
На Хрещатику 
покажуть, чому 
поліетилен 
не модний 
Киян закликають менше користуватися 
пластиковим посудом і поліетиленом. 
У середині травня Київрада реко-
мендувала обмежити використання 
поліетиленових пакетів у магазинах. 
Про те, яким шкідливим для довкілля 
є поліетилен постійно нагадують і гро-
мадські організації. Зокрема 3 липня о 
13.15 на вул. Хрещатик, 23 громадська 
організація ReThink та Національний 
конкурс краси «Міс Україна» проведуть 
акцію «Пластиковий пакет – це не 
модно», щоб привернути увагу до без-
думного та надмірного використання 
поліетиленових пакетів в Україні. В 
рамках заходу учасниці конкурсу та 
активісти проведуть театралізовану 
акцію із закликом відмовитись від 
поліетилену. 

Як відомо, петиція ReThink #Па-
кетНеПотрібен «наближається» до 
потрібної кількості голосів та буде 
подана до органів державної влади 
з вимогою законодавчо врегулювати 
обіг поліетиленових пакетів в Україні. 

На Поштовій площі 
святкуватимуть 
День Дніпра 

7 липня киян запрошують на Поштову 
площу на щорічне міське свято – День 
Дніпра, яке розпочнеться о 10.00 пря-
мою трансляцією «Історичного пере-
пливу Дніпра» (https://bit.ly/2K6JLkE). 
Таку ініціативу Державного агентства 
водних ресурсів України підтрима-
но розпорядженням КМДА (https://
bit.ly/2Ir6HW6) із метою виховання 
культури бережливого ставлення до 
найбільшої в Україні та третьої за 
величиною річки Європи. 

Участь у перепливі можуть взяти 
всі охочі різного віку. Триватиме він із 
Труханового острова біля Паркового 
мосту до набережної біля Поштової 
площі (причал 14). Переможцям вру-
чать цінні подарунки та нагороди. 
Зареєструватися можна за посилан-
ням: https://sportevent.com.ua/events/
historical-swim-dnipro2018/, або без-
посередньо на місці старту. 

Також відвідувачів очікуватимуть 
відеотрансляція «Дніпро єднає» (вітан-
ня від білоруських колег), танцюваль-
ний флешмоб Dnipro-dance, виставки 
дитячих малюнків «Мальовничий Дні-
про» і фото «Дніпро різноманітний», 
селфі-зона, а для дітей – конкурси, 
аквагрим, аніматори та інші розваги. 
Крім того, у рамках Дня Дніпра-2018 
триває кампанія проти застосування 
пральних порошків, які містять фос-
фати або фосфонати, у рамках якої 
оголошено конкурс «Мій улюблений 
пральний порошок – без вмісту спо-
лук фосфору». 

Нагадаємо, що День Дніпра відзна-
чають щорічно першої суботи липня. 
Свято започатковано у 2003 році, 
щоб привернути увагу до екологічних 
проблем цієї водної артерії.
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Літо дарує снагу 
та здоров’я

 �  За кошти столичного бюджету 
заплановано оздоровити 
понад 10 тисяч дітей

УЧОРА в мерії підбили перші підсумки ди-
тячого оздоровлення в столиці в 2018 році. 

«Перед початком літнього сезону проведено 
низку нарад, представники КМДА взяли участь 
у всеукраїнському штабі з оздоровлення та від-
починку дітей. Також робочі групи перевірили 
об’єкти оздоровлення та відпочинку щодо їх 
готовності до відкриття. На сьогодні всі вони 
працюють у звичному режимі, мають відпо-
відні дозволи та акти. Станом на 2 липня уже 
відпочило більше 2200 юних киян, – повідомила 
головний спецiалicт вiддiлу спортивного резерву 
та оздоровчої роботи Департаменту молоді та 
спорту КМДА Ольга Вязіна. – Також працюють 

два комунальні заклади територіальної громади 
міста – це дитячий оздоровчий табір «Зачаро-
вана долина», що в Закарпатській області, та 
позаміський дитячий заклад оздоровлення та 
відпочинку «Зміна» в Бородянському районі 
Київської області. Наразі в них оздоровилося 
вже більше 600 дітей». 

За її словами, бюджетом міста цього року 
на оздоровлення та відпочинок дітей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, 
передбачено близько 100 мільйонів гривень. З 
них – 77 мільйонів гривень за міською цільовою 
програмою оздоровлення та відпочинку юних 
мешканців столиці на період до 2018 року. 
Також Департаментом соціальної політики 
передбачено більше 18 мільйонів гривень на 
оздоровлення дітей учасників АТО, внутрішньо 
переміщених осіб та дітей, постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи. Сьогодні оздоровчу 
літню кампанію профінансовано на понад 35 
мільйонів гривень. 

