë³òí³ ä³òè;
– áàòüêè;
– îñîáè, ÿê³ íà ÷àñ çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàçíà÷åíèõ îñ³á ïåðåáóâàëè íà ¿õ óòðèìàíí³;
– íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äàìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè 

² ãðóïè;
– ð³äí³ ìàëîë³òí³, íåïîâíîë³òí³ áðàòè òà ñåñòðè;
– îñîáè, ÿê³ íà ÷àñ çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàçíà÷åíèõ îñ³á çíàõîäèëèñü ï³ä ¿õ îï³êîþ àáî ï³êëó-

âàííÿì.
4. Äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ÷ëåíè ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, êèÿíè 

– ïîñòðàæäàë³ ó÷àñíèêè Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ çâåðòàþòüñÿ äî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿.

Ó ðàç³ çì³íè ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îòðèìóâà÷ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè çîáîâ’ÿçàíèé ïðî öå ïî-
â³äîìèòè óïðàâë³ííþ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ çà ì³ñöåì îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè.

5. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ çàÿâè, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:
– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî) (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ìåé Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³);

– êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ïðî ñìåðòü (äëÿ ÷ëåí³â ñ³ìåé Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³);
– êîï³ÿ äîãîâîðó íàéìó (îðåíäè) æèòëà (çà íåîáõ³äí³ñòþ);
– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóâ çà-

ðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³ àáî äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ïîñòðàæäàëèé 
ó÷àñíèê Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà ÷àñ îòðèìàííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü áóâ çàðåºñòðîâàíèé òà 
ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

îðèã³íàëè äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çà ì³ñÿöü, 
ùî ïåðåäóº ì³ñÿöþ çâåðíåííÿ.

Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó öüîìó ïóíêò³, ïîäàþòüñÿ òàêîæ â îðèã³íàëàõ äëÿ çâ³ðêè ç êîï³ÿìè.
6. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîäàº äî çàçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 5 öüîãî Ïîðÿäêó äîêóìåíò³â 
³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñü àáî ÷ëåíè ñ³ì’¿ ÿêî¿ çâåðíóëèñü çà ïðèçíà-
÷åííÿì ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ó:

– Ñïèñêó îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, 
ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ 
ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç 
âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 
08 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 278, à òàêîæ ó ñïèñêó îñ³á, ÿêèì ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì, ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä 
äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ 
ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 
ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 612 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1031);

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³ä-
áóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 18 ãðóäíÿ 2015 ðîêó ¹ 875;

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè ëåãê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ, ïîáî¿, ìîðäóâàííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî 
â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 26 ëèïíÿ 2016 ðîêó ¹ 764.

Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿, äî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî ïðèçíà÷åííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, âèêîðèñòîâóº 
³íôîðìàö³þ ïðî ñêëàä ñ³ì’¿ çàÿâíèêà, ùî çàðåºñòðîâàí³ íà îäí³é æèòëîâ³é ïëîù³, ç ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ñèñòåìè «Ðåºñòð òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà».

7. Âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, ÿê³ îòðèìóþòü 
ï³ëüãó â ðîçì³ð³ 50-ïðîöåíòíî¿ çíèæêè ïëàòè çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè â ìåæàõ ñåðåäí³õ 
íîðì ñïîæèâàííÿ çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëü-
íîãî çàõèñòó», çä³éñíþºòüñÿ íà óìîâàõ öüîãî Ïîðÿäêó òà ïðèçíà÷àºòüñÿ ç äàòè çâåðíåííÿ.

8. Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîäàííÿì Äå-
ïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

9. Ó ðàç³ çì³íè îáñòàâèí, ÿê³ âïëèâàþòü íà ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè (çì³íà ñêëàäó 
ñ³ì’¿, ñìåðòü òîùî), óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çä³éñíþºòüñÿ ïåðåðàõóíîê ðîçì³ðó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ç 
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ì³ñÿöåì, â ÿêîìó âèíèêëè â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè.

Ó ðàç³ âñòàíîâëåííÿ ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ï³ëüã (äîïîìîã) ùîäî 
ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ 
âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðèïèíÿ-
ºòüñÿ ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ç ÿêîãî òàê³é îñîá³ âñòàíîâëåíî ÷è íàäàíî â³äïîâ³äíó ï³ëüãó 
(äîïîìîãó) çàêîíîäàâñòâîì.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ óïðàâë³ííÿì ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä óïîâíîâàæåíèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè äîêóìåíò³â, 
ùî ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ó ïîñòðàæäàëîãî ó÷àñíèêà Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ï³ëüã (äîïîìîã) 
ùîäî ïîêðèòòÿ âèòðàò íà îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî 
ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó», âèïëàòà ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
ïðèïèíÿºòüñÿ ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ç ÿêîãî óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íà-
ñåëåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ îòðèìàëî òàê³ äîêóìåíòè.

10. Ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ïðèçíà÷àºòüñÿ ç ìîìåíòó çâåðíåííÿ äî ê³íöÿ â³äïîâ³äíîãî 
áþäæåíòîãî ðîêó, ÿêùî â³äñóòí³ îáñòàâèíè äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³íøîãî ïåð³îäó ïðèçíà÷åííÿ, 
òà âèïëà÷óºòüñÿ øëÿõîì ¿¿ ïåðåðàõóâàííÿ íà ðàõóíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ 
ïëàñòèêîâî¿ êàðòêè «Êàðòêà êèÿíèíà» (ó ðàç³ ¿¿ â³äñóòíîñò³ – íà ðàõóíîê áàíêó, ùî çàçíà÷åíèé 
îäåðæóâà÷åì âèïëàòè).

Ðîçì³ð ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìãè ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ 
çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ îòðèìàíèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü ³ç äîòðèìàííÿì ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ 
ñïðàâåäëèâîñò³.

11. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà ìàòåð³àëüíîþ äîïîìîãîþ, çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ 
ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà 
ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 3
до рішення Київської міської ради  

від 03.03.2016 № 118/118
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1050/4057)

Порядок
надання коштів та компенсації витрат на стаціонарне лікування 
на території України членам сімей киян – Героїв Небесної Сотні 

та постраждалим учасникам Революції Гідності

1. Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì íàäàííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà 
Êèºâà â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, êîøò³â íà ïðèäáàííÿ ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà ìå-
äè÷íèõ âèðîá³â ïðè ë³êóâàíí³ â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, åíäîïðîòåçóâàíí³, ñëóõîïðîòåçóâàíí³, 
ïðîòåçóâàíí³ îêà (äàë³ – êîøòè íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ) òà êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ïðèäáàííÿ 
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà ìåäè÷íèõ âèðîá³â ïðè ë³êóâàíí³ â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ, åíäîïðîòåçóâàíí³, 
ñëóõîïðîòåçóâàíí³, ïðîòåçóâàíí³ îêà (äàë³ – êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ) 
÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ïîñòðàæäàëèì ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà/àáî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êó-
âàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ ó Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ (êð³ì ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³), çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³ ë³êóâàííÿ â çà-
êëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

Êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà åíäîïðîòåçóâàííÿ, ñëóõîïðîòåçóâàííÿ, ïðîòåçóâàííÿ îêà òà â³ä-
øêîäóâàííÿ êîøò³â íà ñêëàäíå ïðîòåçóâàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî 
çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ (êð³ì ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³) çä³éñíþºòüñÿ ó ðàç³ ë³êóâàííÿ â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

2. Äî ÷ëåí³â ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íàëåæàòü:
– äðóæèíà (÷îëîâ³ê);
– íåïîâíîë³òí³ ä³òè;
– áàòüêè;
– îñîáè, ÿê³ íà ÷àñ çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàçíà÷åíèõ îñ³á ïåðåáóâàëè íà ¿õ óòðèìàíí³;
– íåîäðóæåí³ ïîâíîë³òí³ ä³òè, âèçíàí³ ³íâàë³äàìè ç äèòèíñòâà ² òà II ãðóïè àáî ³íâàë³äàìè 

² ãðóïè;
– îñîáè, ÿê³ íà ÷àñ çàãèáåë³ (ñìåðò³) çàçíà÷åíèõ îñ³á çíàõîäèëèñü ï³ä ¿õ îï³êîþ àáî ï³êëó-

âàííÿì.
3. Äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ÷ëåíàìè ñ³ìåé Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 

ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:
– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóâ çà-
ðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

– äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ òà ìîæëè-
â³ñòü éîãî ïðîâåäåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñóìè âèòðàò 
íà ë³êóâàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ.

Äëÿ îòðèìàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäàëèìè ó÷àñíèêàìè Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ïîñòðàæäàëèé ó÷àñíèê Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà ÷àñ îòðè-
ìàííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü áóâ çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

– äîâ³äêà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ òà ìîæëè-
â³ñòü éîãî ïðîâåäåííÿ ó â³äïîâ³äíîìó çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ç çàçíà÷åííÿì ñóìè âèòðàò 
íà ë³êóâàííÿ òðàâìè àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ ó 
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

4. Äëÿ êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ÷ëåíàìè ñ³ìåé Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî øëþá, ñâ³äîöòâî ïðî 
íàðîäæåííÿ òîùî);

– äîâ³äêè ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåíå ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ;
– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî Ãåðîé Íåáåñíî¿ Ñîòí³ íà ìîìåíò ñâîº¿ çàãèáåë³ áóâ çà-

ðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;
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– êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

– ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ïðî îïëàòó ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ ÷ëåíîì ñ³ì’¿ êèÿíèíà – Ãåðîÿ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ (ðàõóíîê-ôàêòóðà, êàñîâ³ ÷åêè íà ë³êàðñüê³ çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íîãî ïðè-
çíà÷åííÿ çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³).

Äëÿ êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäàëèìè ó÷àñíèêàìè Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³ ïîäàºòüñÿ çàÿâà, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðåºñòðàö³þ ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á – 

ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà îô³ö³éíî ïîâ³äîìèëè 
ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàþòü â³äì³òêó ó ïàñïîðò³);

– äîêóìåíò, ÿêèé ï³äòâåðäæóº, ùî ïîñòðàæäàëèé ó÷àñíèê Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà ÷àñ îòðè-
ìàííÿ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü áóâ çàðåºñòðîâàíèé òà ïðîæèâàâ ó ì³ñò³ Êèºâ³;

– êîï³ÿ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (äëÿ âíóòð³øíüî ïåðå-
ì³ùåíèõ îñ³á);

– äîâ³äêè ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïðîâåäåíå ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òðàâìè 
àáî çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ îòðèìàí³ àáî çàãîñòðèëèñÿ â çâ’ÿçêó ç ó÷àñòþ ó Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

ô³íàíñîâèé äîêóìåíò ïðî îïëàòó ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäàëîãî ó÷àñíèêà Ðå-
âîëþö³¿ Ã³äíîñò³ (ðàõóíîê-ôàêòóðà, êàñîâ³ ÷åêè íà ë³êàðñüê³ çàñîáè òà âèðîáè ìåäè÷íîãî 
ïðèçíà÷åííÿ çà ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êóâàíí³).

5. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîäàº äî çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 3-4 öüîãî Ïîðÿäêó äîêóìåíò³â 
³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü îñîáè, ÿêà çâåðíóëàñü àáî ÷ëåíè ñ³ì’¿ ÿêî¿ çâåðíóëèñü çà íàäàííÿì 
êîøò³â òà êîìïåíñàö³ºþ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ó:

– Ñïèñêó îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, 
ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ 
ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç 
âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 
08 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 278, à òàêîæ ó ñïèñêó îñ³á, ÿêèì ïîñìåðòíî ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîé 
Óêðà¿íè çà ãðîìàäÿíñüêó ìóæí³ñòü, ïàòð³îòèçì, ãåðî¿÷íå â³äñòîþâàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ çàñàä 
äåìîêðàò³¿, ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè, ñàìîâ³ääàíå ñëóæ³ííÿ óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³, âèÿâëåí³ 
ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³;

– Ïåðåë³êó îñ³á çà ðåçóëüòàòàìè ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñïåðòèç, ÿê³ îòðèìàëè òÿæê³ ò³ëåñí³ 
óøêîäæåííÿ ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ ó ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 
ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 03 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 612 (ó ðåäàêö³¿ íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó ¹ 1031).

6. Ïîïåðåäíº îïðàöþâàííÿ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ÿêèé ïåðåâ³ðÿº ïîäàí³ äîêóìåíòè íà â³äïîâ³äí³ñòü ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ïåðåä-
áà÷åíîìó öèì Ïîðÿäêîì.

Ó ðàç³, êîëè äî çàÿâè äîäàþòüñÿ íå âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ïîâ³äîìëÿº çàÿâíèêó ïðîòÿãîì òðüîõ ðîáî÷èõ äí³â ïðî äîêóìåíòè, ÿê³ íåîáõ³äíî ïîäàòè.

7. Äëÿ ðîçãëÿäó ïèòàíü ùîäî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà êîìïåíñàö³¿ âè-
òðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ïîñòðàæäàëèì 
ó÷àñíèêàì Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ 
äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ) óòâîðþºòüñÿ êîì³ñ³ÿ.

Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Äî ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó êîì³ñ³¿ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ ôàõ³âö³ ç â³äïîâ³äíèõ ïèòàíü.
8. Ðîçì³ð íàäàíèõ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå 

ë³êóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ êîì³ñ³ºþ â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó òà íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 
900 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, óñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ ðîêó, 
â ÿêîìó êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî êîìïåíñàö³þ âêàçàíèõ âèòðàò.

