
До Дня Києва 
відкриють оновлений 
парк «Володимирська 
гірка» 

Мер столиці Віталій Кличко на своїй 
сторінці у мережі Facebook оприлюд-
нив відео про те, як оновлюють парк 
«Володимирська гірка». Віталій Володи-
мирович написав, що нині там тривають 
фінальні роботи. А відкриття об’єкта 
заплановане на 25 травня, напередодні 
Дня міста Києва. 

«Друзі! Як і обіцяли, наприкінці цього 
тижня відкриємо оновлений парк Во-
лодимирська гірка. Там зараз тривають 
фінальні роботи. Щодня навідуюсь і пе-
ревіряю. Буде гарно! І вже наступними 
вихідними кияни та гості нашого міста 
зможуть оцінити оновлену зону відпо-
чинку», – написав столичний мер. 

За його словами також киплять роботи 
на Старокиївській горі. Там згодом буде 
відкрито нові сходи від Пейзажної алеї 
до урочища Гончарі-Кожум’яки. 

«На Пейзажці також відбувається 
реконструкція та благоустрій території, 
укріплення схилу. І вже незабаром це буде 
сучасна і більш комфортна зона відпо-
чинку в історичному центрі столиці. Київ 
змінюється! І дякую всім, хто допомагає 
та вболіває за наше місто!», – відзначив 
Віталій Кличко. 

У столиці стартувало 
громадське 
обговорення проекту 
розпорядження щодо 
зміни тарифів на 
проїзд у громадському 
транспорті 

Департамент економіки та інвестицій 
КМДА повідомляє, що 17 травня на Єди-
ному веб-порталі територіальної громади 
міста Києва стартувало громадське об-
говорення проекту розпорядження ви-
конавчого органу Київради (КМДА) «Про 
встановлення тарифів на перевезення 
пасажирів і вартості проїзних квитків 
у міському пасажирському транспорті, 
який працює у звичайному режимі руху». 
Триватиме громадське обговорення із 17 
травня до 3 червня 2018 року. 

Думку киян вивчатимуть шляхом елек-
тронних консультацій на офіційному веб-
порталі КМДА (https://forum.kievcity.gov.
ua/projects/view.php?P=516). Окрім того, 
передбачено зустріч із громадськістю, 
про час і дату якої буде повідомлено 
додатково. 

Із детальною інформацією щодо пере-
гляду тарифів на перевезення пасажирів 
і вартості проїзних квитків у міському 
пасажирському транспорті, який працює 
у звичайному режимі руху, можна озна-
йомитися за посиланням: 

http://dei.kievcity.gov.ua/content/
informaciya-shchodo-pereglyadu-
taryfiv-na-perevezennya-pasazhyriv-i-
vartosti-proiznyh-kvytkiv-u-miskomu-
pasazhyrskomu-transporti-yakyy-
pracyuie-u-zvychaynomu-rezhymi-ruhu-
u-2018-roci.html.
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Скорботна тиша Скорботна тиша 
Биківнянського Биківнянського 
лісулісу  

 �  Перші особи держави і столиці, 
сотні співвітчизників вшанували 
пам’ять загиблих у 1937-1938 
роках під час політичних репресій 

ПРЕЗИДЕНТ Петро Порошенко разом з 
дружиною Мариною Порошенко взяли участь 
у церемонії вшанування пам’яті жертв полі-
тичних репресій на території Національного 
історико-меморіального заповідника «Биків-
нянські могили». 

«Нині ми відзначаємо 80-ті роковини ма-
сових політичних репресій 1937-1938 років. 
Через незбагненно великі масштаби, які точно 
встановити неможливо й дотепер, цей зло-
чин комуністичного тоталітарного режиму 
називають Великим терором», – сказав Петро 
Порошенко під час виступу на заходах до Дня 
пам’яті жертв політичних репресій.   

«В Україні цей злочин став логічним про-
довженням Голодомору. Голодом вбивали 
українських селян. Чекістсько-енкаведешними 
кулями – політичну, культурну, наукову еліту. 
Таким комбінованим способом і здійснювали 
денаціоналізацію, викорінювали українство», – 
наголосив Глава держави. 

Президент процитував слова всесвітньо 

відомого історика Роберта Конквеста із книги 
«Великий терор»: «Стара українська інтелі-
генція фактично була стерта з лиця землі». 
Він додав, що в Україні його історики більше 
знають як автора роботи «Жнива скорботи», 
яка відкрила усьому світові правду про Го-
лодомор. 

«Биківнянський ліс – місце спільної пам’яті 
українського, польського та інших наро-
дів. Схиляючи голови і покладаючи квіти 
до пам’ятних знаків на місцях безіменних 
братських поховань, на землі, де разом з 
українцями спочили тисячі розстріляних за 
наказом Сталіна польських патріотів, пред-
ставників інших національностей, заявляємо: 
«Ми, українці, солідарні з усіма народами, 
які постраждали від злочинів тоталітарних 
режимів. Ми налаштовані на співпрацю у 
подоланні наслідків тоталітаризму», – на-
голосив Президент України. 

Учасники заходу вшанували пам’ять жертв 
політичних репресій хвилиною мовчання. 

Петро та Марина Порошенки поклали бу-
кети квітів, встановили лампади до Братської 
могили, Центрального монумента Меморіалу, 
а також до польської частини Меморіалу. 

У заходах до Дня пам’яті жертв політичних 
репресій також узяли участь представники 
Кабінету Міністрів, Верховної Ради, польського 
посольства й громадськості. 

Мер Києва Віталій Кличко разом із першими 
особами держави вшанував пам’ять жертв 
політичних репресій, масово похованих у 
Биківні на Київщині. Він узяв участь у пана-
хиді та поклав квіти до меморіалу. 

«Биківня – це місце, де ми віддаємо шану 
всім жертвам політичних репресій. Трагедія, 
що тут сталася на початку минулого століття, 
є однією з найстрашніших сторінок в історії 
України. Понад 100 тисяч співвітчизників за-
гинули під час масових репресій сталінського 
режиму. Сьогодні наша відповідальність перед 
їхньою пам’яттю – відстояти нашу державність. 
Щоб тоталітаризм більше ніколи не повернувся 
в Україну», – заявив міський голова. 

Мер столиці зазначив, що сьогодні наш 
народ знову проходить через складні ви-
пробування, відстоюючи свою незалежність 
і територіальну цілісність, свій європейський 
вибір. 

«Спроби відновити імперію, залякати укра-
їнців – не вдадуться. Бо наш народ – сильний 
і волелюбний. І ми зробили свій вибір – бу-
дувати демократичну європейську державу, 
в якій більше не повторяться такі трагедії, як 
Биківня», – зазначив Віталій Кличко �

У неділю на території Національного історико-меморіального заповідника 
«Биківнянські могили» вшанували пам’ять жертв політичних репресій. За 
участю керівників держави й уряду, Верховної Ради України, дипломатів, 
представників місцевих органів влади та громадськості відбулося 
покладання квітів і вінків до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць загибелі та 
поховань репресованих. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 52 (1864), вівторок, 22 травня 2018 р.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 15.02.2018 № 41/4105

План-схема 
земельної ділянки, якій надається статус скверу

àäðåñà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –    ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, ¹120 òà ¹120, êîðïóñ 2              
      ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè –  0,02 ãà 

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 15.02.2018№ 42/4106

План-схема 
земельних ділянок, яким надається статус скверу

àäðåñè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê –  ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 108,
      êîðïóñ 2 òà 108, êîðïóñ 3 
      ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê –  0,15 ãà 

Про надання статусу скверу земельним ділянкам на 
проспекті Голосіївському, 108, корпус 2 та 108, корпус 3 

у Голосіївському районі міста Києва
Рішення Київської міської ради № 42/4106 від 15 лютого 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання статусу скверу земельній ділянці  
між житловими будинками №120 та №120, корпус 2 
на проспекті Голосіївському  у Голосіївському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 41/4105 від 15 лютого 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüíèì ä³-
ëÿíêàì ïëîùàìè 0,05 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð 
8000000000:79:336:0119), 0,02 ãà (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:79:336:0120) òà 0,08 ãà (êà-
äàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:336:0121)  çà 
àäðåñîþ: ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, 108, êîðïóñ 2 
òà 108, êîðïóñ 3 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà 
äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çå-
ëåíî¿ çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ 
ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005  ¹806/3381 òà 
ïðîäîâæåíèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016  ¹572/572 
(òàáëèöÿ 2 «Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî 
êîðèñòóâàííÿ ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïî-
ëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), 
äîäàâøè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 
öüîãî ð³øåííÿ, äî ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî 
ðàéîíó ì³ñòà Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

3.1. Çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè 
ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàâà ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 

çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè, âèçíà÷åíèìè ïóíêòîì 
1 öüîãî ð³øåííÿ.

3.2  Ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ç äíÿ íàáóòòÿ ÷èííîñò³ 
ð³øåííÿì ïðî íàäàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ó 
êîðèñòóâàííÿ âæèòè çàõîä³â ùîäî äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ íà çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ.

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, âèçíà÷åíèõ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
(êîä 79:336:0130) ïëîùåþ 0,02 ãà çà àäðåñîþ: 
ïðîñïåêò Ãîëîñ³¿âñüêèé, ¹120 òà ¹120, êîðïóñ 
2 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ (ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè ðîçâèòêó çåëåíî¿ 
çîíè ì. Êèºâà äî 2010 ðîêó òà êîíöåïö³¿ ôîðìó-
âàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 19.07.2005 ¹806/3381 òà ïðîäîâæå-
íèõ íà ïåð³îä äî 2017 ðîêó ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 07.07.2016  572/572 (òàáëèöÿ 2 
«Îçåëåíåí³ òåðèòîð³¿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ 
ì. Êèºâà, ùî â³äïîâ³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì 
òà ïëàíóâàëüíèì âèìîãàì»), äîäàâøè çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó, âèçíà÷åíó ïóíêòîì 1 öüîãî ð³øåííÿ, äî 
ïåðåë³êó ñêâåð³â Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà.

3. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàí-
íþ çåëåíèõ íàñàäæåíü Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

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

4. Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó îá’ºäíàííþ 
çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóàòàö³¿ çåëåíèõ 
íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» çä³éñíèòè îð-
ãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî áëàãîóñòðîþ 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, âèçíà÷åíî¿ ïóíêòîì 1 öüîãî 
ð³øåííÿ.

5. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) 
âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïèòàííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïóíêòàìè 
3 òà 4 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток
до рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 89/89

(у редакції рішення Київської міської ради від 19.04.2018 № 495/4559

Порядок відбору
громадських організацій для надання фінансової підтримки

з бюджету міста Києва

Про внесення змін до Порядку відбору громадських 
організацій для надання фінансової підтримки з бюджету 
міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської 

ради від 11 лютого 2016 року № 89/89
Рішення Київської міської ради № 495/4559 від 19 квітня 2018 року

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», законів України «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про громадські 
об’єднання», «Про Товариство Червоного Хреста України», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Київської 
міської ради від 11 лютого 2016 року №89/89, та з метою вдосконалення механізму надання фінансової підтримки з 
бюджету міста Києва громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних 
власників юридичних осіб, що претендують на отримання 
прав на землю чи майно територіальної громади міста 

Києва
Рішення Київської міської ради № 516/4580 від 24 квітня 2018 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, частини 
другої статті 11, статей 26 і 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Закону України 
«Про столицю України – місто-герой Київ», з метою досягнення максимальної прозорості при вирішенні питань влас-
ності і землекористування, задля запобігання корупційним ризикам та сприяння ефективному управлінню об’єктами 
комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Öåé Ïîðÿäîê âèçíà÷àº ìåõàí³çì â³äáîðó 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ìàº 
ñîö³àëüíó ñïðÿìîâàí³ñòü (äàë³ – ãðîìàäñüê³ îð-
ãàí³çàö³¿) äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè çà 
ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà òà â ìåæàõ 
âèêîíàííÿ ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Ñîö³àëüíå 
ïàðòíåðñòâî» íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

2. Â³äá³ð ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íà-
äàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà çä³éñíþºòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ (äàë³ 
– êîíêóðñíèé â³äá³ð).

3. Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêà-

þòüñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ 
þðèäè÷íî¿ îñîáè íå ìåíøå í³æ îäèí ð³ê äî äàòè 
îãîëîøåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó, ä³ÿëüí³ñòü 
ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ íà òåðèòîð³þ ì³ñòà Êèºâà 
àáî ðàéîíó (ðàéîí³â) ì³ñòà Êèºâà.

4. Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó º çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
äî ñï³âïðàö³ ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ), ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ 
ðîçðîáëåíèõ íèìè ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà 

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîðÿäêó â³äáîðó ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³ä-
òðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11 ëþòîãî 
2016 ðîêó ¹ 89/89, âèêëàâøè éîãî â íîâ³é 
ðåäàêö³¿, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè 
ïîäàíí³ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî-
åêò³â ð³øåíü ç ïèòàíü âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ ³ 
ðîçïîðÿäæåííÿ çåìëÿìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, ³íøèõ ïèòàíü çåìëåêîðèñòóâàííÿ ³ 
çåìëåâ³äâåäåííÿ, ùî ñòâîðþþòü, çì³íþþòü àáî 
ïðèïèíÿþòü ïðàâà ÷è îáîâ’ÿçêè äëÿ êîíêðåòíèõ 
þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, îáîâ’ÿçêîâî 
âêàçóâàòè â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ â ðîçä³ë³ ïðî 
îñîáó çàÿâíèêà ³íôîðìàö³þ ïðî çàñíîâíèê³â 
(ó÷àñíèê³â) þðèäè÷íî¿ îñîáè (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, 
ïî áàòüêîâ³, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ), ÿêùî çàñíî-
âíèê – ô³çè÷íà îñîáà, òà íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöå 
çíàõîäæåííÿ òà ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, ÿêùî 
çàñíîâíèê – þðèäè÷íà îñîáà, à òàêîæ ê³íöåâîãî 
áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà (êîíòðîëåðà) â³äïî-
â³äíî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè (ó òîìó ÷èñë³ ê³íöåâîãî 
áåíåô³ö³àðíîãî âëàñíèêà (êîíòðîëåðà) ¿¿ çà-
ñíîâíèêà, ÿêùî çàñíîâíèê – þðèäè÷íà îñîáà), 
ùî ì³ñòèòüñÿ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ 
þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà 
ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü (äàë³ – ªÄÐ) (https://
usr.minjust.gov.ua/ua/) â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 9 
÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ 
îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü» 
(äàë³ – Çàêîí). 

Ó ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äíà þðèäè÷íà îñîáà º 
ãðîìàäñüêèì ôîðìóâàííÿì, àäâîêàòñüêèì 
îá’ºäíàííÿì, òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ, 
îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â, ðåë³ã³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ, äåðæàâíèì 
îðãàíîì, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ 
àñîö³àö³ºþ, äåðæàâíèì àáî êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì, óñòàíîâîþ, îðãàí³çàö³ºþ, âêàçóþòüñÿ 
â³äîìîñò³ ïðî çàñíîâíèê³â, êåð³âíèêà òà ³íøèõ 
îñ³á, ÿê³ ìîæóòü â÷èíÿòè ä³¿ â³ä ³ìåí³ ö³º¿ þðèäè÷-
íî¿ îñîáè, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî ÷ëåí³â êåð³âíèõ 
îðãàí³â òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â 
ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ çã³äíî ç ïóíêòàìè 
8, 13, 14 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó (https://
usr.minjust.gov.ua/ua/).

2. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñ-
íîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ïðè ïîäàíí³ íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè àáî ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîåêò³â ð³øåíü, ëèñò³â, çàÿâ ÷è 
ïðîïîçèö³é  ç ïèòàíü âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ 
³ ðîçïîðÿäæåííÿ îá’ºêòàìè ïðàâà êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³, ùî ñòâîðþþòü, çì³íþþòü àáî ïðè-
ïèíÿþòü ïðàâà ÷è îáîâ’ÿçêè äëÿ êîíêðåòíèõ 
þðèäè÷íèõ îñ³á ïðèâàòíîãî ïðàâà, îáîâ’ÿçêîâî 
âêàçóâàòè â³äïîâ³äíî â ëèñòàõ, çàÿâàõ, ïðîïî-
çèö³ÿõ ÷è â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî ïðîåêòó 
ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â ðîçä³ë³ ùîäî 
îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåí-
íÿ ³íôîðìàö³þ ïðî çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) 
þðèäè÷íî¿ îñîáè (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ), ÿêùî çàñíîâíèê – ô³çè÷íà 
îñîáà, òà íàéìåíóâàííÿ, ì³ñöå çíàõîäæåííÿ òà 
³äåíòèô³êàö³éíèé êîä, ÿêùî çàñíîâíèê – þðè-
äè÷íà îñîáà, à òàêîæ ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî 
âëàñíèêà (êîíòðîëåðà) â³äïîâ³äíî¿ þðèäè÷íî¿ 
îñîáè (ó òîìó ÷èñë³ ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðíîãî 
âëàñíèêà (êîíòðîëåðà) ¿¿ çàñíîâíèêà, ÿêùî 
çàñíîâíèê – þðèäè÷íà îñîáà), ùî ì³ñòèòüñÿ â 
ªÄÐ (https://usr.minjust.gov.ua/ua/) â³äïîâ³äíî 
äî ïóíêòó 9 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó.

Ó ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äíà þðèäè÷íà îñîáà º 
ãðîìàäñüêèì ôîðìóâàííÿì, àäâîêàòñüêèì 
îá’ºäíàííÿì, òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ, 
îá’ºäíàííÿì ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â, ðåë³ã³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ, äåðæàâíèì 
îðãàíîì, îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ 
àñîö³àö³ºþ, äåðæàâíèì àáî êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì, óñòàíîâîþ, îðãàí³çàö³ºþ, âêàçóþòüñÿ 
â³äîìîñò³ ïðî çàñíîâíèê³â, êåð³âíèêà òà ³íøèõ 
îñ³á, ÿê³ ìîæóòü â÷èíÿòè ä³¿ â³ä ³ìåí³ ö³º¿ þðèäè÷-
íî¿ îñîáè, à òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî ÷ëåí³â êåð³âíèõ 
îðãàí³â òàêî¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â 
ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ çã³äíî ç ïóíêòàìè 
8, 13, 14 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 9 Çàêîíó (https://
usr.minjust.gov.ua/ua/). 

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ, ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³ ³ ïîñò³éíó êîì³ñ³þ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çà-
êîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâè-
òêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, çàòâåðäæåíî¿ 
ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 
2011 ðîêó ¹ 824/7060 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó», â 
÷àñòèí³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ.

5. Ó öüîìó Ïîðÿäêó òåðì³íè âæèâàþòüñÿ ó 
òàêîìó çíà÷åíí³:

çàõ³ä – ñóêóïí³ñòü ä³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêî-
íàííÿ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ êîíêðåòíîãî 
çàâäàííÿ â ðàìêàõ ïðîåêòó ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî 
ïåð³îäó ÷àñó;

êîíêóðñíà äîêóìåíòàö³ÿ – êîìïëåêò äîêóìåí-
ò³â, ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó 
³ ì³ñòÿòü âèìîãè äî ï³äãîòîâêè ãðîìàäñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é;

êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ – òèì÷àñîâî ä³þ÷èé îðãàí, 
ùî óòâîðþºòüñÿ îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñó äëÿ 
ðîçãëÿäó êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é, à òàêîæ ðåçóëü-
òàò³â ìîí³òîðèíãó ñòàíó âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿) 
ïðîåêò³â â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Ïîðÿäêó;

êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ – êîìïëåêò äîêóìåíò³â, 
ÿê³ ãîòóþòüñÿ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè äëÿ 
ó÷àñò³ â êîíêóðñ³;

ïðîåêò – êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî ðîçðîáëåí³ 
³ çä³éñíþþòüñÿ ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ³ 
ñïðÿìîâóþòüñÿ íà äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè 
ïðîòÿãîì âèçíà÷åíîãî ïåð³îäó ÷àñó (íå á³ëüøå 
îäíîãî ðîêó);

ðåéòèíã êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é – ñêëàäåíèé 
êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ ïåðåë³ê êîíêóðñíèõ ïðî-
ïîçèö³é ó ïîðÿäêó çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ áàë³â, 
îòðèìàíèõ êîíêóðñíèìè ïðîïîçèö³ÿìè;

ó÷àñíèê êîíêóðñíîãî â³äáîðó – ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ, ùî ïîäàëà êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ 
äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñíîìó â³äáîð³.

6. Êîíêóðñíèé â³äá³ð ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà Êèºâà, äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà îðãàí³çîâóº òà ïðîâîäèòü 
Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ (äàë³ – Îðãàí³çàòîðè 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó).

7. Ç ìåòîþ â³äáîðó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà íà ðåàë³çàö³þ ðîçðîáëåíèõ íèìè 
ïðîåêò³â íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) óòâîðþºòüñÿ ì³ñüêà êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ 
ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, ñåêðåòàðÿ 
òà ÷ëåí³â ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Ì³ñüêó êîíêóðñíó êîì³ñ³þ î÷îëþº äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóº çàñòóïíèê ãîëîâè 
ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

7.1. Äî ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
âêëþ÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè Äåïàðòàìåíòó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè 
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ³íøèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ), 
óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê Ãðîìàäñüêî¿ 
ðàäè ïðè Äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
(çà çãîäîþ), ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é ³ ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíî äî òåìàòèêè 
êîíêóðñó, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä ðîáîòè 
òà êâàë³ô³êàö³þ (çà çãîäîþ).

×èñåëüí³ñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ïîâèííà 
äîð³âíþâàòè, àëå íå ïåðåâèùóâàòè 50 â³äñîòê³â 
ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ (ó ðàç³ íåïàðíî¿ 
÷èñåëüíîñò³ ñêëàäó ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ – 
50 â³äñîòê³â ì³íóñ îäíà îñîáà).

×ëåíè ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ áåðóòü ó÷àñòü 
ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Íå ìîæå áóòè ÷ëåíîì ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ îñîáà, ùî º êåð³âíèêîì, ÷ëåíîì êåð³âíèõ 
îðãàí³â àáî ÷ëåíîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà 
ïîäàëà çàÿâêó äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³, 
ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ì³ñüêîþ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ.