«За кошти бюджету міста влітку запланова-
но оздоровити більше 10 тисяч дітей. Наразі 
оздоровлено вже більше 3,5 тисяч. Маленькі 
кияни відпочивають у дитячих закладах, що 
стали переможцями конкурсних торгів. Це та-
бори Київської, Івано-Франківської, Одеської, 
Львівської, Запорізької областей. Крім того, 
столична малеча за кошти державного бюджету 
оздоровлюється у дитячих центрах «Артек» та 

«Молода гвардія». В червні в них побували 492 
юних киянина. 

Крім того, служба у справах дітей та сім’ї 
КМДА організовує відпочинок 186 дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 
Також з 1 червня у столиці запрацювали шкільні 
табори, яких нараховується 67. В них вже від-
почило більше 6 тисяч хлопчиків і дівчаток, 
зокрема 521 дитина за кошти міського бюджету». 

Ольга Вязіна пояснила, як батькам отримати 
путівки для оздоровлення дітей. 

«Якщо це табори мережі міста, батьки можуть 
безпосередньо звертатися до закладів. На сайті 
Департаменту розміщені всі контакти. Якщо 
мова йде про переможців конкурсних торгів, 
що знаходяться в інших областях, потрібно 
звертатися до відділу у справах сім’ї, молоді 
та спорту районних державних адміністрацій, 
написати заяву. Вони подають свої заявки до 
Департаменту і їм виділяється необхідна кіль-
кість путівок», – поділилася головний спецiалicт 
вiддiлу спортивного резерву та оздоровчої 
роботи Департаменту молоді та спорту. – За 
кошти міської влади путівки надаються в першу 
чергу дітям, які потребують особливої уваги та 
підтримки, зокрема це діти-сироти, з інвалідніс-
тю, з малозабезпечених чи багатодітних сімей. 
Крім літньої оздоровчої кампанії, є можливість 
оздоровитися також і в інший період, в дитячих 
центрах, які працюють протягом року �

Цього літа за кошти міського 
бюджету заплановано оздоровити 
більше 10 тисяч юних киян. На 
сьогодні оздоровлено вже більше 
3,5 тисяч. Маленькі мешканці 
столиці відпочивають у дитячих 
закладах оздоровлення, що стали 
переможцями конкурсних торгів, а 
також у пришкільних таборах. 

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 67 (1879), вівторок, 3 липня 2018 р.

Про проведення 12.07.2018 пленарного засідання VI сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 422 від 26 червня 2018 року

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин третьої та четвертої статті 25 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 07.07.2016 №579/579, частини першої статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України від 
02.02.2005 №14/5:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17.05.2018 № 831/4895

Звернення
до Верховної Ради України щодо заходів, спрямованих на збереження 

та охорону культурної спадщини

Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради 
України щодо заходів, спрямованих на збереження 

та охорону культурної спадщини
Рішення Київської міської ради № 831/4895 від 17 травня 2018 року

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону культурної спадщини», з метою сприяння термі-
новому законодавчому врегулюванню питання щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про 
охорону культурної спадщини Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

11 червня 2018 року № 1006

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 23 червня 2018 р. за № 151/1999

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 1307,56 1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 03 êâ³òíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 85/1933.

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

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì 
îáîâ’ÿçê³â.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè
Ì. Ïîâîðîçíèê

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

23 червня 2018 р. за № 151/1999

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

Розпорядження № 1006 від 11 червня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України, від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

1. Ïðîâåñòè 12 ëèïíÿ 2018 ðîêó î 10.00 ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII 
ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 4-é ïîâåðõ).

2. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíèòè îðãàí³çàö³éíå òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çà-
áåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII 
ñêëèêàííÿ.

3. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ äîâåñòè äî â³äîìà òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, äåïóòàò³â Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ãîë³â äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ 
ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