Äî êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ òà êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ íå 
âêëþ÷àþòüñÿ âèòðàòè íà îïëàòó áàíê³âñüêèõ ïîñëóã.

9. Ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàíü êîì³ñ³ºþ òàêîæ âðàõîâóºòüñÿ îáñÿã áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà ö³ ö³ë³, 
à òàêîæ âèñíîâîê êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ç ïðèâîäó çàõâîðþâàííÿ 
òà ³ç çàçíà÷åííÿì ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ³ç íàäàíèõ çàÿâíèêîì ô³íàíñîâèõ äîêóìåíò³â º ï³äñòàâîþ 
äëÿ êîìïåíñàö³¿ ãðîøîâèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ñàìå ³ç çàçíà÷åíèì ñòàö³îíàðíèì ë³êóâàííÿì.

10. Íà ï³äñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâíèêîì äîêóìåíò³â òà ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿) âèäàºòüñÿ íàêàç ùîäî íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ àáî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò 
íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ.

Ð³øåííÿ ïðî â³äìîâó ó íàäàíí³ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ àáî êîìïåíñàö³¿ âèòðàò íà 
ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíèì.

11. Íàäàííÿ êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ àáî êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå ë³êó-
âàííÿ íàäàºòüñÿ íå ï³çí³øå 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ç ìîìåíòó ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ êîì³ñ³ºþ, çà 
íàÿâíîñò³ êîøò³â íà çàçíà÷åí³ ö³ë³, òà âèïëà÷óºòüñÿ ïîøòîâèì ïåðåêàçîì ÷åðåç â³ää³ëåííÿ 
çâ’ÿçêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ çàÿâíèêà àáî øëÿõîì ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â íà áàíê³âñüêèé 
ðàõóíîê, â³äêðèòèé íà ³ì’ÿ çàÿâíèêà.

12. Ó ðàç³ ñìåðò³ îäåðæóâà÷à â ïðîì³æîê ÷àñó â³ä ïîäà÷³ äîêóìåíò³â äî ìîìåíòó ¿¿ îäåð-
æàííÿ, âèïëàòà êîøò³â íà ñòàö³îíàðíå ë³êóâàííÿ àáî êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò íà ñòàö³îíàðíå 
ë³êóâàííÿ ÷ëåíàì ñ³ì’¿ îäåðæóâà÷à íå ïðîâîäèòüñÿ, à ïðèçíà÷åíà äî âèïëàòè ñóìà äî ñêëàäó 
ñïàäùèíè íå âêëþ÷àºòüñÿ.

13. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ, çä³éñíþº Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿). 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 4
до рішення Київської міської ради  

від 03.03.2016 № 118/118
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1050/4057)

Порядок
реалізації додаткових гарантій та пільг 

у сфері освіти членам сімей киян – Героїв Небесної Сотні

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é ó ñôåð³ îñâ³òè ÷ëåíàì 
ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà 
â ìåæàõ âèäàòê³â íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Äî äîäàòêîâèõ ãàðàíò³é òà ï³ëüã ó ñôåð³ îñâ³òè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³ íàëåæàòü:

2.1. Ïåðøî÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà 
êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.2. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 
çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

2.3. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

3. ×ëåíè ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ìàþòü ïðàâî íà ïåðøî÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ 
ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè.

Ïåðøî÷åðãîâèé ïðèéîì ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþºòüñÿ ó ïåðåä-
áà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ïîðÿäêó.

Ïåðøî÷åðãîâå âëàøòóâàííÿ ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþºòüñÿ ç 
äîòðèìàííÿì Ïîðÿäêó åëåêòðîííîãî çàïèñó ä³òåé äî äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 27 áåðåçíÿ 2014 ðîêó ¹ 184, çàðåºñòðîâàíîãî â Ãîëîâíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 09 êâ³òíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 6/1059.

4. Äîäàòêîâà ï³ëüãà ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ä³òåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ó äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ùîðîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè 
çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

5. Õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìó-
íàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ³ç ÷èñëà ä³òåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³ çä³éñíþºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

6. Ï³äñòàâîþ äëÿ íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ï³ëüãè ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, òà äîäàòêîâî¿ ï³ëüãè ùîäî ïëàòè çà õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 5-11 êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
³ç ÷èñëà ä³òåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ º äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü íàÿâí³ñòü ï³ëüãè.

7. Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîâîäèòü äî â³äîìà Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà 
ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), óïðàâë³íü îñâ³òè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é Ñïèñîê îñ³á, ñìåðòü 
ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 
ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ 
îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, çà-
òâåðäæåíèé íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 08 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 278.

8. Äåïàðòàìåíò îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é çä³éñíþþòü îðãàí³çàö³éíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äîäàòêîâèõ 
ãàðàíò³é òà ï³ëüã ó ñôåð³ îñâ³òè ÷ëåíàì ñ³ìåé êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 5
до рішення Київської міської ради  

від 03.03.2016 № 118/118
(у редакції рішення Київської міської ради 

від 21.12.2017 № 1050/4057)

Порядок
оздоровлення дітей киян – Героїв Небесної Сотні віком до 7 років у

супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ ïóò³âêàìè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé êèÿí 
– Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³êîì äî 7 ðîê³â ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñîáè, ÿêà çàì³íþº 
áàòüê³â, çà ðàõóíîê êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ ó áþäæåò³ ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê íà âèêî-
íàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì».

2. Ïóò³âêàìè äëÿ îçäîðîâëåííÿ çàáåçïå÷óþòüñÿ ä³òè êèÿí – Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³êîì 
äî 7 ðîê³â (äàë³ – ä³òè) ó ñóïðîâîä³ ìàòåð³, áàòüêà àáî îñîáè, ÿêà ¿õ çàì³íþº.

