
КМДА закликає 
парламент підтримати 
проект Постанови про 
збереження історико-
культурної спадщини 
на Поштовій площі 
Столична влада закликає депутатів Верхов-
ної Ради підтримати проект Постанови про 
збереження історико-культурної спадщини 
на Поштовій площі у м. Києві (№ 8541). 

«Я дуже здивований таким голосуванням 
і сподіваюсь, що парламентарі все ж таки 
проявлять свідомість та підтримають цю 
постанову, оскільки все, що вже знайдене 
і буде знайдене у подальшому на роз-
копках на Поштовій площі, не належить 
ані КМДА, ані активістам, ані археологам. 
Це загальнодержавне надбання, розпо-
рядником якого є виключно Міністерство 
культури», – наголосив заступник голови 
КМДА Олексій Резніков. 

Також він нагадав, що влада міста не-
одноразово зверталася до Міністерства 
культури із пропозицією допомогти і взяти 
до музейних фондів Києва знахідки. 

«Сподіваюсь, що після прийняття по-
станови Мінкульт таки витребує від архе-
ологів, які проводили розкопки, передачу 
до держфондів знайдених об’єктів і звіти 
за останні чотири роки», – додав Олексій 
Юрійович. 

Нагадаємо, археологи, котрі проводили 
розкопки на Поштовій площі, не передавали 
знахідок до фондів Інституту археології НАН 
України та не надали жодного наукового звіту 
із 2015 року, як того вимагає законодавство. 
Рішення про створення музею на Поштовій 
площі було прийняте ще у 2015 році. Де-
путати Київради 21 червня проголосували 
за збереження артефактів, знайдених під 
час розкопок на Поштовій площі. Рішення 
«Про організаційно-правові заходи щодо 
збереження пам’ятки археології місцевого 
значення «Ділянка прибережного міського 
кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ 
ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та 
музеєфікації об’єктів культурної спадщини» 
підтримали 68 депутатів. 

Рішення, серед іншого, передбачає 
створення комунального закладу «Центр 
консервації предметів археології» та про-
ведення міжнародного архітектурного 
конкурсу. Вирішувати, яким бути музею на 
Поштовій,  мають фахівці музейної справи, 
історики, архітектори та археологи. 

Також у березні КМДА ініціювала і про-
вела за участю міжнародних експертів 
(ICOMOS, ICOM та ICROM, ЮНЕСКО) кон-
ференцію із питань консервації залишків 
дерев’яних конструкцій та їхнього викорис-
тання надалі для наповнення експозиції 
майбутнього музею. 

На вул. Алматинській 
закрили рух авто 
від вул. Рогозівської 
до вул. Макаренка 

До 16 липня у зв’язку з капітальним ре-
монтом вул.  Алматинської закрито рух 
транспорту від вул. Рогозівської до вул. 
Макаренка у напрямку вул. Празької. 

Комунальна корпорація «Київавтодор» 
просить водіїв із розумінням поставитися 
до тимчасових незручностей, пов’язаних із 
виконанням ремонтних робіт.
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Столичні магістралі: Столичні магістралі: 
комфорт і безпека комфорт і безпека 

 �  Бульвар Вернадського чекає капітальне оновлення – 
вперше за 45 років 

УЧОРА мер Києва Віталій Кличко 
проінспектував, як триває капі-
тальний ремонт бульвару Акаде-
міка Вернадського. Під час пере-
вірки він зазначив, що більшу 
частину робіт на запланованих 
на цей рік об’єктах мають завер-
шити в літній період. Довжина 
ділянки, яку реконструювали на 
бульварі Вернадського, – майже 
два кілометри. Загальна вартість 

будівельних робіт – понад 68 міль-
йонів гривень. При цьому на всіх 
об’єктах реконструкції в столиці 
комплексно оновлюється вся при-
легла інфраструктура. 

«Цю дорогу побудували ще у 
1973 році. Жодного капітального 
ремонту з того часу тут не було – 45 
років! На цій ділянці влаштоване 
двошарове покриття з полімер-
асфальтобетону, нові тротуари 
і бордюри, оглядові колодязі та 
озеленено прилеглу територію, – 
повідомив Віталій Кличко. – І важ-
ливо, що дорожню розмітку тут 
нанесли холодним пластиком. 
Це в рази збільшує її термін екс-
плуатації». 

Він також зазначив, що нещо-
давно розпочали і капітальний 
ремонт великої транспортної ма-
гістралі – проспекту Академіка 
Палладіна. 

«Це дасть можливість повніс-
тю оновити цей напрямок в’їзду 
в місто і розвантажити основні 
магістралі. На Палладіна буде від-
ремонтовано майже 5 кілометрів 
дороги. Там роботи розпочалися 
в червні цього року. Термін ви-
конання запланованих заходів – 9 
місяців», – підкреслив мер столиці. 