Ðîçä³ë VIII Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè» ðåãóëþº ïèòàííÿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³ âñòàíîâëþº êðèì³íàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííå ïðîâåäåííÿ ïî-
øóêîâèõ ðîá³ò íà îá’ºêò³ àðõåîëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè, 
çíèùåííÿ, ðóéíóâàííÿ àáî ïîøêîäæåííÿ îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè òà àäì³í³ñòðàòèâíó â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ âèìîã öüîãî Çàêîíó.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ïåðåáóâàº íà ðîçãëÿä³ 
íèçêà çàêîíîïðîåêò³â, àâòîðè ÿêèõ ïðîïîíóþòü 
ïîñèëèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó ñôåð³ îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, çîêðåìà øëÿõîì âíåñåí-
íÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè òà Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Òàê³ ïðîïîçèö³¿ âîíè îá´ðóíòîâóþòü ó ïî-
ÿñíþâàëüíèõ çàïèñêàõ äî öèõ çàêîíîïðîåêò³â, 
çîêðåìà òèì, ùî âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð ñòÿã-
íåíü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè º ì³çåðíèì ³ íå ñòèìóëþº 
ïðàâîïîðóøíèê³â ó ìàéáóòíüîìó äîòðèìóâàòèñü 
âèìîã çàêîíó ùîäî îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

Òàêîæ îêðåìî¿ óâàãè çàñëóãîâóº ïèòàííÿ 
âèêóïó îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â ðàç³ íå-
äîáðîñîâ³ñíîãî ïîâîäæåííÿ ç íèìè ¿õ âëàñíèê³â, 
àäæå íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ìåõàí³çì éîãî âè-
ð³øåííÿ âðåãóëüîâàíèé íå äîñòàòíüî êîíêðåòíî, 
÷åðåç ùî îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ÷àñòî íå 
âèêîðèñòîâóþòü öåé ìåõàí³çì, ïîñèëàþ÷èñü 
íà â³äñóòí³ñòü ó íèõ â³äïîâ³äíèõ ïîâíîâàæåíü.

Òàê, ñòàòòåþ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» ðåãëàìåíòóºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü â³äïîâ³äíîãî îðãàíó îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè çâåðòàòèñÿ äî ñóäó ç ïîçîâîì ïðî 
âèêóï ïàì’ÿòêè, ÿêùî â ðåçóëüòàò³ ä³é àáî áåç-
ä³ÿëüíîñò³ ¿¿ âëàñíèêà ¿é çàãðîæóº ïîøêîäæåííÿ 
àáî çíèùåííÿ. Ïðîòå ÷àñòèíà ÷åòâåðòà ö³º¿ ñòàòò³ 
âñòàíîâëþº, ùî âèêóïëåíà ïàì’ÿòêà ïåðåõîäèòü 
ó âëàñí³ñòü äåðæàâè.

Íà ïðàêòèö³ òàêå ôîðìóëþâàííÿ â áàãàòüîõ 
âèïàäêàõ ïðèçâîäèòü äî áåçä³ÿëüíîñò³ ì³ñöå-
âèõ îðãàí³â îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ÿê³ 
ïîñèëàþòüñÿ íà òó îáñòàâèíó, ùî â ðåçóëüòàò³ 
âèêóïó ïàì’ÿòêà ïåðåéäå ó âëàñí³ñòü äåðæàâè, 
à â³äïîâ³äíî é ³í³ö³þâàòè ïèòàííÿ âèêóïó ìàº 
ñàìå öåíòðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèì 
º Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè Óêðà¿íè.

Ïðè âèâ÷åíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñë³ä âðàõóâàòè, 
ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàì’ÿòîê ó ñòîëèö³ ìàº ñòàòóñ 
ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñöåâîãî 
çíà÷åííÿ ³ ëîã³÷íî, ùî â ðàç³ çâåðíåííÿ äî ñóäó ç 
ïîçîâîì ïðî âèêóï ïàì’ÿòêè ì³ñöåâèì îðãàíîì 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè âîíà ìàëà á ïå-
ðåõîäèòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäà, à íå äåðæàâè.

Ì³ñòî Êè¿â ÿê ñòîëèöÿ Óêðà¿íè – ì³ñòî ç áàãàòî-
â³êîâîþ ³ñòîð³ºþ, íà òåðèòîð³¿ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, 
çîêðåìà òèõ, ùî çà ð³øåííÿì ÞÍÅÑÊÎ âêëþ÷åí³ 
äî ðåºñòðó Âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, íå 
ìîæå ñòîÿòè îñòîðîíü ïðîáëåì çíèùåííÿ àáî 
ïîøêîäæåííÿ òàêèõ îá’ºêò³â.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòà-
ºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì 
ñïðèÿòè òåðì³íîâîìó çàêîíîäàâ÷îìó âðåãóëþ-
âàííþ òàêèõ ïèòàíü:

1. Ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ 
çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùè-
íè, çîêðåìà øëÿõîì âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í 
äî ðîçä³ëó VIII Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» â ÷àñòèí³ ñóòòºâîãî çá³ëü-
øåííÿ ðîçì³ðó ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é çà ïîðóøåííÿ 
íîðì âèùåâêàçàíîãî Çàêîíó íåäîáðîñîâ³ñ-
íèìè âëàñíèêàìè ÷è êîðèñòóâà÷àìè îá’ºêò³â 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 
298 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â ÷àñòèí³ 
âñòàíîâëåííÿ á³ëüø ñóâîðî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ â ñôåð³ îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòåé 
92, 18833 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ 
ïðàâîïîðóøåííÿ â ÷àñòèí³ çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó 
ô³íàíñîâèõ ñàíêö³é çà ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ñòîñîâíî 
îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè.