3. Ïóò³âêè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âèäàþòüñÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é íà ï³äñòàâ³ çàÿâè îäíîãî ç áàòüê³â 
äèòèíè àáî îñîáè, ÿêà ¿õ çàì³íþº, äî ÿêî¿ äîäàþòüñÿ:

– êîï³ÿ ïàñïîðòà çàÿâíèêà òà ñóïðîâîäæóþ÷îãî;
– êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº ðîäèíí³ ñòîñóíêè (ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ, óñèíîâ-

ëåííÿ, äîêóìåíò, ùî ï³äòâåðäæóº âñòàíîâëåííÿ îï³êè ÷è ï³êëóâàííÿ);
– íîòàð³àëüíî çàâ³ðåíà çãîäà (äîðó÷åííÿ) îäíîãî ç áàòüê³â, îï³êóí³â, óñèíîâèòåë³â àáî 

ï³êëóâàëüíèê³â íà âè¿çä òà ñóïðîâ³ä äèòèíè (ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³).
Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äîäàº äî âêàçàíèõ äîêóìåíò³â ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü 
îñîáè, ÷ëåíè ñ³ì’¿ ÿêî¿ çâåðíóëèñÿ çà ïóò³âêîþ, ó Ñïèñêó îñ³á, ñìåðòü ÿêèõ ïîâ’ÿçàíà ç ó÷àñòþ 
â ìàñîâèõ àêö³ÿõ ãðîìàäñüêîãî ïðîòåñòó, ùî â³äáóëèñÿ ó ïåð³îä ç 21 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó 
ïî 21 ëþòîãî 2014 ðîêó, ÷ëåíè ñ³ìåé ÿêèõ ìàþòü ïðàâî íà îäåðæàííÿ îäíîðàçîâî¿ ãðîøîâî¿ 
äîïîìîãè òà äîïëàòè äî ïåíñ³¿ ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì 
Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè â³ä 08 òðàâíÿ 2014 ðîêó ¹ 278.

4. Ïóò³âêè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé âèäàþòüñÿ óïðàâë³ííÿìè ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèêà 
àáî äèòèíè.

5. Óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çä³éñíþþòü:

ðåºñòðàö³þ çàÿâ ïðî îçäîðîâëåííÿ ä³òåé;
ðîçãëÿä äîêóìåíò³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêò³ 3 öüîãî Ïîðÿäêó;
îáë³ê îñ³á, ÿê³ çâåðòàþòüñÿ çà ïóò³âêàìè äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé;
âèäà÷ó ïóò³âîê äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³òåé;
íàäàííÿ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

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

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

6. Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ïóò³âîê çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про перейменування вулиці у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 322/4386 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïåðåéìåíóâàòè âóëèöþ Àíð³ Áàðáþñà ó Ïå-
÷åðñüêîìó ðàéîí³ íà âóëèöþ Âàñèëÿ Òþòþííèêà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðà-
ö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ 
öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 

«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹ 34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³ä-
íèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
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ДОКУМЕНТХрещатик
23 березня 2018 р.
№32 (5083)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про внесення змін до деяких тарифів та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій
Розпорядження № 431 від 16 березня 2018 року 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини першої статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою приведення у 
відповідність до законодавства тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

 1. Ïîçèö³¿ ¹¹ 5, 8-14, 17 Òàðèô³â òà ñòðóê-
òóðè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â 
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ 
íàäàþòüñÿ ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî 
êîæíîìó áóäèíêó îêðåìî äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè, â çàëåæíîñò³ 
â³ä îïëàòè îñòàíí³ìè (íå ï³çí³øå àáî ï³ñëÿ 20 

÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà ðîçðàõóíêîâèì), 
âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 17 òðàâíÿ 2011 
ðîêó ¹ 738, âèêëþ÷èòè. 

2. Ïîçèö³¿ ¹¹ 97, 98 Òàðèô³â òà ñòðóêòóðè 
òàðèô³â íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â ³ ñïî-

ðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ÿê³ íàäàþòüñÿ 
æèòëîâî-åêñïëóàòàö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè 
êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, æèòëîâî-áó-
ä³âåëüíèìè êîîïåðàòèâàìè, îá’ºäíàííÿìè 
ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, 
³íøèìè áàëàíñîóòðèìóâà÷àìè æèëèõ áóäèíê³â, 
óïîâíîâàæåíèìè íèìè îñîáàìè àáî óïðàâè-

òåëÿìè æèëèõ áóäèíê³â, âñòàíîâëåíèõ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèñòîïàäà 2010 ðîêó 
¹ 933, âèêëþ÷èòè.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Про найменування скверу у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 325/4389 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèñâî¿òè ñêâåðó ì³æ âóëèöÿìè Æèëÿí-
ñüêîþ, Êîðîëåíê³âñüêîþ ³ Òàðàñ³âñüêîþ ³ìåí³ 
Äèìèòðà Ïåøåâà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà 
«Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó 
¹  34/899 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äî-

â³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) âðàõóâàòè 
â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíîâàíèõ îá’ºêò³â 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

Про передачу у безоплатне 
користування (позичку) 

основних засобів комунальної власності 
територіальної громади міста Києва

Рішення Київської міської ради № 66/4130 від 15 лютого 2018 року

Відповідно до статей 319, 327, 827 – 829, 833 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 18.3 пункту 18 рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 
року № 554/1558 “Про бюджет міста Києва на 2017 рік”, з метою забезпечення реалізації громадських проектів-
переможців конкурсу Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè çãîäó â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ 
òà ñïîðòó Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ âèñòóïàòè ïîçè÷êîäàâöåì 
ùîäî ïåðåäà÷³ ó áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-
çè÷êó) îñíîâíèõ çàñîá³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ïðèäáàíèõ 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â – ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñó.

2. Â³ää³ëó ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó 
Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 

àäì³í³ñòðàö³¿ óêëàñòè äîãîâîðè áåçîïëàòíîãî 
êîðèñòóâàííÿ (ïîçè÷êè) â óñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè “Õðåùàòèê”.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про найменування нових вулиць 
у Подільському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 2/4066 від 8 лютого 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юри-
дичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 432/9920 «Про затвердження 
Порядку найменування об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у місті 
Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàéìåíóâàòè íîâ³ âóëèö³ ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çã³äíî ç äîäàòêîì äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³-
ñòðàö³¿) ðîçðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç 
äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âíåñåííÿ çì³í äî 
îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà Êèºâà», 
çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 

ì³ñòà Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ 
ïî³ìåíîâàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ 
ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

5. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³-
ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради  

від 08.02.2018 № 2/4066

Перелік нових вулиць м. Києва, які найменовуються
№ п/п Проектна назва Нова назва Розташування

Подільський район

1. вулиця Проектна 12913 вулиця Всеволода Змієнка від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди

2. вулиця Проектна 12915 вулиця Олександра Олеся від вулиці Газопровідної до вулиці Данченка Сергія, 
вулиці Проектної 12918

3. вулиця Проектна 12918 вулиця Генерала Грекова від вулиці Газопровідної, вулиці Синьоозерної до вулиці 
Данченка Сергія, вулиці Проектної 12915

4. вулиця Проектна 12919 вулиця Квітникарська від вулиці Проектної 12922 до вулиці Проектної 12920, 
вулиці Полкової

5. вулиця Проектна 12920 вулиця Родини Крістерів від вулиці Північно-Сирецької до проспекту Правди

6. вулиця Проектна 12922 вулиця Северина Наливайка від вулиці Сирецько-Садової до проспекту Правди

7. вулиця Проектна 13098 вулиця Гаванська від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської 
дороги

8. вулиця Проектна 13099 вулиця Зарубинецька від вулиці Електриків до Набережно-Рибальської 
дороги

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

6. 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

Про відновлення історичних назв житлового масиву 
та мікрорайону у місті Києві

Рішення Київської міської ради № 326/4390 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïîâåðíóòè Êîìñîìîëüñüêîìó ìàñèâó ³ñ-
òîðè÷íó íàçâó Ï³âí³÷íî-Áðîâàðñüêèé òà ì³êðîðà-
éîíó ×àïà¿âêà – ³ñòîðè÷íó íàçâó Â³òà-Ëèòîâñüêà.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 

Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.
4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-

òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî ³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 1 
öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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

Про присвоєння назви скверу у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 328/4392 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37, пункту 1 частини першої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи 
протокол засідання комісії з питань найменувань від 20 вересня 2017 року № 4, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Ïðèñâî¿òè ñêâåðó íà âóëèö³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëü-
ö³â, 27 íàçâó ñêâåð Êàíàäñüêèé.