7.2. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ ïîãîäæóºòüñÿ ç ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ³ ùîð³÷íî çàòâåðäæóºòüñÿ 
íàêàçîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

7.3. Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ 
ðîáîòè ì³ñüêî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çä³éñíþº 
Äåïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8. Ç ìåòîþ êîíêóðñíîãî â³äáîðó ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ÿê³ çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü íà òåðè-
òîð³¿ ðàéîíó (ðàéîí³â) ì³ñòà Êèºâà, äëÿ íàäàííÿ 
ô³íàíñîâî¿ – ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà 
íà ðåàë³çàö³þ ðîçðîáëåíèõ íèìè ïðîåêò³â, ðîç-

ïîðÿäæåííÿì â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ óòâîðþþòüñÿ ðàéîíí³ 
êîíêóðñí³ êîì³ñ³¿ ïðè ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåð-
æàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ (äàë³ – ðàéîííà êîíêóðñíà 
êîì³ñ³ÿ) ó ñêëàä³ ãîëîâè, çàñòóïíèêà ãîëîâè, 
ñåêðåòàðÿ òà ÷ëåí³â ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Ðàéîííó êîíêóðñíó êîì³ñ³þ î÷îëþº çàñòóïíèê 
ãîëîâè â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ãîëîâè ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóº çàñòóïíèê ãîëîâè 
ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

8.1. Äî ñêëàäó ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ 
âêëþ÷àþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é, ðàéîííèõ òåðèòîð³àëüíèõ öåíòð³â 
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, äåïóòàòè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (çà çãîäîþ), óïîâíîâàæåíèé ïðåä-
ñòàâíèê ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè ðàéîíí³é â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿, ïðåäñòàâíèêè 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ ôàõ³âö³ â³äïîâ³äíî äî 
òåìàòèêè êîíêóðñó, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíèé äîñâ³ä 
ðîáîòè òà êâàë³ô³êàö³þ (çà çãîäîþ).

×èñåëüí³ñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â ïîâèííà 
äîð³âíþâàòè, àëå íå ïåðåâèùóâàòè 50 â³äñîòê³â 
ñêëàäó ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ (ó ðàç³ íå-
ïàðíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ñêëàäó ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ – 50 â³äñîòê³â ì³íóñ îäíà îñîáà).

×ëåíè ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ áåðóòü 
ó÷àñòü ó ¿¿ ðîáîò³ íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ.

Íå ìîæå áóòè ÷ëåíîì ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ îñîáà, ùî º êåð³âíèêîì, ÷ëåíîì êåð³âíèõ 
îðãàí³â àáî ÷ëåíîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà 
ïîäàëà çàÿâêó äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³ä-
áîð³, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ ðàéîííîþ êîíêóðñíîþ 
êîì³ñ³ºþ.

8.2. Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿ ùîð³÷íî çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì 
â³äïîâ³äíî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, êîï³ÿ ÿêîãî íàïðàâëÿºòüñÿ ãîëîâ³ 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

8.3. Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ 
ðîáîòè ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çä³éñíþº 
â³äïîâ³äíà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ.

9. Îðãàí³çàö³éíîþ ôîðìîþ ðîáîòè ì³ñüêî¿ 
òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é º çàñ³äàííÿ, 
ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ùîð³÷íî ó òðåòüîìó êâàðòàë³ 
ðîêó, ùî ïåðåäóº ïåð³îäó, â ÿêîìó ïëàíóºòüñÿ 
íàäàâàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó.

Ð³øåííÿ ïðî ñêëèêàííÿ çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ ÷è 
ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàºòüñÿ â³äïî-
â³äíî ãîëîâîþ ì³ñüêî¿ ÷è ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ãîëîâ³ ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

10. Ñêëàä ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ êî-
ì³ñ³é íå ïîâèíåí áóòè ìåíøå í³æ 11 îñ³á â êîæí³é.

Çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é º ïðàâîìî÷íèìè, ÿêùî íà íèõ ïðèñóòí³ 
íå ìåíøå ïîëîâèíè ¿õ ñêëàäó.

11. ×ëåíè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é çîáîâ’ÿçàí³ íå äîïóñêàòè êîíôë³êòó 
³íòåðåñ³â ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó äîêóìåíò³â â³ä ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ïåðåä ïî÷àòêîì ðîçãëÿäó 
äîêóìåíò³â ÷ëåí êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ çîáîâ’ÿçàíèé 
ïîâ³äîìèòè ïðî íàÿâí³ñòü êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â òà 
íàäàòè ïîÿñíåííÿ ùîäî îáñòàâèí, ÿê³ ìîæóòü 
ïåðåøêîäèòè îá’ºêòèâíîìó âèêîíàííþ íèì 
îáîâ’ÿçê³â. ×ëåí êîì³ñ³¿, ó ÿêîãî âèÿâëåíî êîí-
ôë³êò ³íòåðåñ³â, âèâîäèòüñÿ ç ¿¿ ñêëàäó ð³øåííÿì 
Îðãàí³çàòîðà êîíêóðñíîãî â³äáîðó çà ïîäàííÿì 
ãîëîâè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿. ßêùî êîíôë³êò ³íòåðåñ³â 
âèÿâëåíî ï³ñëÿ óõâàëåííÿ êîíêóðñíîþ êîì³ñ³ºþ 
ð³øåííÿ ïðî âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìîæóòü îòðèìàòè ô³íàíñîâó ï³ä-
òðèìêó ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, çàçíà÷åíå ð³øåííÿ 
ï³äëÿãàº ïåðåãëÿäó. ²íäèâ³äóàëüí³ îö³íêè ÷ëåíà 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿, â ÿêîãî âèÿâëåíî êîíôë³êò 
³íòåðåñ³â, íå âðàõîâóþòüñÿ.

12. Ó÷àñíèêè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïîäàþòü 
êîíêóðñíó ïðîïîçèö³þ àáî ê³ëüêà êîíêóðñíèõ 
ïðîïîçèö³é Îðãàí³çàòîðàì êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó ó äðóêîâàí³é òà/àáî åëåêòðîíí³é ôîðì³, çà 
àäðåñîþ òà ó ñòðîê, âèçíà÷åíèé â îãîëîøåíí³ 
ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

13. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ñêëà-
äàþòü òåêñò îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîí-
êóðñíîãî â³äáîðó çã³äíî ç ôîðìîþ (äîäàòîê 1) òà 
îïðèëþäíþþòü éîãî íà îô³ö³éí³é ñóá-âåá-ñòîð³íö³ 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ 
âåá-ñòîð³íêàõ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

14. Ñòðîê ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é – 
30 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

15. Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çä³éñíþþòü 
ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Êèºâà, ïîäàþòü 
çàÿâêó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ì³ñüê³é 
êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿, à ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ 
çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó (ðà-
éîí³â) ì³ñòà Êèºâà, ïîäàþòü çàÿâêó íà ó÷àñòü ó 
êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ðàéîíí³é êîíêóðñí³é êîì³ñ³¿.

Îäíà ³ òà ñàìà îðãàí³çàö³ÿ íå ìîæå ïîäàâàòè 
çàÿâêó ì³ñüê³é òà ðàéîííèì êîíêóðñíèì êîì³ñ³ÿì 
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Додаток 1
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Оголошення про проведення конкурсного відбору
________________________________________________

(Îðãàí³çàòîð êîíêóðñíîãî â³äáîðó) 
â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó â³äáîðó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä_____ ¹_____, ïîâ³äîìëÿº ïðî ïî÷àòîê ïðîâåäåííÿ
êîíêóðñíîãî â³äáîðó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áþäæåòó 

ì³ñòà Êèºâà ó_______ðîö³.
Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äîïóñêàþòüñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü ñòàòóñ þðè-

äè÷íî¿ îñîáè íå ìåíøå, í³æ îäèí ð³ê äî äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ 
ïîøèðþºòüñÿ íà òåðèòîð³þ ì³ñòà Êèºâà àáî ðàéîíó (ðàéîí³â) ì³ñòà Êèºâà.

Ìåòîþ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó º çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äî ñï³âïðàö³ 
ç âèêîíàâ÷èì îðãàíîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ), 
ðàéîííèìè â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ðîçðîáëåíèõ íèìè ïðî-
åêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà âèêîíàííÿ çàâäàíü ³ çàõîä³â Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó, 
çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 824/7060 «Ïðî çàòâåð-
äæåííÿ Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó», â ÷àñòèí³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî 
çàõèñòó îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ.

Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè çà òàêèìè ïð³îðèòåòíèìè íà-
ïðÿìàìè:

1. Ðåàá³ë³òàö³ÿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ð³çíèõ íîçîëîã³é çàõâîðþâàíü (êð³ì 
îñ³á ç âàäàìè ñëóõó òà çîðó).

2. Ðåàá³ë³òàö³ÿ òà àäàïòàö³ÿ îñ³á ç âàäàìè ñëóõó òà çîðó.
3. Ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñïåö³àë³çîâàíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ 

ç ³íâàë³äí³ñòþ.

ç â³äáîðó îäíî÷àñíî.
Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîøè-

ðþºòüñÿ íà ê³ëüêà ðàéîí³â ì³ñòà Êèºâà, ïîäàþòü 
çàÿâêó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ò³ëüêè äî 
îäí³º¿ ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿.

Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ çà ôîðìîþ 
çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî öüîãî Ïîðÿäêó.

16. Äî çàÿâêè äîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè: 
êîï³ÿ ñòàòóòó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿;

êîï³ÿ ð³øåííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî 
âíåñåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ äî Ðåºñòðó 
íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;

êîï³ÿ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó 
þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà 
ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü;

êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ  ïðî  ä³ÿëüí³ñòü òà äîñâ³ä 
ðîáîòè ãðîìàäñüêî¿

îïèñ ïðîåêòó òà êîøòîðèñ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ 
äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòó;

çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çà 
ïîïåðåäí³é ð³ê ç â³äïîâ³äíèìè ï³äòâåðäæóþ÷èìè 
äîêóìåíòàìè (äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ 
îòðèìàëè áþäæåòí³ êîøòè ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³).

17. Äîêóìåíòè, çàçíà÷åí³ ó ïóíêò³ 16 öüîãî Ïî-
ðÿäêó, çàñâ³ä÷óþòüñÿ íà êîæí³é ñòîð³íö³ ï³äïèñîì 
êåð³âíèêà, ñêð³ïëåíèì ïå÷àòêîþ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ (çà íàÿâíîñò³).

18. Ïðèéìàííÿ çàÿâîê òà äîäàíèõ äîêóìåíò³â 
çä³éñíþºòüñÿ Îðãàí³çàòîðàìè êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè ïîäàííÿ êîíêóðñíî¿ 
ïðîïîçèö³¿ âèäàþòü ó÷àñíèêîâ³ êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó äîâ³äêó, äå çàçíà÷àºòüñÿ äàòà íàäõîäæåííÿ 
òà ðåºñòðàö³éíèé íîìåð êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿.

Ïîäàí³ êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ îïðèëþäíþþòüñÿ 
íà îô³ö³éí³é ñóá-âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ 
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é 
ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

19. Ñòðîê ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó – 
ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
òåðì³íó ïîäàííÿ ó÷àñíèêàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó 
çàÿâîê òà äîêóìåíò³â, ùî äî íèõ äîäàþòüñÿ.

20. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó íà ï³ä-
ñòàâ³ ïîäàíèõ çàÿâîê òà äîäàíèõ äî íèõ äîêóìåíò³â 
âèçíà÷àþòü ïåðåë³ê ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
ÿê³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³. 
Ó ðàç³ ïîòðåáè Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó ìîæóòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
ïåðåâ³ðêè äîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿, çàçíà÷åíî¿ 
ó êîíêóðñí³é ïðîïîçèö³¿. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñ-
íîãî â³äáîðó ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñÿ çà ï³ä-
òâåðäæåííÿì ³íôîðìàö³¿, íàäàíî¿ ó÷àñíèêàìè 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é â³äïîâ³äíî 
äî ¿õ êîìïåòåíö³¿.

21. Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ íå äîïóñ-
êàþòüñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, àáî ¿õ ïîäàëüøà 
ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ìîæå áóòè ïðè-
ïèíåíà çà ð³øåííÿì Îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñíîãî 
â³äáîðó ó ðàç³, êîëè:

ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ïåðåáóâàº ó ñòàí³ 
ë³êâ³äàö³¿ àáî ðåîðãàí³çàö³¿;

ïîäàíî íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ ñïðîìîæí³ñòü 
ðåàë³çóâàòè ïðîåêò;

äîêóìåíòàö³ÿ íà ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³ä-
áîð³ ïîäàíà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî äëÿ 
öüîãî òåðì³íó àáî íå ì³ñòèòü ïîâíîãî êîìïëåêòó 
íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â;

êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ íå â³äïîâ³äàº ïð³î-
ðèòåòíèì íàïðÿìàì, âèçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 23 
öüîãî Ïîðÿäêó;

ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ïîäàëà îô³ö³éíèé 
ëèñò ïðî â³äêëèêàííÿ ñâîº¿ çàÿâêè íà ó÷àñòü ó 
êîíêóðñíîìó â³äáîð³;

ïðîåêò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ïîäàíèé íà 
êîíêóðñíèé â³äá³ð, íå â³äïîâ³äàº íàïðÿìàì ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿;

ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ñïðÿìîâàíà íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá áåíåô³ö³-
àð³â, ÿê³ íå º ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà;

ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ñòàâèòü çà ìåòó îòðè-
ìàííÿ ïðèáóòê³â, âåäåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
íàäàííÿ ãóìàí³òàðíî¿ àáî áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, 
ïðîâåäåííÿ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â òîùî.

22. Ïîäàí³ êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ íå ïîâåðòà-
þòüñÿ ó÷àñíèêàì êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

23. Êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ãðîìàä-
ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè çà òàêèìè ïð³îðèòåòíèìè 
íàïðÿìàìè:

23.1. ðåàá³ë³òàö³ÿ òà ñîö³àëüíèé çàõèñò îñ³á 
ç ³íâàë³äí³ñòþ ð³çíèõ íîçîëîã³é çàõâîðþâàíü 
(êð³ì îñ³á ç âàäàìè ñëóõó òà çîðó);

23.2. ðåàá³ë³òàö³ÿ òà àäàïòàö³ÿ îñ³á ç âàäàìè 
ñëóõó òà çîðó;

23.3. ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
òà ñïåö³àë³çîâàíîãî êîíñóëüòóâàííÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ;

23.4. ðå³íòåãðàö³ÿ ëþäåé ãðóï ðèçèêó (îñ³á, 
ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³);

23.5. ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ó÷àñíèê³â àíòè-
òåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 
òà ¿õ ñ³ìåé;

23.6. ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïî-
ñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè;

23.7. ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, 
ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ;

23.8. çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëè-
âîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â;

23.9. ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ òà çàëó÷åííÿ 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ñóñ-
ï³ëüíîìó æèòò³ ì³ñòà;

23.10. íàö³îíàëüíî-ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ 
ìîëîä³;

23.11. àá³ë³òàö³ÿ, çàõîäè ³ç âêëþ÷åííÿ äî 
ì³ñöåâî¿ ñï³ëüíîòè, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â, 
ðîçóìí³ ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ îñ³á ç ³íòåëåêòó-
àëüíèìè ïîðóøåííÿìè òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ÿê³ 
çä³éñíþþòü îï³êó òà äîãëÿä;

23.12. íàäàííÿ ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã.
24. Îïèñ ïðîåêòó ñêëàäàºòüñÿ çà ôîðìîþ 

çã³äíî ç äîäàòêîì 3 äî öüîãî Ïîðÿäêó.
25. Äî êîøòîðèñ³â ïðîåêò³â, ðîçðîáëåíèõ òà 

ïîäàíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè äëÿ ó÷àñò³ 
â êîíêóðñíîìó â³äáîð³, íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ 
òàê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³:

íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äëÿ ó÷àñò³ â 
äîâãîñòðîêîâèõ íàâ÷àííÿõ ³ òðåí³íãàõ;

çàêóï³âëÿ òîâàð³â áóäü-ÿêîãî âèäó, ùî ñòà-
íîâèòü á³ëüøå 60 â³äñîòê³â áþäæåòó;

âèäàòêè íà ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â;
áóä³âíèöòâî òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ïðèäáàííÿ 

íåðóõîìîñò³;
ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ôîíä³â;
îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ðîçâàæàëüíèõ çà-

õîä³â;
ïðîâåäåííÿ äîâãîñòðîêîâèõ íàóêîâèõ àáî 

òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü;
îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ôóðøåò³â, áàíêåò³â, 

îá³ä³â òîùî;
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éíîãî àáî ïî-

ë³òè÷íîãî õàðàêòåðó.
26. Êîíêóðñíèé â³äá³ð ïðîâîäèòüñÿ ó äâà 

åòàïè: – íà ïåðøîìó åòàï³:
ïðîâîäèòüñÿ â³äêðèòèé çàõèñò êîíêóðñíèõ ïðî-

ïîçèö³é. Ð³øåííÿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
â³äêðèòîãî çàõèñòó îïðèëþäíþºòüñÿ íà îô³ö³éí³é 
ñóá-âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ – ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ªäèíîãî 
âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà íå ï³çí³øå, í³æ 
çà òðè ðîáî÷èõ äí³ äî ïî÷àòêó â³äêðèòîãî çàõèñòó 
êåð³âíèêîì ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà º ó÷àñíèêîì 
Êîíêóðñíîãî â³äáîðó òà (àáî) ¿¿ óïîâíîâàæåíèìè 
ïðåäñòàâíèêàìè ïðîâîäèòüñÿ â³äêðèòèé çàõèñò 
ïîäàíîãî ïðîåêòó ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ì³ñüêî¿ àáî 
ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é ç â³äáîðó.

Ãðîìàäÿíè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ìàþòü 
ïðàâî áóòè ïðèñóòí³ìè ï³ä ÷àñ â³äêðèòîãî çàõèñòó 
ïðîåêò³â ÿê ñïîñòåð³ãà÷³.

Ó ðàç³ êîëè ó÷àñíèê êîíêóðñó íå áåðå ó÷àñò³ 
ó â³äêðèòîìó çàõèñò³ êîíêóðñíî¿ ïðîïîçèö³¿, 
êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî äî-
ö³ëüíîñò³ éîãî ïîäàëüøî¿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³.

– íà äðóãîìó åòàï³:
ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ áþäæåòó íà â³äïîâ³äíèé 

ð³ê, â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ áþäæåòíèõ ïðèçíà-
÷åíü òà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàòó ïåðøîãî åòàïó 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó, âèçíà÷àºòüñÿ ïåðåë³ê 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ðîçðîáëåíèõ íèìè 
ïðîåêò³â, íà ðåàë³çàö³þ ÿêèõ áóäå íàäàâàòèñü 
ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, à 
òàêîæ âèçíà÷àºòüñÿ ðîçì³ð ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè 
ïî êîæí³é îðãàí³çàö³¿.

27. Ì³ñüêà òà ðàéîíí³ êîíêóðñí³ êîì³ñ³¿ ç â³ä-
áîðó îö³íþþòü êîíêóðñí³ ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ùî äîïóùåí³ äî êîíêóðñíîãî â³äáîðó, 
çà òàêèìè íàïðÿìàìè òà êðèòåð³ÿìè îö³íêè:

Напрям 
оцінки

Критерії оцінки

Акту-
альність 
проекту

1. Відповідність проекту Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року.

2. Важливість отриманих результатів внаслідок 
реалізації проекту для цільової групи.

3. Наявність інноваційної складової.

4. Наявність тендерного компонента.

Суть про-
екту

1. Відповідність проекту визначеним умовами 
конкурсу пріоритетним напрямам.

2. Відповідність  мети,  завдань  та  заходів проекту 
очікуваним результатам.

3. Застосування інструментарію, що забезпечить 
ефективне виконання заходів з реалізації проекту.

4. Можливість поширення досвіду реалізації 
проекту.

Кошторис 
проекту

1. Відповідність запланованих витрат заходам, 
передбаченим у рамках проекту, обґрунтованість 
запропонованої вартості витрат.

2. Економічна ефективність для бюджету міста 
Києва.

3. Залучення коштів з інших джерел.

Досвід           
громад-
ської орга-
нізації

1. Наявність досвіду діяльності громадської 
організації на території міста або району (дата 
створення, кількість членів, кількість проведених 
заходів, акцій тощо).

2. Кількість осіб, яким громадська організація 
надає послуги (наявність контингенту обслуго-
вуваних).

3. Наявність позитивних результатів реалізації 
заходів із залученням бюджетних коштів.

27.1. ×ëåíè ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é çä³éñíþþòü îö³íêó êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é 
íåóïåðåäæåíî, êîíô³äåíö³éíî, ³íäèâ³äóàëüíî ³ 
íåçàëåæíî îäèí â³ä îäíîãî.

27.2. Êîæíèé ÷ëåí ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîí-
êóðñíèõ êîì³ñ³é ç â³äáîðó îö³íþº êîíêóðñí³ ïðî-
ïîçèö³¿ øëÿõîì ïðîñòàâëåííÿ áàë³â â³ä 0 äî 5 äëÿ 
êîæíîãî ³ç êðèòåð³¿â, çàïîâíþþ÷è ³íäèâ³äóàëüíèé 
îö³íî÷íèé ëèñò (äîäàòîê 4).

28. Ì³ñüêà òà ðàéîíí³ êîíêóðñí³ êîì³ñ³¿ íà 
ñâî¿õ çàñ³äàííÿõ ï³äñóìîâóþòü ðåçóëüòàòè îö³í-
êè êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é, ñêëàäàþòü ðåéòèíã 
êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó ðàìêàõ êîæíîãî ïð³îðè-
òåòíîãî íàïðÿìêó (â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 23 öüîãî 
Ïîðÿäêó) ç âèçíà÷åííÿì ñåðåäíüîãî áàëó çã³äíî 
ç ôîðìîþ (äîäàòîê 5) òà ôîðìóþòü çàãàëüíèé 
ðåéòèíã êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é çã³äíî ç ôîðìîþ 
(Äîäàòîê 6). Çàãàëüíèé ðåéòèíã êîíêóðñíèõ ïðî-
ïîçèö³é âïîðÿäêîâóºòüñÿ çà ñåðåäí³ì áàëîì â³ä 
á³ëüøîãî äî ìåíøîãî.

Ì³ñüêà òà ðàéîííà êîíêóðñí³ êîì³ñ³¿ íà ï³äñòàâ³ 
çàãàëüíîãî ðåéòèíãó êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é 
ðåêîìåíäóþòü Îðãàí³çàòîðàì êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó ïåðåë³ê ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ìîæóòü 
îòðèìàòè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ç áþäæåòó ì³ñòà 
Êèºâà (ñåðåäí³é áàë êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ÿêèõ 
ñòàíîâèòü íå ìåíøå, í³æ 20 áàë³â).

29. Ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëàìè, ÿê³ ï³äïè-
ñóþòü âñ³ ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåíè êîíêóðñíî¿ 
êîì³ñ³¿. Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü îïðèëþäíþþòüñÿ 
íà îô³ö³éí³é ñóá-âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ 
ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é 
ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà.