2. Âèêóï îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè øëÿ-
õîì âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 21 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî îõîðîíó êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè» â ÷àñòèí³ 
âñòàíîâëåííÿ ìîæëèâîñò³ ïåðåõîäó ïàì’ÿòîê 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â³äïîâ³äíî¿ òåðè-
òîð³àëüíî¿ ãðîìàäè â ðàç³ íàÿâíîñò³ ó òàêîãî 
îá’ºêòà ñòàòóñó ïàì’ÿòêè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ òà óõâàëåííÿ â³äïîâ³äíîãî 
ð³øåííÿ ïðî éîãî âèêóï ñóäîì.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Â óìîâàõ ðîçáóäîâè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâè ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì ïðîöåñ³â ïðîáó-
äæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ îá’ºêòè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ùî ñòàëè ñâ³äêàìè áà-
ãàòîâ³êîâî¿ ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, â³ä³-
ãðàþòü âàæëèâó ñîö³àëüíó ðîëü, âîíè º îñíîâîþ 
ï³çíàííÿ ìèíóâøèíè, âñåá³÷íîãî îñìèñëåííÿ 
æèòòÿ íàðîäó. Çà ê³ëüê³ñòþ ïàì’ÿòîê, íàÿâí³ñ-
òþ øåäåâð³â Óêðà¿íó ìîæíà â³äíåñòè äî êðà¿í 
ç áàãàòîþ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîþ ñïàäùèíîþ. 
×èìàëî ïàì’ÿòîê ìàþòü çàãàëüíîäåðæàâíå 
çíà÷åííÿ, à òàê³ ÿê Êèºâî-Ïå÷åðñüêà ëàâðà òà 
Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà çà ð³øåííÿì ÞÍÅÑÊÎ âêëþ÷åí³ 
äî ðåºñòðó Âñåñâ³òíüî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. 
Óñâ³äîìëåííÿ çíà÷åííÿ êóëüòóðíîãî íàäáàííÿ 
º ðóø³ºì äëÿ çðîñòàííÿ íåçì³ííîãî ïðàãíåííÿ 
äî ï³çíàííÿ, äî ³äåíòè÷íîñò³, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ 
ó áàæàíí³ ïîâòîðíî â³äêðèâàòè âëàñíó ³ñòîð³þ, 
òðàäèö³¿, äóõîâíå êîð³ííÿ.

Êóëüòóðíà ñïàäùèíà ÿê îäíà ³ç íàäçâè÷àéíî 
âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ áóäü-
ÿêîãî íàðîäó ïîñ³äàº îñîáëèâå ì³ñöå ³ íà çà-
êîíîäàâ÷îìó ð³âí³.

Ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âñòàíîâëåíî, ùî êóëü-
òóðíà ñïàäùèíà îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì. Êîæåí 
çîáîâ’ÿçàíèé íå çàïîä³þâàòè øêîäó ïðèðîä³, 
êóëüòóðí³é ñïàäùèí³, â³äøêîäîâóâàòè çàâäàí³ 
íèì çáèòêè.

Ñòàòòÿ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè» âèçíà÷àº, ùî îá’ºêò êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè – öå âèçíà÷íå ì³ñöå, ñïîðóäà 
(âèòâ³ð), êîìïëåêñ (àíñàìáëü), ¿õí³ ÷àñòèíè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè ðóõîì³ ïðåäìåòè, à òàêîæ 
òåðèòîð³¿ ÷è âîäí³ îá’ºêòè (îá’ºêòè ï³äâîäíî¿ 
êóëüòóðíî¿ òà àðõåîëîã³÷íî¿ ñïàäùèíè), ³íø³ 
ïðèðîäí³, ïðèðîäíî-àíòðîïîãåíí³ àáî ñòâîðåí³ 
ëþäèíîþ îá’ºêòè íåçàëåæíî â³ä ñòàíó çáåðå-
æåíîñò³, ùî äîíåñëè äî íàøîãî ÷àñó ö³íí³ñòü 
ç àðõåîëîã³÷íîãî, åñòåòè÷íîãî, åòíîëîã³÷íîãî, 
³ñòîðè÷íîãî, àðõ³òåêòóðíîãî, ìèñòåöüêîãî, íà-
óêîâîãî ÷è õóäîæíüîãî ïîãëÿäó ³ çáåðåãëè ñâîþ 
àâòåíòè÷í³ñòü.