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âèêîíàííÿ ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

3. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ðîç-
ðîáèòè òà ïîäàòè íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ öüîãî 
ð³øåííÿ ïðîåêò ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïðî âíåñåííÿ çì³í äî îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ 
ì³ñòà Êèºâà», çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 22 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó ¹ 34/899 «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ îô³ö³éíîãî äîâ³äíèêà «Âóëèö³ ì³ñòà 
Êèºâà», â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³-
òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
âðàõóâàòè â Ðåºñòð³ âóëèöü òà ³íøèõ ïî³ìåíî-
âàíèõ îá’ºêò³â ó ì³ñò³ Êèºâ³ ïîëîæåííÿ ïóíêòó 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

6. 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
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ òðàíñïîðòíîãî çàñîáó Ê²Ñ 
¹ 133384, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ "ÑÀËÎÍ ÍÀÐÅ×ÅÍÈÕ 
"ÞÍ²ÑÒÜ" ïîâ³äîìëÿº, ùî ó çâ'ÿçêó ç âòðàòîþ ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ 
ñåð³¿ CAE ¹ 300161, âèäàíîãî 11.07.2011ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ ì. Êèºâà â³ä 11.07.2011ð. ¹ 436-Â, ââàæàòè éîãî íåä³éñíèì.

ÑÂÏ "ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÏËÎÂ² ÌÅÐÅÆ²" ÏÀÒ "ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ"
ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñ-

ôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ðàéîííî¿ êîòåëüí³ "Ìîñêîâñüêà-1" 
(äàë³ – ÐÊ "Ìîñêîâñüêà-1"), çà àäðåñîþ: 03022, ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ðàéîí, 

âóë. Âàñèëüê³âñüêà, 96-à.

ÐÊ "Ìîñêîâñüêà-1" ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà âèðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ÿêà ïîñòà÷àºòüñÿ 
ìåðåæàìè öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷àì ì³ñòà. 
Äëÿ âèðîáíèöòâà òåïëîâî¿ åíåðã³¿ â êîòåëüí³ ðîçòàøîâàí³ êîòëè òèïó "ÄÊÂÐ-10/13Ì" ñò. 
¹¹ 1, 2, Ç òèïó "ÒÂÃ-8"ñò. ¹¹ 7, 8, òèïó "ÀSGÕ-17400" ñò. ¹¹ 4, 5, 6.Ùîð³÷íèé îáñÿã 
âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèòü 82 òèñ.Ãêàë, à çàãàëüíà íîì³íàëüíà 
òåïëîâà ïîòóæí³ñòü êîòë³â – 100 ÌÂò (îá'ºêò ïåðøî¿ ãðóïè).

Êîòëè ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³, ðåçåðâíå ïàëèâî â³äñóòíº. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ 
ðå÷îâèí â³ä êîòë³â â³äâîäÿòüñÿ â àòìîñôåðó ÷åðåç ï'ÿòü äèìîâèõ òðóá, âèñîòà äæåðåëà 
¹ 1 â³ä êîòë³â ñò. ¹¹ 1, 2, 3 ñòàíîâèòü 31,1 ì, â³ä êîòë³â ñò. ¹¹ 7, 8 – âèñîòà äæåðåëà 
¹ 2 – 34,2 ì, â³ä êîòë³â ñò. ¹¹ 4, 5, 6 âèñîòà äæåðåë ¹ 3, 4, 5 – 34 ì.

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â íà ÐÊ "Ìîñêîâñüêà-1" – 14, ç íèõ 9 
äæåðåë çàëïîâèõ âèêèä³â, ùî çä³éñíþþòüñÿ â êîðîòêî÷àñíîìó ðåæèì³ ïðè ïðîäóâàíí³ 
ãàçîïðîâîä³â.

Îáñÿãè âàëîâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàíîâëÿòü 
55,240 ò/ð³ê, ïàðíèêîâèõ ãàç³â– 63,695 òèñ.ò/ð³ê (âóãëåöþ ä³îêñèä, àçîòó (²) îêñèä (N

2
Î), 

ìåòàíó), ùî óòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñ³ ñïàëþâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó â êîòëîàãðåãàòàõ.
Ìàñîâ³ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë âèêèä³â â³ä-

ïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì íîðìàòèâàì, çàòâåðäæåíèì íàêàçîì Ì³íïðèðîäè Óêðà¿íè â³ä 
27.06.2006 ¹309 òà ã³ã³ºí³÷íèì íîðìàòèâàì äîïóñòèìîãî âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 
â àòìîñôåðíîìó ïîâ³òð³ íàñåëåíèõ ì³ñöü.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè â ì³ñÿ÷íèé òåðì³í äî Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 03039, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 
42, òåë. (044) 281-66-62, ôàêñ (044) 281-66-61.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß
ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ì. ÊÈªÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ (ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯)

¹ ï/ï Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (þðèäè÷íà àäðåñà, êîí-
òàêòíèé òåëåôîí)

Äàí³ ïðî îá'ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñòèêà Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Çàãàëüíà ïëîùà, 
êâ.ì

Îðåíäíà ñòàâ-
êà ó%

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà 
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, çàïðîïî-
íîâàíèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà ïëàòà çà 1 
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá'ºêòà îðåíäè, 

ãðí áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ "Êè¿âñüêèé ³ïîäðîì" (03191, ïðîñï. Ãëóø-
êîâà, 10, 526-20-53)

1 ïîâåðõ Ïðîñï. Àêàäåì³êà 
Ãëóøêîâà, 10 ë³ò. Ì 31,00 10 Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ àâòîìîá³ë³â
Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 134,62 4173,33 500800,00

2 1 ïîâåðõ Ïðîñï. Àêàäåì³êà 
Ãëóøêîâà, 10 ë³ò. Ì 33,00 10 Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ àâòîìîá³ë³â

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 134,62 4442,50 533100,00

3 1 ïîâåðõ Ïðîñï. Àêàäåì³êà 
Ãëóøêîâà, 10.ë³ò. Ê 23,60 10 Ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâó-