Äî ïðîòîêîë³â äîäàþòüñÿ çàãàëüí³ ðåéòèíãè 
êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é.

Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó çä³éñíþ-
þòü îíëàéí-òðàíñëÿö³þ àáî â³äåîô³êñàö³þ ç 
ïîäàëüøèì îïðèëþäíåííÿì çàñ³äàíü ì³ñüêî¿ 
àáî ðàéîííî¿ êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é íà îô³ö³éí³é 
ñóá-âåá-ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ ðàéîííèõ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ªäèíîãî 
âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà ¿õ ñòîð³íîê ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Êîï³¿ ïðîòîêîë³â ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ êîí-
êóðñíèõ êîì³ñ³é íàïðàâëÿþòüñÿ ãîëîâ³ ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó.

30. Ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ òà ðàéîííèõ êîíêóðñíèõ 
êîì³ñ³é ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ â òèæíåâèé ñòðîê 
ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â êîíêóðñíîãî â³ä-
áîðó øëÿõîì íàäñèëàííÿ â³äïîâ³äíîãî ïîâ³äî-
ìëåííÿ Îðãàí³çàòîðàì êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

31. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðè 
ñêëàäàíí³ áþäæåòíèõ çàïèò³â äî ïðîåêòó áþ-
äæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê âðàõîâóþòü 
ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

32. Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ 
áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, â ìåæàõ 
âèçíà÷åíîãî îáñÿãó âèäàòê³â íà íàäàííÿ ô³íàí-
ñîâî¿ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, 
Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó, ç óðàõóâàí-
íÿì ðåéòèíãó ïðîåêò³â, çä³éñíþþòü îñòàòî÷íå 
âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà 
¿õ ïðîåêò³â, íà ðåàë³çàö³þ ÿêèõ áóäå íàäàâàòèñü 
ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà, à òàêîæ âèçíà÷àþòü ðîçì³ð 
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ïî êîæí³é ãðîìàäñüê³é 
îðãàí³çàö³¿, àëå íå ìåíøå ì³í³ìàëüíî íåîáõ³ä-
íîãî îáñÿãó âèòðàò äëÿ âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿) 
ïðîåêòó, çàçíà÷åíîãî â äîäàòêó 2.

33. Áþäæåòí³ êîøòè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ âèçíà÷åí³ çà 
ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó, äëÿ çàáåç-

ïå÷åííÿ âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿) ðîçðîáëåíèõ 
íèìè ïðîåêò³â â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíèõ ç Äå-
ïàðòàìåíòîì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), â³äïîâ³äíîþ ðàéîííîþ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ ïëàí³â 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â.

34. Ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿ òà 
áþäæåòíî¿ çâ³òíîñò³ ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåò-
íèõ êîøò³â, à òàêîæ êîíòðîëü çà ¿õ ö³ëüîâèì ³ 
åôåêòèâíèì âèêîðèñòàííÿì çä³éñíþþòüñÿ â 
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

35. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â 
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ïîäàþòü ó ì³ñÿ÷íèé ñòðîê 
Îðãàí³çàòîðàì êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïèñüìîâèé 
çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, ÿêèé 
ïîâèíåí ì³ñòèòè:

1) îïèñ âèêîíàííÿ çàâäàíü òà çàõîä³â ïðîåêòó;
2) ô³íàíñîâèé çâ³ò;
3) äîñÿãíåííÿ â ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ ïðîåêòó 

çàâäàíü ³ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ äëÿ êîæíîãî åòàïó 
âèêîíàííÿ (ðåàë³çàö³¿);

4) â³äïîâ³äí³ñòü ðåçóëüòàòèâíèõ ïîêàçíèê³â 
âèêîíàííÿ ïðîåêòó çàïëàíîâàíèì ðåçóëüòàòèâ-
íèì ïîêàçíèêàì;

5) ïîâíîòà îõîïëåííÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ â 
ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðîâîäèëàñÿ â ðàìêàõ 
âèêîíàííÿ ïðîåêòó. Ñïèñîê òà êîíòàêòí³ äàí³ 
ó÷àñíèê³â çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, 
ïî áàòüêîâ³, ì³ñòî ïðîæèâàííÿ òà êîíòàêòíèé 
òåëåôîí;

6) îö³íêó ð³âíÿ çàäîâîëåíîñò³ ïîòðåá ö³ëüîâî¿ 
àóäèòîð³¿ â ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðîâàäèëàñü 
â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ïðîåêòó.

36. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ãîòóþòü 
ï³äñóìêîâèé âèñíîâîê ïðî ðåçóëüòàòè ðåàë³çàö³¿ 
ðîçðîáëåíèõ ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ïðî-
åêò³â (ç óðàõóâàííÿì âèìîã ïóíêò³â 34 ³ 35 öüîãî 
Ïîðÿäêó), ÿêèé çàòâåðäæóº ãîëîâà ì³ñüêî¿ àáî 
ðàéîííî¿ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç â³äáîðó, òà îïðè-
ëþäíþþòü éîãî íà îô³ö³éí³é ñóá-âåá-ñòîð³íö³ 
Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ 
âåá-ñòîð³íêàõ ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà.

38. Îðãàí³çàòîðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðè-
éìàþòü ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ïðîåêò íå âèêîíàíî, 
ó âèïàäêàõ:

1) íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ô³íàíñîâî¿ 
ï³äòðèìêè ç áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, íà ðåàë³çàö³þ 
ÿêèõ âîíà íàäàâàëàñü;

2) ÿêùî äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè 
âèêîíàííÿ ïðîåêòó íå â³äïîâ³äàþòü çàïëàíîâàíèì 
ðåçóëüòàòèâíèì ïîêàçíèêàì;

3) â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ïðîåêòó íå äîñÿãíóòî 
ïîâíîòè îõîïëåííÿ ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, âèçíà-
÷åíî¿ ïðîåêòîì.

Ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð³â êîíêóðñíîãî â³äáîðó, 
çàçíà÷åíå â àáçàö³ 1 öüîãî ïóíêòó, ó òðèäåííèé 
ñòðîê îïðèëþäíþºòüñÿ íà îô³ö³éí³é ñóá-âåá-
ñòîð³íö³ Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
ªäèíîãî âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà òà îô³ö³éíèõ âåá-ñòîð³íêàõ ðàéîííèõ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é ªäèíîãî 
âåá-ïîðòàëó òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
òà íàäñèëàºòüñÿ ó÷àñíèêîâ³ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

39. Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ð³øåííÿ Îðãàí³çàòîð³â 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðî – ïîâåðíåííÿ áþäæåò-
íèõ êîøò³â ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ïîâåðòàº 
ó òèæíåâèé ñòðîê íà ðàõóíîê Îðãàí³çàòîð³â 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó áþäæåòí³ êîøòè, ÿê³ ïåðå-
ðàõîâóþòüñÿ äî áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà, òà ïðî-
òÿãîì òðüîõ äí³â ³íôîðìóº ïðî öå Îðãàí³çàòîð³â 
êîíêóðñíîãî â³äáîðó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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4. Ðå³íòåãðàö³ÿ ëþäåé ãðóï ðèçèêó (îñ³á, ÿê³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³).
5. Ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿, ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà ¿õ ñ³ìåé.
6. Ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè.
7. Ñîö³àëüíà àäàïòàö³ÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ.
8. Çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â.
9. Ñîö³àëüíà ðåàá³ë³òàö³ÿ òà çàëó÷åííÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó äî àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â ñóñï³ëüíîìó 

æèòò³ ì³ñòà.
10. Ïðîâåäåííÿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ìîëîä³.
11. Àá³ë³òàö³ÿ, çàõîäè ³ç âêëþ÷åííÿ äî ì³ñöåâî¿ ñï³ëüíîòè, ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â, ðîçóìí³ 

ïðèñòîñóâàííÿ äëÿ îñ³á ç ³íòåëåêòóàëüíèìè ïîðóøåííÿìè òà ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, ÿê³ çä³éñíþþòü îï³êó 
òà äîãëÿä.

12. Íàäàííÿ ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ ïîäàþòü:
1) çàÿâêó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè;
2) êîï³þ ñòàòóòó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿;
3) êîï³þ ð³øåííÿ óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó ïðî âíåñåííÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ äî Ðåºñòðó 

íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é;
4) êîï³þ âèòÿãó ç ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà 

ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü;
5) êîðîòêó ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü òà äîñâ³ä ðîáîòè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿;
6) îïèñ ïðîåêòó çà âñòàíîâëåíîþ ôîðîþ òà êîøòîðèñ âèòðàò, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòó;
7) çâ³ò ïðî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â çà ïîïåðåäí³é ð³ê ç â³äïîâ³äíèìè ï³äòâåðäæóþ÷èìè 

äîêóìåíòàìè (äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ îòðèìàëè áþäæåòí³ êîøòè ó ïîïåðåäíüîìó ðîö³).
Ó÷àñíèê êîíêóðñíîãî â³äáîðó ìîæå ïîäàâàòè îäíó àáî ê³ëüêà êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é ó äðóêî-

âàí³é òà/àáî åëåêòðîíí³é ôîðì³.
Äîêóìåíòè, ïîäàí³ ó÷àñíèêîì êîíêóðñíîãî â³äáîðó, çàñâ³ä÷óþòüñÿ íà êîæí³é ñòîð³íö³ ï³äïèñîì 

êåð³âíèêà òà ñêð³ïëþþòüñÿ ïå÷àòêîþ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿.
Êîíêóðñíà ïðîïîçèö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ñòðîê ïîäàííÿ êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é 

– 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñíîãî â³äáîðó.
Ïðèéîì êîíêóðñíèõ ïðîïîçèö³é çä³éñíþºòüñÿ
_______________________________________çà àäðåñîþ:___________________
(Îðãàí³çàòîð êîíêóðñíîãî â³äáîðó)
ç___________äî___________ãîä., Email:_______________________________
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê _______________________

Додаток 2
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Заявка на участь у конкурсному відборі
Назва громадської організації,  що подає конкурсну пропозицію

Назва пріоритетного напрямку

Назва проекту

Відповідність проекту оперативним цілям, завданням та заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Загальна сума витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн

Очікуване фінансування з бюджету міста Києва, тис.грн

Мінімально необхідний обсяг витрат для виконання (реалізації) проекту, тис.грн

Терміни реалізації проекту

Адреса громадської організації Телефон, факс, e-mail

Прізвище, ім’я, по батькові голови громадської організації

Ï³äïèñ êåð³âíèêà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ __________
___________________________       (Ï.².Á.)
Ïå÷àòêà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
Äàòà______________

Дата реєстрації заявки *

Реєстраційний номер конкурсної пропозиції *

Підпис *

* Çàïîâíþºòüñÿ Îðãàí³çàòîðîì êîíêóðñíîãî â³äáîðó

Додаток 3
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Опис проекту 
для реалізації у _____ році

_______________________________________________________________________________________
(íàçâà ïðîåêòó) 

Íàçâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïîäàº ïðîåêò
_______________________________________________________________________________________

1. Çàãàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ãðîìàäñüêó îðãàí³çàö³þ:
– äàòà ñòâîðåííÿ_________________________________________________________________________
– ïðåäìåò ä³ÿëüíîñò³______________________________________________________________________
– ñòðóêòóðà òà ÷èñåëüí³ñòü______________________________________________________________________
– äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ______________________________________________________________________
– íàÿâí³ñòü ðåñóðñ³â äëÿ âèêîíàííÿ ïðîåêòó_________________________________________________________
– äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ³ç çàëó÷åííÿì áþäæåòíèõ êîøò³â____________________________________
2. Îïèñ òà îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó 
2.1.   Ìåòà ïðîåêòó
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2.2.   Ö³ëüîâà ãðóïà, íà ÿêó ñïðÿìîâàíî ïðîåêò (ç ðîçïîä³ëîì çà ñòàòòþ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.3.   Îïèñ ïðîáëåìè, íà âèð³øåííÿ ÿêî¿ ñïðÿìîâàíî ïðîåêò
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.4. Ïëàí çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó

Етапи реалізації Опис   заходів  для здійснення 
етапу

Термін реалізації етапу Результати здійснення етапу

2.5. Ó÷àñòü ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ â ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó (ëþäñüê³, ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè òîùî)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.6. Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó (âêàæ³òü êîíêðåòí³ ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ðåçóëüòàòèâí³ 
ïîêàçíèêè)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.7. Ìîæëèâ³ñòü ïîøèðåííÿ äîñâ³äó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Êîøòîðèñ ïðîåêòó

№
п/п

Назва статті витрат на
реалізацію проекту

Кількість, од. Ціна за
одиницю, грн

Вартість,
грн

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Загальна сума

* Äî êîøòîðèñó íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ òàê³ âèäè ä³ÿëüíîñò³:
íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äëÿ ó÷àñò³ â äîâãîñòðîêîâèõ íàâ÷àííÿõ ³ òðåí³íãàõ;
çàêóï³âëÿ òîâàð³â áóäü-ÿêîãî âèäó, ùî ñòàíîâèòü á³ëüøå 60% áþäæåòó;
âèäàòêè íà ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â;
áóä³âíèöòâî òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ïðèäáàííÿ íåðóõîìîñò³;
ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâèõ ôîíä³â;
îðãàí³çàö³ÿ ³ ïðîâåäåííÿ ðîçâàæàëüíèõ çàõîä³â;
ïðîâåäåííÿ äîâãîñòðîêîâèõ íàóêîâèõ àáî òåõí³÷íèõ äîñë³äæåíü;
îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ôóðøåò³â, áàíêåò³â, îá³ä³â òîùî;
çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðåë³ã³éíîãî àáî ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó.
Ï³äïèñ êåð³âíèêà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿_______________(Ï.².Á.)
Ïå÷àòêà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿

Додаток 4
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Індивідуальний оціночний лист конкурсних пропозицій
20__ð³ê

×ëåí êîì³ñ³¿ ___________________________________________________________________________
Ï.².Á.

Ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê __________________________________________________________________

№ п/п Напрям/критерії оцінки Конкурсні пропозиції

1. Актуальність проекту №1 №2 №3 №4 ....№ 10

1.1. Відповідність проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

1.2. Важливість отриманих результатів внаслідок реалізації проекту для 
цільової групи

1.3. Наявність інноваційної складової

1.4. Наявність тендерного компонента

2. Суть проекту №1 №2 №3 №4 ....№ 10

2.1. Відповідність проекту визначеним умовами конкурсу пріоритетним 
напрямкам

2.2. Відповідність мети, завдань та заходів проекту очікуваним результатам

2.3. Застосування інструментарію, що забезпечить ефективне виконання 
заходів з реалізації проекту

2.4. Можливість поширення досвіду реалізації проекту

3. Кошторис проекту №1 №2 №3 №4 ....№ 10

3.1. Відповідність запланованих
витрат заходам, передбаченим у рамках проекту, обґрунтованість запро-
понованої вартості витрат

3.2. Економічна ефективність для бюджету міста Києва

3.3. Залучення коштів з інших джерел

4. Досвід громадської організації №1 №2 №3 №4 ....№ 10

4.1. Наявність досвіду діяльності громадської організації на території міста 
або району (дата створення, кількість членів, кількість проведених 
заходів, акцій тощо)

4.2. Кількість осіб, яким громадська організація надає послуги (наявність 
контингенту обслуговуваних)

4.3. Наявність позитивних результатів реалізації заходів із залученням 
бюджетних коштів

Сума балів

×ëåí êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿            ___________________  ___________________________
    (ï³äïèñ)     (Ï.².Á.)

Додаток 5
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Форма для визначення рейтингу конкурсних пропозицій у рамках 
пріоритетного напрямку

20__ð³ê
Ïð³îðèòåòíèé íàïðÿìîê______________________________________________________

Конкурсна
пропозиція

Оцінка членами комісії Загальний
бал

Середній
бал

Член
комісії
№ 1

Член
комісії
№2

Член
комісії
№3

Член
комісії
№4

Член
комісії
№5

......
Член
комісії № 11

№ 1

№2

№3

№4

Ãîëîâà êîì³ñ³¿      __________________________ _______________________
    (ï³äïèñ)    (Ï.².Á.)
Ñåêðåòàð êîì³ñ³¿   __________________________ _______________________
    (ï³äïèñ)    (Ï.².Á.)

Додаток 6
до Порядку відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва

Форма для визначення загального рейтингу конкурсних пропозицій
20___ð³ê

Конкурсна пропозиція Громадська організація, яка подала конкурсну пропозицію Середній бал (від більшого до меншого)

№ 1

№2

№3

№4

Ãîëîâà êîì³ñ³¿      __________________________ _______________________
    (ï³äïèñ)    (Ï.².Á.)
Ñåêðåòàð êîì³ñ³¿   __________________________ _______________________
    (ï³äïèñ)    (Ï.².Á.)
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ñòðóêòóðà òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ
ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"

  

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

2018

ðîçïîð. ¹ 700 
â³ä 26.04.2018 

ä³þ÷à

ãðí/Ãêàë

1 2 3

1 Âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü, ó ò. ÷.: 1075,27

1.1 Ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè, ó ò. ÷.: 918,94

1.1.1 Âèòðàòè íà ïàëèâî 792,33

1.1.2 Âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ 36,32

1.1.3 Âèòðàòè íà ïîêóïíó òåïëîâó åíåðã³þ 0,00

1.1.4 Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òåïëîâè-
ìè ìåðåæàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ 0,00

1.1.5 Âîäà äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîòðåá òà âîäî-
â³äâåäåííÿ 0,05

1.1.6 Ìàòåð³àëè, çàïàñí³ ÷àñòèíè òà ³íø³ ìàòåð³-
àëüí³ ðåñóðñè 90,24

1.2 Ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõóâàí-
íÿìè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè 98,43

1.3 ²íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 57,08

1.4 Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0,82

2 Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 3,69

3 Âèòðàòè íà çáóò 0,00

4 ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè 0,00

5 Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0,00

6 Ïîâíà ñîá³âàðò³ñòü 1078,96

7 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê 0,00

8 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë 1078,96

9 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 215,79

10 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë ç ÏÄÂ 1294,75

Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

    
Ñòðóêòóðà òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ 

óñòàíîâ ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"
  

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

2018

ðîçïîð. ¹ 700 
â³ä 26.04.2018  

ä³þ÷à

ãðí/Ãêàë

1 2 3

1 Âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü, ó ò. ÷.: 1487,88

1.1 Ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè, ó ò. ÷.: 1331,55

1.1.1 Âèòðàòè íà ïàëèâî 1204,94

1.1.2 Âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ 36,32

1.1.3 Âèòðàòè íà ïîêóïíó òåïëîâó åíåðã³þ 0,00

1.1.4 Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òåïëî-
âèìè ìåðåæàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ 0,00

1.1.5 Âîäà äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîòðåá òà âîäî-
â³äâåäåííÿ 0,05

1.1.6 Ìàòåð³àëè, çàïàñí³ ÷àñòèíè òà ³íø³ ìàòå-
ð³àëüí³ ðåñóðñè 90,24

1.2 Ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõó-
âàííÿìè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè 98,43

1.3 ²íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 57,08

1.4 Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0,82

2 Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 3,69

3 Âèòðàòè íà çáóò 0,00

4 ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè 0,00

5 Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0,00

6 Ïîâíà ñîá³âàðò³ñòü 1491,57

7 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê 0,00

8 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë 1491,57

9 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 298,31

10 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë ç ÏÄÂ 1789,88

Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

    
Ñòðóêòóðà òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá ³íøèõ ñïîæèâà÷³â

ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"
  

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

2018

ðîçïîð. ¹ 700 
â³ä 26.04.2018  

ä³þ÷à

ãðí/Ãêàë

1 2 3

1 Âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü, ó ò. ÷.: 1487,88

1.1 Ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè, ó ò. ÷.: 1331,55

1.1.1 Âèòðàòè íà ïàëèâî 1204,94

1.1.2 Âèòðàòè íà åëåêòðîåíåðã³þ 36,32

1.1.3 Âèòðàòè íà ïîêóïíó òåïëîâó åíåðã³þ 0,00

1.1.4 Òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òåïëîâèìè 
ìåðåæàìè ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ 0,00

1.1.5 Âîäà äëÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïîòðåá òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ 0,05

1.1.6 Ìàòåð³àëè, çàïàñí³ ÷àñòèíè òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ 
ðåñóðñè 90,24

1.2 Ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõóâàííÿ-
ìè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè 98,43

1.3 ²íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 57,08

1.4 Çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0,82

2 Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 3,69

3 Âèòðàòè íà çáóò 0,00

4 ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè 0,00

5 Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0,00

6 Ïîâíà ñîá³âàðò³ñòü 1491,57

7 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê 0,00

8 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë 1491,57

9 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 298,31

10 Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí/Ãêàë ç ÏÄÂ 1789,88

Òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.  
   
   

Ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 
äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"

   

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

Ïîñëóãà ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
îïàëåííÿ 

 äëÿ àáîíåíò³â 
æèòëîâèõ 

áóäèíê³â ç áó-
äèíêîâèìè òà 
êâàðòèðíèìè 

ïðèëàäàìè îá-
ë³êó òåïëîâî¿ 

åíåðã³¿

äëÿ àáîíåíò³â 
æèòëîâèõ 

áóäèíê³â áåç 
áóäèíêîâèõ 

òà êâàðòèðíèõ 
ïðèëàä³â îá-
ë³êó òåïëîâî¿ 

åíåðã³¿

2018 ðîçïîð. ¹ 700 â³ä 
26.04.2018 ä³þ÷à

ãðí/Ãêàë ãðí/ì2

1 2 3 4

1

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿, âðàõîâàíà ó âñòàíîâëå-
íèõ òàðèôàõ íà òåïëîâó åíåð-

ã³þ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ 

1078,96 24,37

2
Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíò-

ñüêî¿ ñëóæáè, óñüîãî, ó òîìó 
÷èñë³:

23,80 0,54

 2.1
âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç 

â³äðàõóâàííÿìè íà ñîö³àëüí³ 
çàõîäè 

22,00 0,50

 2.2 ³íø³ âèòðàòè àáîíåíòñüêî¿ 
ñëóæáè 1,80 0,04

3

Âèòðàòè ç ïðîâåäåííÿ ïåð³-
îäè÷íî¿ ïîâ³ðêè, îáñëóãîâó-
âàííÿ ³ ðåìîíòó êâàðòèðíèõ 

çàñîá³â îáë³êó, ó òîìó ÷èñë³ ¿õ 
äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 

ìîíòàæó ï³ñëÿ ïîâ³ðêè

0,00 0,00

4
Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè 

íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

0,00 0,00

5 Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã 
áàíêó 0,00 0,00

6 Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã áåç óðàõó-
âàííÿ ïîñëóã áàíêó 1102,76 24,91

7 Ïîñëóãè áàíêó 11,36 0,26

8
Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü 

ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã 
áàíêó

1114,12 25,17

9 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüî-
ãî, ó òîìó ÷èñë³: 0,00 0,00

10 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè 1114,12 25,17

11 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 222,82 5,03

12 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè 
ç ÏÄÂ 1336,94 30,20

13

Ïëàíîâàíèé òàðèô íà ïîñëóãó 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, 

ãðí/ì2 çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì îïà-
ëþâàëüíîãî ïåð³îäó, ç ÏÄÂ

0,00 0,00

14 Ïëàíîâàíà òðèâàë³ñòü îïàëþ-
âàëüíîãî ïåð³îäó, ä³á 176 176

Òàðèôè íà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.  
  