Ó ïðåàìáóë³ âêàçàíîãî Çàêîíó çàçíà÷åíî, ùî 
îõîðîíà îá’ºêò³â êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè º îäíèì ³ç 
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè 
òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî çàõîä³â, ñïðÿ-
ìîâàíèõ íà çáåðåæåííÿ òà îõîðîíó êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 

ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 07 áåðåçíÿ 2018 ðîêó ¹ 372 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
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Ïðîøó Âàñ íàäàòè ïóò³âêó íà ìîðå ó Ñêàäîâñüê ÷è ³íøå ì³ñòå÷êî á³ëÿ ìîðÿ, äëÿ 
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24.05.2018 ð.
Ç ïîâàãîþ, Ëóáåíñüêèé Â.Ñ. (áàòüêî)

Äî â³äîìà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, çáîð³â òà ïëàòåæ³â ì.Êèºâà!

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó 
ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 02.07.2018 çàïðîâàäæóºòüñÿ öåíòðàë³çîâàíå 
âèêîíàííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñòèíè äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íà ð³âí³ 
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Ðàõóíêè çà íàäõîäæåííÿìè äî äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâèõ áþäæåò³â ç êîäîì 
áàíêó (ÌÔÎ) 820019, ÃÓ ÄÊÑÓ ó ì.Êèºâ³ ä³þòü äî 02.07.2018.

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 229,00 êâ. ì ðîçòàøîâàíå 
çà àäðåñîþ: Ìàëèøêà À. âóë., 25/1.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.201 8 – 3838000,00 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 ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ (1%, 2%, 3%, 4%, 

5%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 10824,05 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, ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Êîìïàí³ÿ îãîëîøóº ðîçïðîäàæ åëåêòðîòåõí³÷íî¿ òà ñâ³ò-
ëîòåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöÿì íåïëàòíèêàì 
ÏÄÂ. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì +38 093-187-86-04

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, 

êîíòàêòíèé òåëå-
ôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò îðåíäè

Õàðàêòåðèñ-
òèêà

Ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

Çàãàëüíà 
ïëîùà, 

êâ. ì

Îðåíä- 
íà 

ñòàâêà 
ó %

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ ïðèì³ùåííÿ

Ñòðîê îðåíäè, 
çàïðîïîíîâà-
íèé çàÿâíèêîì

Îðåíäíà 
ïëàòà çà 1 
êâ.ì, ãðí

Ðîçì³ð 
ì³ñÿ÷íî¿ 
îðåíäíî¿ 

ïëàòè, ãðí

Âàðò³ñòü 
îá’ºêòà 

îðåíäè, ãðí 
áåç ÏÄÂ

1

ÊÏ «Êè¿âæèòëîñïåö-
åêñïëóàòàö³ÿ» (âóë. 

Âîëîäèìèðñüêà, 
51-à, 234-23-24)

1 ïîâåðõ Õàðê³âñüêå 
øîñå 2, ë³ò. À 187,6 5

Ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðî-
äàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì òîâàð³â 

ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè

Ñòàíîì íà 31.03.2018

2 ðîêè 364 äí³ 76,29 14312,50 3435000,0

2

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé 
êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü 

âåòåðàí³â â³éíè 
(254075, Ôåäîðà 
Ìàêñèìåíêà, 26, 

401-96-20)

2 ïîâåðõ 
¿äàëüíÿ ç 

îáëàäíàííÿì 
(17 îäèíèöü)

Ôåäîðà 
Ìàêñèìåí-

êà, 26
194,70

6

Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, ùî íå çä³éñíþº ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, çàêëàäó 

ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà ç ïîñòà÷àííÿ 
ñòðàâ, ïðèãîòîâëåíèõ öåíòðàë³çîâàíî, 

äëÿ ñïîæèâàííÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ 68,15 13268,0 2653600,0

10 Îðåíäà îêðåìèõ ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà-
÷åíèõ îá’ºêò³â

Ñòàíîì íà 28.02.2018

2 ðîêè 364 äí³ – 1185,38 142245,0

3
Ê²² «Êè¿âïàñòðàíñ» 

(04070, Íàáåðåæíå 
Øîñå, 2, 254-65-27)