âàííÿ àâòîìîá³ë³â
Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 134,64 3177,50 381300,00

4 Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 10 (ïðîñï. 
Ãîëîñ³¿âñüêèé, 59-á, òåë./ôàêñ 525-32-73) 2 ïîâåðõ ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 

¹ 59-á, ë³ò. À 40,70 4%

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü 

ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïî-
ãîäèííî)

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 364 äí³

5,84 ãðí çà ãîä (20 ãîäèí íà òèæäåíü) 
Ïí. 5 ãîä ç 09-00 äî 14-00 
Âò. 5 ãîä ç 09-00 äî 14-00 
Ñð. 5 ãîä ç 09-00 äî 14-00 
×ò. 3 ãîä ç 09-00 äî 12-00 
Ïò. 2 ãîä ç 09-00 äî 11-00

841000,0

5 Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé êë³í³÷íèé îíêîëîã³÷íèé 
öåíòð (âóë. Âåðõîâèííà, 69, 424-67-10)

1 ïîâåðõ (÷àñòèíà 
íåæèòëîâîãî ïðè-

ì³ùåííÿ (ôîéº)

âóë. Âåðõîâèííà, 
69, Ê.1 3,0 40% Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó

Ñòàíîì íà 31.01.2018

2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â 933,78 2801,33 84040,00

6
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïî íàðàõóâàííþ 
òà çä³éñíåííþ ñîö³àëüíèõ âèïëàò (ïðîñï. 

Êîìàðîâà, 7, 404-21-19)

1 ïîâåðõ (÷àñòèíà 
ïðèì³øåíèì êîðè-

äîðó)

ïðîñï. Êîìàðîâà 
Êîñìîíàâòà, 7 3,0 40% Ðîçì³ùåííÿ áàíêîìàòó

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â 1088,89 3266,67 98000,00

7 ÊÏ ÌÀ "Êè¿â" (Æóëÿíè) 03036 ì. Êè¿â ïðîñï. 
Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 79, 339-23-49 1 ïîâåðõ ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîò-

ñüêèé, 86à ë³ò. Ö 165,90 6% Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó
Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 35,93 5960,00 1192000,00

8 ÏÀÒ "Êè¿âåíåðãî" (01033, ì. Êè¿â, ïë. I. 
Ôðàíêà, 5, 205-52-43)

1 ïîâåðõ (ïðè-
áóäîâà äî òåïëîâîãî 

ïóíêòó)

âóë. Ñð³áíîê³ëüñüêà, 
24-Á ë³ò.À 117,30 4%

Ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïîáóòîâå 

îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 60,60 7108,00 2132400,00

9 ÊÏ "Ïå÷åðñüêñåðâ³ñ" (01103, ì.Êè¿â, âóë. 
Â³éñüêîâèé ïðî¿çä, 1, òåë./ ôàêñ 285-47-16) í/áóäèíîê âóë. Â³éñüêîâèé ïðî-

¿çä, 1, ë³ò. "Ë" 21,70 3%
ïðîâåäåííÿ âèñòàâîê îáðàçîò-

âîð÷î¿ ïðîäóêö³¿, âèðîáëåíî¿ 
â Óêðà¿í³

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 48,47 1051,75 420700,0

10

Êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî 
"Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð "Àêà-
äåì³ÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè" (02091, ì. Êè¿â, 

Õàðê³âñüêå øîñå,. 121 òåë. 564-65-51)

9 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå øîñå, 121, 
ë³ò. "×", êîðïóñ Ê-3 195,0

100,0
1% 

95,0
3%

ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ùî ïðîâàäÿòü 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 28,95 5646,07 3431639,0

11 *
ÊÏ "Ôàðìàö³ÿ" (01030, Ôðàíêà ²âàíà, 38-á, 

234-91-41)

1 ïîâåðõ âóë. Ìàðøàëà Æóêî-
âà, 26 181,90 9%

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
îá'ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 127,92 23269,13 3102550,00

12* 1 ïîâåðõ âóë. Ïîðèêà, 13 177,00 9%
Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî 
îá'ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäî-

âîëü÷èõ òîâàð³â

Ñòàíîì íà 30.11.2017

2 ðîêè 364 äí³ 129,77 22968,75 3062500,00

13

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ÊÌÄÀ) (01004, Øåâ-

÷åíêà Òàðàñà áóëüâàð, 3, 279-61-09,
279-58-83)

1,3 ïîâåðõè ïðîñï. Ïåðåìîãè 38 
ë³ò. À 167,10 1% ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³ä-

ïðèºìñòâà

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 20.00 3342,58 4011100,00

14
Ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà Äàðíèöüêîãî 

ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà (02121, âóë. Àðõ³òåêòîðà 
Âåðáèöüêîãî, 3-á)

1 ïîâåðõ âóë. Àðõ³òåêòîðà 
Âåðáèöüêîãî, 3-á 3,00 12%

ðîçì³ùåííÿ òîðã³âåëüíîãî 
àâòîìàòó, ùî â³äïóñêàº ïðîäî-

âîëü÷³ òîâàðè

Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 285,87 857,87 85760,00

15
Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 4 (03110, 

ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà,17, 275-81-88, 
249-78-47)

1 ïîâåðõ âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà,17, 
ê.2 67,2 1% ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî âèùîãî 

íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó

Ñòàíîì íà 31.10.2017

2 ðîêè 364 äí³ 16,46 1105,82 1327000,00

16**
Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé äðàìàòè÷íèé òåàòð  

íà Ïîäîë³ 04070, ì. Êè¿â, Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 
20-à (425-54-89, 425-30-51)

1,2 ïîâåðõè, 1,2 
ð³âí³ ï³äâàëó

Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 
20 À

105,8 4%,
ðîçì³ùåííÿ áóôåòó, ÿêèé íå 

çä³éñíþº ïðîäàæ òîâàð³â ï³ä-
àêöèçíî¿ ãðóïè ó òåàòð³***

Ñòàíîì íà 31.12.2017

5968000,00
2 ðîêè 364 äí³ 240,37 35118,6740,8

15%
ðîçì³ùåííÿ êàôå, ùî çä³éñíþº 

ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ 
ãðóïè***âñüîãî 146,6

*3à óìîâè, ùî îðåíäàð çà âëàñíèé ðàõóíîê çä³éñíèòü ä³¿ ïî â³äîêðåìëåííþ îðåíäîâàíîãî ïðèì³ùåííÿ â³ä ³íøîãî òà ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ, à ñàìå, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîçâîëè íà ïåðåáóäî-
âó/ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³ùåííÿ, âèêîíàòè òà ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ çä³éñíèòè â³äîêðåìëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ðîçìåæóâàííÿ ³íæåíåðíèõ ìåðåæ (îáëàøòóâàííÿ ñàíâóçëó òà ðóêîìèéíèêà â ïðèì³ùåíí³ 
àïòåêè, âñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â âîäîïîñòà÷àííÿ òà åëåêòðîåíåðã³¿).