   
Ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-

÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

Ïîñëóãà ç öåíòðàë³çîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

çà óìîâè ï³ä-
êëþ÷åííÿ ðóø-
íèêîñóøèëüíè-
ê³â äî ñèñòåìè 
ãàðÿ÷îãî âîäî-

ïîñòà÷àííÿ

ó ðàç³ â³ä-
ñóòíîñò³ 

ðóøíèêî-
ñóøèëü-

íèê³â 

2018 ðîçïîð. ¹ 700 â³ä 
26.04.2018 ä³þ÷à

ãðí/ì3 ãðí/ì3

1 2 3 5

1

Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿, âðàõîâàíà ó âñòàíîâëåíèõ 

òàðèôàõ íà òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïî-
òðåá íàñåëåííÿ 

54,00 45,00

2 Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ 
ñëóæáè, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³: 1,19 1,01

 2.1 âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõó-
âàííÿìè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè 1,10 0,93

 2.2 ³íø³ âèòðàòè àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,09 0,08

3

Âèòðàòè ç ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ 
ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó 
êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, ó òîìó 

÷èñë³ ¿õ äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òà ìîíòàæó ï³ñëÿ ïîâ³ðêè

0,00 0,00

4
Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè íà ïî-

ñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè

6,32 6,32

5 Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 0,00

6 Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã áåç óðàõóâàííÿ 
ïîñëóã áàíêó 61,51 52,33

7 Ïîñëóãè áàíêó 0,57 0,48

8 Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç 
óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 62,08 52,81

9 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî, ó 
òîìó ÷èñë³: 0,00 0,00

10 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè 62,08 52,81

11 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 12,41 10,56

12 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç ÏÄÂ 74,49 63,37

13

Ïëàíîâàíèé òàðèô íà ïîñëóãó ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ãðí/ì2 
çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî 

ïåð³îäó, ç ÏÄÂ

0,00 0,00

14
Ïëàíîâàíà òðèâàë³ñòü 

îïàëþâàëüíîãî 
ïåð³îäó, ä³á

176 176

Òàðèôè íà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå. 
  
      
Ñòðóêòóðà òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ-

÷î¿ âîäè äëÿ ïîòðåá áþäæåòíèõ óñòàíîâ 
òà ³íøèõ ñïîæèâà÷³â ÊÏ "ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ"

   

¹ Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â 

Ïîñëóãà 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî 

ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè

äëÿ ïîòðåá 
áþäæåòíèõ 

óñòàíîâ

äëÿ 
ïîòðåá 
³íøèõ 

ñïîæè-
âà÷³â

2018 ðîçïîð. ¹ 700 â³ä 
26.04.2018 ä³þ÷à

ãðí/ì3 ãðí/ì3

1 2 3 5

1
Ñîá³âàðò³ñòü âëàñíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, 
âðàõîâàíà ó âñòàíîâëåíèõ òàðèôàõ íà 

òåïëîâó åíåðã³þ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ 
71,69 71,61

2 Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ 
ñëóæáè, óñüîãî, ó òîìó ÷èñë³: 0,00 0,00

 2.1 âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ç â³äðàõóâàí-
íÿìè íà ñîö³àëüí³ çàõîäè 0,00 0,00

 2.2 ³íø³ âèòðàòè àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 0,00 0,00

3

Âèòðàòè ç ïðîâåäåííÿ ïåð³îäè÷íî¿ 
ïîâ³ðêè, îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåìîíòó 

êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó, ó òîìó ÷èñë³ 
¿õ äåìîíòàæó, òðàíñïîðòóâàííÿ òà 

ìîíòàæó ï³ñëÿ ïîâ³ðêè

0,00 0,00

4
Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè íà ïîñëóãó 
ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ 

âîäè
6,32 6,32

5 Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,00 0,00

6 Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã áåç óðàõóâàííÿ 
ïîñëóã áàíêó 78,01 77,93

7 Ïîñëóãè áàíêó 0,00 0,00

8 Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç 
óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 78,01 77,93

9 Ðîçðàõóíêîâèé ïðèáóòîê, óñüîãî, ó 
òîìó ÷èñë³: 0,00 0,00

10 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè 78,01 77,93

11 Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü 15,60 15,59

12 Ïëàíîâàí³ òàðèôè íà ïîñëóãè ç ÏÄÂ 93,61 93,52

13

Ïëàíîâàíèé òàðèô íà ïîñëóãó ç 
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ãðí/ì2 
çà ì³ñÿöü ïðîòÿãîì îïàëþâàëüíîãî 

ïåð³îäó, ç ÏÄÂ

0,00 0,00

14 Ïëàíîâàíà òðèâàë³ñòü îïàëþâàëüíîãî 
ïåð³îäó, ä³á 176 176

Òàðèôè íà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå
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№54 (5105)

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ 
ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóë.Ñèìèðåíêà,17, 
òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêò³â îðåíäè: âóë. Áóëãàêîâà, 3, ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà 
ïëîùà 29,64 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá'ºêòà – 533500,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç 
ÏÄÂ) – 2285,83 ãðí; âóë. Ñèìèðåíêà, 21-à ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 20,0 êâ.ì. Ðèíêîâà 
âàðò³ñòü îá'ºêòà – 360000,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 1542,45 ãðí. Çà-
ïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà 
ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè; âóë. Ãåíåðàëà Â³òðóêà, 9, ï³ä-
âàë, çàãàëüíà ïëîùà 93,20 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá'ºêòà – 1159500,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 5797,50 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ì³ùåíü – ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, âóë. Æîëóäºâà, 6-à ë³ò. Á, 1 ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 19,38 êâ.ì. 
Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá'ºêòà – 365600,00 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 931,46 
ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü – ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íà-
ñåëåííÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ òà îäÿãó. Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêàìè ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³.

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308, òåë. äëÿ äîâ³äîê – 424-34-87.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: âóë. Ìàòåþêà, 3:

1) âóë. Ìàòåþêà, 3, çàãàëüíà ïëîùà – 20,0 êâ.ì, 3 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè – ðîç-
ì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá'ºêòà ç ïðîäàæó îêóëÿð³â, ë³íç, ñêåëåöü, âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) – 457194,00 ãðí, 
ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 12%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 4571,94 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 11 ì³ñÿö³â.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹ 415/1280, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí 
êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 29, Äåñíÿí-
ñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà òåë.: 546-20-51, 
546-20-71, 546-07-49.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà àäðåñîþ: 
âóë. Àêàäåì³êà Çàáîëîòíîãî, 6-à (øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹ 286 ì. Êèºâà) 

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 51,77 êâ. ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïðîâàäÿòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî) (çàÿâ-

íèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà 
ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè).

Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè: 1 053 000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ). Îðåíäíà ïëàòà: 7,31 ãðí çà 1 ãîäèíó
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 

118-á, ì. Êè¿â, 03127, òåë. (044)257-12-57)
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè 

çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 

Îðåíäîäàâåöü – Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 183,50 êâ. ì ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: Ðàéäóæíà âóë., 25.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 2 090 100,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó 

ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº ïî-

áóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (4%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 6 967,00 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 ì. Êè¿â, 

áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 311. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó.
Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ï³äâàëó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 144,20 êâ. ì ðîç-

òàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Åíòóç³àñò³â, 11.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 1 921 000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâ-

ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 6%, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 9 605,00 ãðí, 1 êâ. ì – 66,61 ãðí áåç ïäâ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó 

ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094 

ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, êàá. 311. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ ì. Êè¿â, ïð-ò. ×åð-
âîíîçîðÿíèé, áóä. 12, êâ. 28 âèäàíå Ñîëîì'ÿíñüêèì ðàéîíîì íà ³ì'ÿ Ìåëüíèê Ìàð'ÿíè 
Þð³¿âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì

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

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ – ÎÁÎËÎÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Îá'ºêòè íà áàëàíñ³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Îáîëîíñüêîãî 

ðàéîíó ì. Êèºâà» (ì. Êè¿â, âóë. Ï³âí³÷íà, 22, òåë. 332-35-56): 
– íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ 1-ãî ïîâåðõó â æèòëîâîìó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 4 êîðïóñ 

1 ïëîùåþ 51,9 êâ. ì, ï³ä ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè – 3 465, 50 ãðí. áåç ÏÄÂ ñòàíîì íà 
31.03.2018, çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.

Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ: áàëàíñ ³ çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè çà ìèíóëèé ð³ê; äîêóìåíò, ùî 
ï³äòâåðäæóº ìîæëèâ³ñòü çàáåçïå÷åííÿ âèìîã Äåðæàíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë òà íîðì äëÿ ïåðóêàðåíü ð³çíèõ òèï³â ÄÑÏ²Í 
2.2.2.022-99 ¹ 22 â³ä 25.03.1999 ïðè âèêîðèñòàíí³ îá'ºêòà; îáñÿã îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò, ïîãîäæåíèé ï³äïðèºìñòâîì 
áàëàíñîóòðèìóâà÷åì. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04205, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðøàëà Òèìîøåíêà, 
16, Îáîëîíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, ê³ì. 221,220, 
òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 418-41-98.

Ó çâ'ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ö³í íà åíåðãîíîñ³¿, ìàòåð³àëè òà ïîñëóãè 
Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Óêðæèòëîñåðâ³ñ" ïîâ³äîìëÿº, ùî òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â 
³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ð. ¹ 869, íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
íà çàòâåðäæåííÿ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòðóêòóðè òàðèô³â, ïåð³îäè÷í³ñòü òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã ðîç-
ì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä'¿çäàõ áóäèíê³â.

Òàðèôè íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áóäèíê³â òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é, ãðí çà 1 êâ. ì. çàãàëüíî¿ 
ïëîù³ êâàðòèðè çà ì³ñÿöü.

¹¹ ï/ï Àäðåñà æèòëîâèõ áóäèíê³â

Ðîçðàõîâàíèé òàðèô

äëÿ êâàðòèð ïåðøîãî 
ïîâåðõó

êð³ì êâàðòèð ïåðøîãî 
ïîâåðõó

1. 2. 3. 4.