1, 2 ïîâåðõ Ñèðåöüêà, 25 
êîðï. 4 813,0 6 Ðîçì³ùåííÿ ñêëàäó

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 29,64 24097,5 4819500,0

4 3 ïîâåðõ
Ñ³ì’¿ Õîõëî-

âèõ, 7/9 
ë³ò. Á ê. 1

170,0 1 Ðîçì³ùåííÿ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
Ñòàíîì íà 31.12.2017

2 ðîêè 364 äí³ 17,02 2892,74 3326000,0

5

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 9 

Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó (04073, 

Êîïèë³âñüêà, 1/7, 
468-50-70

1 ïîâåðõ, 
öîêîëü 

¿äàëüíÿ ç 
îáëàäíàííÿì 
(34 îäèíèö³)

Êîïèë³âñüêà, 
1/7, ê.2 458,2

4
Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, ùî íå çä³éñíþº ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ó çàêëàäàõ 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 43,63 19990,93 5997280,0

10 Îðåíäà îêðåìèõ ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà-
÷åíèõ îá’ºêò³â

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ – 1244,33 149320,0

6

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 4 

Ñîëîì’ÿíñüêîãî 
ðàéîíó ì. Êèºâà 
(03680, ì. Êè¿â, 

ïðîñï. Êîìàðîâà, 3, 
408-00-35)

1 ïîâåðõ
ïðîâ. 

Êîâàëüñüêèé, 
12

18,0 3 Ðîçì³ùåííÿ ïåðóêàðí³ Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 19,10 2177,28 1985681,0114,0 1
Ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, 

ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè 
(êóðñè ç íàâ÷àííÿ ïåðóêàð³â òà ìàí³êþðó)

5

Äèòÿ÷à êë³í³÷íà 
ë³êàðíÿ ¹ 7 

Ïå÷åðñüêîãî ðàéîíó 
(01133, Ï³äâèñî-

öüêîãî Ïðîôåñîðà, 
4-á, 285-14-36)

1 ïîâåðõ, 
ï³äâàë 

¿äàëüíÿ ç 
îáëàäíàííÿì 
(81 îäèíèöÿ)

âóë. Ïðî-
ôåñîðà Ï³ä-
âèñîöüêîãî, 

4-á, ë³ò. Ã

364,3

4
Ðîçì³ùåííÿ ¿äàëüí³, ùî íå çä³éñíþº ïðî-
äàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ó çàêëàäàõ 

îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ 59,80 21786,73 6536020,0

10 Îðåíäà îêðåìèõ ³íäèâ³äóàëüíî âèçíà-
÷åíèõ îá’ºêò³â

Ñòàíîì íà 30.04.2018

2 ðîêè 364 äí³ — 3611,33 433360,0

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.
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 ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà       âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Сьогодні наш співрозмовник – 
в.о. начальника управління Фонду  
соціального страхування України у 
м. Києві Вадим Храпчун і розмова 
піде про соціальний захист працюю-
чих громадян – застрахованих осіб.

Захистити кожного громадянина від нео-
чікуваних ситуацій, які можуть порушувати 
його звичний життєвий ритм – таке завдання 
ставить перед собою кожне соціально-еко-
номічно розвинуте суспільство. В Україні 
одним із вагомих елементів механізму реа-
лізації соціальної політики держави є соці-
альне страхування. А в його структурі – Фонд 
соціального страхування України (надалі – 
Фонд). Пріоритетним завданням Фонду є 
соціальний захист громадян та реалізація їх 
прав на отримання різних видів соціального 
забезпечення. Розглянемо сьогодні два види 
допомоги: допомогу по тимчасовій втраті 
працездатності та допомогу по вагітності й 
пологах відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  стра-
хування» від 23.09.1999 № 1105 (далі – Закон).

Як зазначає Вадим Храпчун, на сьогод-
нішній день існує проблема недостатньої 
обізнаності громадян щодо можливості 
отримання матеріального забезпечення, 
чинників, що впливають на розмір допомоги, 
процесу фінансування Фондом та отримання 
коштів безпосередньо на рахунки. Тому для 
розуміння зазначених процесів з’ясуємо, які 
дії нам необхідно зробити для отримання 
допомоги по тимчасовій непрацездатності 
та вагітності й пологах. 

Насамперед визначимо, хто з нас може 
отримати зазначену допомогу. У Законі 
чітко врегульовано питання щодо права 
на матеріальне забезпечення: таке право 
мають винятково застраховані особи. Це 
право виникає з настанням страхового ви-
падку в період роботи, підприємницької та 
іншої діяльності.

Головним чинником, за яким можна 
визначити, чи є ви застрахованою особою, – 
це сплата єдиного соціального внеску. Ви 
можете сплачувати його самі, якщо ви фі-
зична особа-підприємець, або ж, якщо ви 
перебуваєте у трудових відносинах, за вас 
його сплачує роботодавець.  