** çà óìîâè, ùî îðåíäàð äîòðèìàºòüñÿ óìîâ, ðîçì³ùåíèõ íà ñàéò³ www.theatreonpodol.comíîâèíèÒåàòð íà Ïîäîë³ øóêàº îðåíäàðÿ (áóôåò). 
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç îá'ºêòàìè îðåíäè íåîáõ³äíî çâåðòàòèñü çà òåëåôîíàìè äî Áàëàíñîóòðèìóâà÷à.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê. 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà.
Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 10, Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà, êàá. 524, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Äî óâàãè êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é!
Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 24.04.2017 ¹ 538 "Ïðî ðèíêîâå ôîðìóâàííÿ ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî 

â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì íàñåëåííÿ, íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè", Ïîðÿäêîì ðîçðàõóíêó ðîçäð³áíèõ òàðèô³â íà 
åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, òàðèô³â íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ (ïåðåäà÷ó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ì³ñöåâèìè (ëîêàëüíèìè) åëåêòðîìåðåæà-
ìè), òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåãóëüîâàíèì òàðèôîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 13.04.2017 ¹ 512, 
ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅÊÏ â³ä 28.12.2017 ¹ 1513 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïðîãíîçîâàíî¿ îïòîâî¿ ðèíêîâî¿ ö³íè íà 2018 ð³ê" òà ëèñòà ÍÊÐÅÊÏ 
â³ä 25.04.2017 ¹ 4309/17.2.1/7-17 ðîçäð³áí³ òàðèôè íà åëåêòðè÷íó åíåðã³þ, ùî â³äïóñêàºòüñÿ äëÿ êîæíîãî êëàñó ñïîæèâà÷³â, êð³ì 
íàñåëåííÿ, ÏðÀÒ "ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²" íà 2 êâàðòàë 2018 ðîêó ñòàíîâèòèìóòü:

Ðîçäð³áí³ òàðèôè äëÿ ñïîæèâà÷³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ, 
ÿê³ ââîäÿòüñÿ â ä³þ íà 2 êâàðòàë 2018 ðîêó

² êëàñ 
íàïðóãè 
(27,5 êÂ 
³ âèùå)

Êð³ì 
òîãî, 
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

II êëàñ 
íàïðóãè                                                                                                                                          
(äî 27,5 
êÂ)

Êð³ì   
òîãî,                                                                                                                                           
ÏÄÂ

ç ÏÄÂ

Âñ³ ñïîæèâà÷³, êð³ì íàñåëåííÿ òà êîìóíàëüíî-ïîáóòîâèõ 
ïîòðåá ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é êîï./êÂò•ãîä 172,545 34,509 207,054 190,812 38,162 228,974

Êîìóíàëüíî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é, êîï./
êÂò•ãîä (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅÊÏ ¹220 â³ä 26.02.2015) 140,00 28,00 168,00 140,00 28,00 168,00

Òàðèô íà ðîçïîä³ë åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ãðí/ÌÂò.ãîä 7,87 1,57 9,44 94,97 18,99 113,96

Ïëàòà çà ïåðåâèùåííÿ äîãîâ³ðíî¿ âåëè÷èíè ïîòóæíîñò³ – â 
äâîêðàòíîìó ðîçì³ð³ çà 1 êÂò çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè 
"Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åëåêòðîåíåðãå-
òèêó" â³ä 23.06.2005 ¹2706 òà Ïîñòàíîâîþ ÍÊÐÅ ¹ 784 â³ä 
11.06.1999, ãðí/êÂò (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè)

25,78 25,78

Äëÿ òðèçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó, âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà ÍÊÐÅ 
â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), ôàêñîãðà-
ìà   ÄÏ  "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä  01.12.2017 ¹ 01/14392): 
• Í³÷íèé ïåð³îä;

• Íàï³âï³êîâèé ïåð³îä;          

• Ï³êîâèé ïåð³îä:

0,25

1,02 

1,8

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Êâ³òåíü

ç 23 ãîä. äî 6 ãîä.

ç 6 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 10 ãîä. äî 18 ãîä. 
ç 22 ãîä. äî 23 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 10 ãîä. 
ç 18 ãîä. äî 22 ãîä.

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí: 

Òðàâåíü, ÷åðâåíü

ç 24 ãîä. äî 7 ãîä.

ç 7 ãîä. äî 8 ãîä. 
ç 11 ãîä. äî 20 ãîä. 
ç 23 ãîä. äî 24 ãîä.                                                                                                                                             
 
ç 8 ãîä. äî 11 ãîä. 
ç 20 ãîä. äî 23 ãîä.

Äëÿ äâîçîííèõ òàðèô³â, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ïåð³îäàìè 
÷àñó, âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôí³ êîåô³ö³ºíòè (Ïîñòàíîâà 
ÍÊÐÅ â³ä 20.12.2001 ¹ 1241 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
ôàêñîãðàìà  ÄÏ "ÍÅÊ "Óêðåíåðãî" â³ä 01.12.2017 
¹01/14392:                                                                                                                                   
• Í³÷íèé ïåð³îä;                                                                                                         

• Äåííèé ïåð³îä:

0,35 

1,35

Ìåæ³ òàðèôíèõ çîí:                                                                                                                                             

ç 23 ãîä. äî 7 ãîä. 

ç 7 ãîä. äî 23 ãîä.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

20 БЕРЕЗНЯ комітет Верховної 
Ради України з питань будів-
ництва, містобудування і ЖКГ 
на своєму засіданні розглянув 
чотири законопроекти про вне-
сення змін до Закону України 
про Державний бюджет України 
на 2018 рік. 

Кожен із розглянутих законо-
проектів передбачає збільшення 
фінансування житлових програм, 
які реалізовує Держмолодьжитло, у 
обсягах, визначених бюджетними 
запитами (1 млрд грн – на про-
граму «Доступне житло» і 860 млн 
грн – на програму забезпечення 

молоді житлом). Відмінності цих 
законопроектів полягають у дже-
релах фінансування цих видатків. 

За результатами розгляду ко-
мітет вирішив об’єднати зусилля 
всіх фракцій парламенту довкола 
законопроекту народного депутата 
України Олега Недави і рекомен-
дувати комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету під-
тримати прийняття його за основу. 

У коментарі прес-службі Держ-
молодьжитла голова правління 
установи Сергій Комнатний за-
уважив, що Держмолодьжитло під-
тримує цю законодавчу ініціативу. 