1 ²íñòèòóòñüêà, 13/4 4,55 5,00

2 ²íñòèòóòñüêà, 16 3,63 6,40

3 ²íñòèòóòñüêà, 18 4,48 6,64

4 ²íñòèòóòñüêà, 20/8 4,04 6,55

5 Øîâêîâè÷íà, 10 3,77 7,77

6 Áàíêîâà, 1/10 4,52 6,34

7 Áàíêîâà,3 4,46 6,04

8 Øîâêîâè÷íà, 21 4,43 6,32

9 Ì. Ãðóøåâñüêîãî, 34-à 3,29 5,01

10 ². Ìàçåïè, 12-à 0,00 6,40

11 ². Ìàçåïè, 12-á 0,00 6,40

12 Ëàâðñüêà, 4 4,85 5,67

13 Ëàâðñüêà, 4-à 4,36 5,82

14 Ëåéïöèçüêà 5,48 5,48

15 Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 5 4,55 6,03

16 Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 7 4,86 6,54

17 Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 11 0,00 6,16

18 Ì. Îìåëÿíîâè÷à-Ïàâëåíêà, 13 0,00 6,10

19 Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 4-à 0,00 5,89

20 Ñòàðîíàâîäíèöüêà, 6 0,00 6,28

21 Òåðåùåíê³âñüêà, 5 3,78 7,63

22 Äåñÿòèííà, 8 4,11 6,53

23 Äåñÿòèííà, 10 0,00 6,53

24 Ñð³áíîê³ëüñüêà, 20 4,91 5,89

25 Ð. Îê³ïíî¿, 1 0,00 5,78

26 Ð. Îê³ïíî¿, 3-à 4,94 6,10

27 Ð. Îê³ïíî¿, 3-á 4,76 6,10

28 Ð. Îê³ïíî¿, 3-â 4,78 6,10

29 Ôëîðåíö³¿, 1/11 4,60 5,77

30 Ãåíåðàëà Æìà÷åíêà, 2 0,00 5,79

31 Äàðíèöüêèé áóëüâàð, 3 4,97 5,69

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, Çàë³çíè÷íå øîñå, 41.

Ïå÷åðñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó

¹ ï/ï Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè ó ãðí 
(áåç ÏÄÂ)

Âàðò³ñòü îá’ºêòà 
îðåíäè ó ãðí 

(áåç ÏÄÂ)
Áàëàíñîóòðèìóâà÷

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå 
âèêîðèñòàííÿ òà òåðì³í 

îðåíäè

Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ãðàô³ê âè-
êîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ (ðîçêëàä 
çàíÿòü, ïîãîäæåíèé ç êåð³âíèêîì 

ÇÍÇ)

Îðåíäíà 
ñòàâêà ó %

Ðîçì³ð ñòàðòîâî¿ 
îðåíäíî¿ ïëàòè çà 

ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè ó 
ãðí (áåç ÏÄÂ)

1.

Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 35,6 êâ. ì (2 êàá³íåòè 
– 10,5 êâ. ì òà 14,4 êâ.ì);
ì³ñöÿ ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ – 10,7 êâ. ì) 
çà àäðåñîþ:
ïðîâóëîê ². Êîçëîâñüêîãî, 3 (ïðèì³ùåííÿ 
Óêðà¿íñüêîãî ãóìàí³òàðíîãî ë³öåþ Êè¿â-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà)

Ñòàíîì íà 
31.01.2018 – 
1332800

Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó 
Ïå÷åðñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. ²íñòèòóò-
ñüêà, 24/7, òåë. 253-00-86

Çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ 

2 ðîêè 364 äí³

Ïðèì³ùåííÿ – 10,5 êâ.ì – 12 
ãîäèí 30 õâèëèí íà òèæäåíü çã³äíî 
ç çàòâåðäæåíèì ðîçêëàäîì çàíÿòü:
Ïîíåä³ëîê, â³âòîðîê, ï’ÿòíèöÿ – 
19.00 – 21.30

Ïðèì³ùåííÿ – 14,4 êâ. ì – 22 ãî-
äèíè 30 õâèëèí íà òèæäåíü çã³äíî 
ç çàòâåðäæåíèì ðîçêëàäîì çàíÿòü.

4 370,26

Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì. Îìåëÿ-
íîâè÷à-Ïàâëåíêà, 15, êàá. 210. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 280-15-39.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного 
випуску (вт, ср, пт)

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

Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б
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E-mail: info@kreschatic.kiev.ua



ЖИТТЯ СТОЛИЦІХрещатик
22 травня 2018 р.
№ 54 (5105)

8
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íîâèíè

 �  Майже 26,5 л крові було зібрано під час акції, 
що відбулася в клінічній лікарні № 15

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Фото Павла ПАЩЕНКА

«ПИТАННЯ донорства крові за-
вжди гостро стояло на порядку 
денному вітчизняної медицини. А 
зараз, коли наші воїни відстоюють 
незалежність України у зоні АТО, 
життєдайна рідина стала питанням 
порятунку десятків життів, – роз-
повів голова ГО «Майбутнє Дарни-
ці» Сергій Вітковський. – Метою 
таких акцій є допомога тим, хто 
гостро її потребує, та популяри-
зація донорства в Києві. Вірю, що 
дарничани здатні згуртуватися 
для благородної мети і допомогти 
багатьом людям, подарувавши їм 
надію на одужання та повноцінне 
майбутнє. Ми закликаємо всіх 
бажаючих взяти участь у донор-
стві, адже на сьогодні в Україні 
налічується близько 2 тисяч до-
норів-волонтерів, у той час як 
європейська норма становить 40-
60 осіб на одну тисячу населен-
ня. За підрахунками Київського 
міського центру крові, для того, 
щоб забезпечити лише столицю, 
добровільними донорами мають 
стати 80 тис. осіб. Члени нашої 

організації «Майбутнє Дарниці» 
регулярно здають кров з 2014 року. 
І сьогодні нас приїхало багато». 

Під час акції, проведеної спіль-
но з Київським міським центром 
крові, стати донорами виявили 
бажання майже 70 добровольців, 
але після медичних обстежень 
здали лише 58 осіб. Наймолодшому 
з донорів – Максиму – 20 років, 
найстаршому – Сергію – 57. 

«Я знаю, що таке людське життя 
й наскільки важливою може бути 
краплина крові, – каже учасник 
бойових дій Наталя. – До того ж, я 
вважаю, що здавати кров корисно 
для організму, так людина омоло-
джується, оновлюється, недарем-
но ж у давнину практикувалося 
«кровопускання» як лікування 
різноманітних хвороб. А моя кров 
може когось врятувати». 

«У Києві донорської крові по-
требують 200-300 хворих щодня, а 
здають її лише 100-150 доброволь-
ців. Це ж нонсенс, щоб у такому 
великому мегаполісі три сотні 
людей не могли здати кров. Слава 
Богу, летальних випадків через 
брак потрібної групи крові поки 

не було. Для людей, які потре-
бують негайної операції, кожна 
краплина життєдайної рідини 
безцінна. Трапляється, її дефіцит 
може забрати у недужого останній 
шанс на порятунок, – зазначає 
головний лікар столичної лікар-
ні № 15 Андрій Мусієнко. – Це 
плановий день донора, який в 
нашій лікарні проводиться вже не 
вперше. У нас, як, мабуть, і в усіх 
столичних лікувальних закладах, 
є потреба в донорській крові. Але 
все вирішується». 

«Я вперше роблю це, – каже 
Сашко, боксер, член ГО «Майбутнє 
Дарниці». – В інтернеті, в групі, 
розмістили інфу, що потрібно зда-
ти кров. То я й подумав, що моя 
кров може комусь знадобитися». 

До речі, донорство – не єдине, 
чим займаються члени громад-
ської організації: «Ми разом із 
спортклубами «Атлет», «Добро», 
«Восход» організовуємо дитячо-
юнацькі футбольні турніри, допо-
магаємо багатодітним сім’ям… І 
хочемо, щоб наш район, як і весь 
Київ, гідно жив і розвивався», – 
поділився дарничанин Юрій 

ЗА ОСТАННІЙ місяць і першу 
декаду травня інспектори з благо-
устрою в місті склали 1844 приписи 
та 274 протоколи, що стосуються 
неналежного утримання балан-
сової території, зокрема, непри-
браного сміття. Про це повідомив 
директор Департаменту міського 
благоустрою Андрій Фіщук. 

«Одна з нагальних проблем 
столиці – стихійні сміттєзвали-
ща, де розмножуються комахи і 
гризуни, які є збудниками інфек-

ційних захворювань, – зауважив 
Андрій Фіщук. – Слід додати, що 
проблема сміття – це, перш за 
все, проблема загальної культу-
ри громадян, тому Департамент 
ініціював зміни до Кодексу про 
адмінправопорушення у частині 
значного збільшення розміру 
адмінштрафів». 

Нагадаємо, сума штрафу для 
юридичних осіб складає від 850 
до 1700 грн; для фізосіб – від 340 
до 1360 грн 

В Е Р Х О В Н И Й 
Суд не допустив 
до розгляду за-
яву  товариства, 
яке наполягало на 
перегляді судових 
рішень, постанов-
лених за позовом 
прокуратури Києва, 
про повернення у 
держвласність ді-
лянок на вул. Ми-
хайлівській, 24-26 
та Михайлівській 
площі у Шевченківському районі, де громадою міста планується 
створення скверу Небесної Сотні. 

Так, перевіривши доводи заявника та дослідивши додані до за-
яви матеріали щодо неправильного застосування судом касаційної 
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, колегія 
суддів Верховного Суду прийшла до висновку, що вказані доводи 
є необґрунтованими та відмовила у відкритті провадження у цій 
справі. Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту її 
підписання суддями та оскарженню не підлягає 

МЕР Києва Віталій Кличко взяв 
участь у відкритті Дня Європи в 
Україні, святкування якого цьо-
горіч відбулося в столиці на По-
штовій площі в рамках фестивалю 
Kyiv Lights Festival. Він поспілку-
вався з послами країн-членів ЄС 
і подивився світлове шоу. 

«Україна – європейська країна. 
І наш народ продемонстрував це 
ще у 2013-ому, коли сотні тисяч 
громадян вийшли на Майдан 
відстоювати свої європейські 
цілі. І вже чотири роки українці 
захищають ці прагнення на сході 
країни, відбиваючи російську 
агресію. Ми хочемо бути з євро-
пейським співтовариством!» – 
зазначив міський голова. 

Він зауважив, що Київ гідно 
продемонстрував, що є євро-

пейським містом, коли торік на 
високому рівні було проведено 
конкурс «Євробачення». І під-
твердить свій статус за тиж-
день, коли прийматиме фінал 
ЛЧ УЄФА. 

Нагадаємо, що Міжнародний 
фестиваль світла і медіа-мисте-
цтва Kyiv Lights Festival тривав 
у місті 18-20 травня. В рамках 
заходу свою майстерність демон-
стрували дизайнери відеографіки, 
художники світла і лазера, від-
жеї та сучасні митці. Зокрема 
у конкурсі 3D-відеомаппінгу та 
віджеїнгу змагалися представни-
ки 23 країн: Аргентини, Бразилії, 
Великої Британії, Індонезії, Іспа-
нії, Італії, Китаю, Колумбії, Литви, 
Нідерландів, Німеччини, України, 
Франції, Чехії, Чилі, Швейцарії 

«Здай кров – 
врятуй життя!»

За неприбране сміття – штраф

Комерційній структурі 
відмовлено у перегляді 
судових рішень щодо скверу 
Небесної Сотні 

Кияни відсвяткували 
День Європи

Під час акції, проведеної спільно з Київським 
міським центром крові, стати донорами 
виявили бажання майже 70 киян, але після 
медичних обстежень допустили лише 58 
добровольців. Наймолодшому з них – 
Максиму — 20 років, найстаршому – Сергію – 
57. Серед ініціаторів і найактивніших 
учасників акції – Подільська РДА, 
медперсонал клінічної лікарні № 15, 
ГО «Майбутнє Дарниці». 

Наталя ПЛОХОТНЮК  спеціально для «Хрещатика»
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