Законом визначено, що допомога по 
тимчасовій непрацездатності та вагітності 
й пологах призначається на підставі ори-
гіналу листка непрацездатності (для його 
отримання слід звертатися до закладів охо-
рони здоров’я). Проте, якщо крім основного 
місця роботи застрахована особа  працює 
за сумісництвом, є можливість отримати 
матеріальне забезпечення за всіма місцями 
роботи. У такому разі виплати здійснюються 
на підставі копії листка непрацездатності, 
яка засвідчується підписом керівника і 
скріплюється печаткою за основним місцем 
роботи, та довідки про середню заробітну 
плату за основним місцем роботи. 

Отже, для реалізації свого права на отри-
мання матеріального забезпечення необхідно 
надати листок непрацездатності за основним 
місцем роботи (або копію листка з довідкою 
за місцем роботи за сумісництвом).

Після надходження листка непрацез-
датності до роботодавця він передається 

до кадрової служби, яка вносить необхідну 
інформацію на зворотній бік листка не-
працездатності, включаючи відомості про 
страховий стаж. 

Слід зазначити, що згідно із Законом 
страховий стаж – це період (строк), про-
тягом якого особа підлягала страхуванню 
у зв’язку з тимчасовою втратою працез-
датності та за який щомісяця сплачено 
нею та/або роботодавцем страхові внески в 
сумі не меншій, ніж мінімальний страховий 
внесок. Також до страхового стажу входять 
періоди відпустки для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, отримання 
виплат за окремими видами соціального 
страхування, крім пенсій усіх видів (за ви-
нятком пенсії по інвалідності).  

Після заповнення листка непрацездат-
ності кадровою службою він передається 
на розгляд комісії (уповноваженому) із со-
ціального страхування, яка приймає рішення 
про призначення або відмову в призначенні 
допомоги, розглядає підставу і правильність 
видачі листків непрацездатності та інших 
документів, які є підставою для надання 
матеріального забезпечення, та здійснює 
контроль за правильним нарахуванням і 
своєчасною виплатою матеріального за-
безпечення. Документи для призначення 
допомоги по тимчасовій непрацездатності, 
по вагітності й пологах згідно із Законом 
мають розглядатися не пізніше 10 днів з 
дня їх надходження до роботодавця. За ре-
зультатами кожного засідання складається 
відповідний протокол, в якому фіксується 
рішення комісії.

Надалі листок непрацездатності переда-
ється до бухгалтерії, де відповідно до По-
рядку про обчислення середньої заробітної 
плати (доходу, грошового забезпечення) для 
розрахунку виплат за загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням від 
26.09.2001 № 1266 (далі – Порядок), здій-
снюється нарахування суми матеріального 
забезпечення. 

Розрахунковим періодом, за який об-
числюється середня заробітна плата, є 12 
календарних (повних) місяців перебування 
у трудових відносинах. У разі, якщо трудові 
відносини тривають менше, то до розра-
хунку беруться фактично відпрацьовані 
місяці або дні. Порядком визначено загальну 
формулу для обчислення середньоденної 
заробітної плати: загальна сума заробітної 
плати, отриманої за розрахунковий період, 
ділиться на кількість календарних днів за 
цей же період. Отримана сума множиться 
на кількість календарних днів непраце-
здатності, зазначених у листку непраце-
здатності. Таким чином визначається сума 
допомоги по тимчасовій непрацездатності 
та вагітності й пологах.  

Вище ми згадували про страховий стаж, і 
не дарма, – наявність і розмір стажу або від-
сутність страхового стажу напряму впливає 
на розмір допомоги по тимчасовій непра-
цездатності. Відомості про страховий стаж 
застосовуються двічі: перший раз – застосу-
вання загального страхового стажу. В Законі 
визначено, що допомога по тимчасовій 
непрацездатності виплачується залежно 
від стажу, а саме:

50 відсотків середньої заробітної 
плати (доходу) – застрахованим 
особам, які мають страховий стаж 
до трьох років;

60 відсотків середньої заробітної 
плати (доходу) – застрахованим 
особам, які мають страховий стаж 
від трьох до п’яти років;

70 відсотків середньої заробітної 
плати (доходу) – застрахованим 
особам, які мають страховий стаж 
від п’яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної 
плати (доходу) – застрахованим 
особам, які мають страховий стаж 
понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної 
плати (доходу) – застрахованим 
особам, віднесеним до 1-3 кате-
горій осіб, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи; 
одному з батьків або особі, що їх 
замінює та доглядає хвору дитину 
віком до 14 років, яка потерпіла 
від Чорнобильської катастрофи; 
ветеранам війни та особам, на яких 
поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту»; особам, віднесеним до 
жертв нацистських переслідувань 
відповідно до Закону України «Про 
жертви нацистських пересліду-
вань»; донорам, які мають право 
на пільгу, передбачену статтею 10 
Закону України «Про донорство 
крові та її компонентів».