«Вітаю рішення комітету і спо-
діваюся, що конституційні права 
громадян на житло будуть захище-
ні, програми нарешті отримають 
відповідне фінансування, а люди, 
які довго цього чекають, матимуть 
власне житло в Україні», – зазначив 
Сергій Комнатний 

У столиці визначать кращого 
експортера року

Парламентський комітет схвалив збільшення 
фінансування житлових програм

ЩОРІЧНИЙ конкурс «Кращий 
експортер року» традиційно про-
водиться Департаментом про-
мисловості та розвитку підпри-
ємництва за участю Київської 
торгово-промислової палати та 
Ради директорів підприємств, 

установ та організацій м. Києва 
при КМДА. Взяти участь у заході 
зможуть підприємства-експортери 
будь-якої форми власності, зареє-
стровані у Києві, які здійснювали 
експорт товарів протягом попере-
днього, 2017 календарного року. 

Четвертий рік поспіль серед 
малих, середніх та великих про-
мислових підприємств міста ви-
значаються кращі експортери у 
таких галузях, як машинобуду-
вання, харчова, хімічна промис-
ловість, текстильне виробництво, 
виготовлення виробів з деревини, 
гумових і пластмасових виробів, 
фармацевтичних продуктів тощо. 

У 2017 році переможцями стали 16 
підприємств-експортерів. 

Взяти участь в заході можуть 
усі бажаючі, подавши заявку до 
Київської торгово-промислової 
палати до 20 квітня 2018 року. 

Нагороди урочисто вручатимуть 
під час проведення виставки-пре-
зентації промислової продукції 
столичних виробників «Зроблено 
в Києві» на початку червня 2018 
року. Переможці отримають ди-
плом та знак «Кращий експортер 
року», які вони зможуть викорис-
товувати для маркування про-
дукції, а також у своїх рекламних 
та презентаційних матеріалах  

«ПРАКТИКА минулого року по-
казала, що спільними зусилля-
ми з громадськістю ми можемо 
приймати ефективні рішення на 
благо киян. Така співпраця дає 
можливість учитись один у одного, 
налагоджувати дієві механізми 
співпраці, у тому числі – конт-
ролю за витрачанням бюджетних 
коштів», – повідомив перший за-
ступник голови КМДА Микола 
Поворозник. 

Він висловив надію, що обидві 
сторони врахують недоопрацю-
вання та помилки, допущені при 
реалізації громадських проектів 
у минулому році. 

«Сподіваюсь на більш ефек-
тивну співпрацю і налагодженість 
роботи між владою та громадськіс-
тю, адже цього року з бюджету 
міста заплановані втричі більші 
витрати на реалізацію громадських 

проектів, ніж торік», – зауважив 
Микола Поворозник. 

За його словами, у 2017-му на 
проекти ГБ передбачено 50 млн 
грн. Загалом було подано про-
позицій для реалізації 497 ідей. 
Серед них найбільше уваги роз-

робники приділили наступним 
сферам: спорт, освіта, культура 
та туризм і комунальне господар-
ство. Після відповідного відбору 
переможцями стали 62 проекти, 
з яких реалізовано 57, на суму 
42,7 млн грн 

Громадський бюджет – ефективний механізм 
співпраці влади з громадськістю

У січні-лютому програмою 
«Доступні ліки» скористалися 
понад 70 тисяч киян

На нелегальних паркувальників 
можна поскаржитися, 
зателефонувавши на «гарячу 
лінію»

ВСЬОГО ж у столичних закла-
дах охорони здоров’я за цей час 
було виписано понад 170 тисяч 
рецептів на відшкодування вар-
тості лікарських засобів. Про це 
повідомила директор Департа-
менту охорони здоров’я Вален-
тина Гінзбург. Вона нагадала, що 
Урядова програма «Доступні ліки» 
це реальна можливість для хворих 
отримати безкоштовно або з не-
значною доплатою ліки за трьома 
категоріями: серцево-судинні 
захворювання, бронхіальна астма 
та діабет 2 типу. 

«Кожен пацієнт, який стоїть 
на обліку з приводу зазначених 
захворювань, може отримати в 
свого лікаря відповідний рецепт, 
прийти до аптеки та одержати 
необхідний препарат, – розпо-
віла Валентина Гінзбург. – Проте 
маємо зважувати на два моменти. 
По-перше: держава компенсує 
вартість найдешевшого лікар-
ського засобу, що подав заявку 
на участь в програмі «Доступ-
ні ліки». Його пацієнт отримає 
безкоштовно, а дорожчий (що 
має таку саму діючу речовину) 
доведеться купити, доплатив-
ши різницю між мінімальною 

та роздрібною ціною обраного 
препарату. По-друге: одержати 
ліки можна виключно в аптечних 
мережах, які виявили бажання 
приєднатися до Програми». 

Валентина Григорівна повідо-
мила, що сьогодні у Києві вже 
понад 600 аптек, до яких хворі 
кияни можуть звернутися за «до-
ступними ліками». 

«Повний перелік цих фарма-
цевтичних закладів знаходиться 
на офіційному сайті нашого де-
партаменту. Ми попіклувалися 
про те, щоб кожен бажаючий 
зміг знайти там не лише назву 
та адресу, а й номер телефону 
аптеки. Крім того, для зручності 
киян аптечні заклади внесено у 
табличку із розбивкою по ра-
йонах», – зазначила очільник 
Департаменту охорони здоров’я. 

Вона зауважила, що кількість 
аптек – учасників Програми по-
стійно збільшується та закликала 
всіх мешканців столиці, які хворі-
ють на діабет 2 типу, серцево-су-
динні захворювання, бронхіальну 
астму, звернутися до свого лікаря, 
отримати рецепт та скористатися 
можливістю заощадити на необ-
хідних препаратах 

ВОДІЇВ, з яких вимагають го-
тівку за паркування, закликають 
телефонувати на багатоканаль-
ну «гарячу лінію» за номером: 
0-800-300-516. 

«Боротьба з нелегальними пар-
кувальниками триває. Міська 
влада докладає максимум зусиль, 
щоб навести лад із парковками у 
столиці. Але поки громадяни самі 
не перестануть давати шахраям 
готівку, будь-які наші дії не ма-
тимуть успіху. Тому прошу всіх 
киян і гостей столиці залишати 
звернення та зауваження щодо 
діяльності нелегальних парку-

вальників на «гарячу лінію», по-
відомив директор Департаменту 
транспортної інфраструктури 
КМДА Сергій Симонов. 

Інформація з «гарячої лінії» 
потрапляє до служби безпеки 
КП «Київтранспарксервіс» і пе-
ренаправляється до правоохо-
ронних органів. Також Сергій 
Симонов звернув увагу на те, що 
у вихідні паркування в столиці 
безкоштовне. У будні за стоянку 
можна розрахуватися чотирма 
способами: за допомогою пар-
комату, СМС, мобільних додатків 
або паркувального талона 
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