Другий раз роботодавцем до уваги бе-
реться страховий стаж за останні дванад-
цять місяців перед настанням страхового 
випадку. У разі, якщо застрахована особа 
протягом дванадцяти місяців перед на-
станням страхового випадку (видачі листка 
непрацездатності) має страховий стаж менше 
шести місяців, вона має право на розмір 
допомоги, обчислений із мінімальної заро-
бітної плати, встановленої на час настання 
страхового випадку.  

Слід зауважити, що обчислення допомоги 
по вагітності та пологах має свої особливості. 
Вагітні жінки захищені Законом, відповідно 
до якого допомога по вагітності та пологах 
виплачується незалежно від страхового 
стажу в розмірі 100 % від заробітної плати 
та не може бути розрахована менше, ніж із 
мінімальної заробітної плати. Допомога по 
вагітності та пологах надається застрахова-
ним особам у формі матеріального забез-
печення, яке компенсує втрату заробітної 
плати (доходу) за період відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами й повністю випла-
чується за рахунок коштів Фонду.

У свою чергу, допомога по тимчасовій 
непрацездатності надається застрахованим 

особам у формі матеріального забезпечення, 
яке повністю або частково компенсує втрату 
заробітної плати та виплачується Фондом, 
починаючи з шостого дня непрацездатності 
за весь період до відновлення працездатності 
або до встановлення медико-соціальною 
експертною комісією інвалідності, перші 
п’ять днів непрацездатності оплачуються 
за рахунок коштів роботодавця. Однак, 
допомога по тимчасовій непрацездатності, 
зумовлена необхідністю догляду за дитиною, 
виплачується Фондом із першого дня тим-
часової втрати працездатності.

Фінансування матеріального забезпе-
чення здійснюється Фондом на підставі за-
яви-розрахунку, яку після обчислення суми 
допомоги подає роботодавець до Фонду, де і 
вказує нараховані ним суми. Фонд здійснює  
фінансування заявленої суми на рахунок під-
приємства протягом 10 робочих днів. Після 
отримання коштів від Фонду роботодавець 
має виплатити їх у найближчий після дня 
призначення допомоги строк, установлений 
для виплати заробітної плати, проте не буде 
порушенням, якщо роботодавець перерахує 
кошти застрахованій особі раніше зазна-
ченого строку. 

Подібна процедура призначення, на-
рахування та виплати матеріального за-
безпечення чекає і на фізичну-особу під-
приємця, проте з деякими відмінностями. 
Як і наймані працівники, при настанні 
тимчасової втрати працездатності фізич-
на особа-підприємець має звернутися до 
закладів охорони здоров’я для отримання 
листка непрацездатності. 

Нарахування та виплата допомоги має 
здійснюватися особисто фізичною особою-
підприємцем. Тобто фізична особа-підпри-
ємець має особисто заповнити зворотний бік 
листка непрацездатності, прийняти рішення 
про призначення допомоги, розрахувати 
відповідно до Порядку суму матеріального 
забезпечення та подати до Фонду заяву-
розрахунок для отримання фінансування.    

Осягнувши всю процедуру призначення, 
нарахування та виплати матеріального за-
безпечення, стає зрозуміло, що дуже велика 
кількість людей працює над реалізацією 
нашого права на матеріальне забезпечення 
та реалізує один із найважливіших напрямів 
соціально-економічної політики держа-
ви. Слід зазначити, що Фонд виконує свої 
зобов’язання, своєчасно та повною мірою 
надає матеріальну підтримку та соціальні 
послуги людям.

Фонд прагне належно реалізувати соці-
альну політику держави та піднести рівень 
добробуту суспільства до сучасних стан-
дартів, адже це є одним із найважливіших 
чинників розвитку країни.

В.о. начальника управління виконавчої 
дирекції Фонду у м. Києві Вадим Храпчун 
наголосив, що управлінням у м. Києві, Пра-
вобережним та Лівобережним відділеннями 
управління виконуються всі завдання, перед-
бачені чиним законодавством. Управлін-
ням  постійно проводиться інформування 
застрахованих осіб щодо їх прав у сфері 
соціального страхування. 

Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування 

України у м. Києві

Соціальний захист працюючихСоціальний захист працюючих
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