За його словами, на проспекті 
Академіка Палладіна повністю 
оновлять всі смуги руху, капітально 
відремонтують шляхопровід через 

залізницю і мережу дощової кана-
лізації. Будуть вздовж магістралі 
і нові тротуари, і велосипедні до-
ріжки, і нове сучасне освітлення. 
Також передбачено облаштування 
місць для паркування. 

При цьому голова КМДА під-
креслив, що підрядні організації 
під час укладання угоди дають 
гарантію на нову дорогу – 5 років. 
Якщо за цей час будуть виявлені 
недоліки, підрядник усуватиме їх 
за свій кошт. Міський голова також 
нагадав, що за попередніх два роки 
в Києві капітально відремонтували 
502 кілометри доріг та проїздів. І як 
мінімум 300 кілометрів планують 
замінити цьогоріч �

Цього року міська влада 
поставила перед собою 
завдання відремонтувати 
якомога більше ключових 
магістралей, від яких 
залежить інтенсивність 
та комфортність руху в 
місті. І поступово перейти 
до ремонту маленьких 
вулиць. Про це заявив 
мер Києва Віталій 
Кличко під час інспекції 
капітального ремонту 
бульвару Академіка 
Вернадського. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   
«Хрещатик»

У Святошинському районі столиці триває капітальний ремонт бульвару Академіка Вернадського, а нещодавно 
київавтодорівці розпочали оновлення ще однієї великої транспортної магістралі – проспекту Академіка Палладіна
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 68 (1880), середа, 4 липня 2018 р.

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 18.09.2014 № 151/151
(у редакції рішення Київської міської ради від 17.05.2018 № 817/4881)

ПОЛОЖЕННЯ 
про Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 34765257)

м. Київ

Про внесення змін до Положення про Департамент 
внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

Рішення Київської міської ради № 817/4881 від 17 травня 2018 року
Відповідно до законів України «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну 
службу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання утворення струк-
турних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, 
інших центральних органів виконавчої влади» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 26.06.2018 № 992/5056

Основні техніко-економічні показники детального плану території в 
межах вулиць Оноре Де Бальзака, Милославської, Миколи Закревського, 

Олександра Сабурова у Деснянському районі м. Києва
№ 

п/п Показники Одиниця 
виміру

Існуючий 
стан

Етап на 
5 років

Етап на 20 
років

1 2 3 4 5 6

1. Територія

Територія в межах проекту, га / % 410

у тому числі:

1.1 – житлова забудова » 197,47 202,6 226,09

У тому числі:

а) квартали садибної забудови » - - -

б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків) » 197,47 202,6 226,09

1.2 – ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ 
мікрорайонного значення) » 29,93 25,19 30,72

1.3 – зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) » 36,62 29,96 38,9

1.4 – вулиці в межах червоних ліній » 62,61 62,82 62,82

1.5 Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, кому-
нально-складської, інженерного обладнання, курортної, лікувальної тощо) » 73,57 72,25 41,67

1.6 – інші території (в т.ч. водні поверхні) » 9,8/2,4 9,8/2,4 9,8/2,4

2. Населення

2.1 Чисельність населення, всього, тис. осіб 93,086 96,275 112,686

у тому числі:

– у садибній забудові » - - -

– у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 93,086 96,275 112,686

2.2 Щільність населення (в межах ДПТ), осіб/га 227 235 275

у тому числі:

– у садибній забудові » - - -

– у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) » 471 475 498

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про затвердження детального плану території в межах 
вулиць Оноре де Бальзака, Милославської, Миколи 

Закревського, Олександра Сабурова 
у Деснянському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 992/5056 від 26 червня 2018 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 518/10006 «Про 
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Äåïàðòàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî 

êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³-
ñòðàö³¿) º ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) (äàë³ – Äåïàðòàìåíò), 
ï³äçâ³òíèì òà ï³äêîíòðîëüíèì Êè¿âñüêîìó ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ òà Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

1.2. Äåïàðòàìåíò çàñíîâàíèé íà êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. 
Çàñíîâíèêîì òà âëàñíèêîì Äåïàðòàìåíòó º 
òåðèòîð³àëüíà ãðîìàäà ì³ñòà Êèºâà, â³ä ³ìåí³ 
ÿêî¿ âèñòóïàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

1.3. Äåïàðòàìåíò º þðèäè÷íîþ îñîáîþ 
ïóáë³÷íîãî ïðàâà, ìàº ñàìîñò³éíèé áàëàíñ, 
ðàõóíêè â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè òà áàíê³âñüêèõ óñòàíîâàõ, ïå÷àòêó 
³ç çîáðàæåííÿì Äåðæàâíîãî Ãåðáà Óêðà¿íè òà 
ñâî¿ì íàéìåíóâàííÿì.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ Äåïàðòàìåíòó: ì. Êè¿â, 
âóë. Õðåùàòèê, 36.

1.4. Äåïàðòàìåíò ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè, óêàçàìè Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ³ ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè, àêòàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ó òîìó 
÷èñë³ Áþäæåòíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè, Ïîðÿäêîì 
óòâîðåííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âíóòð³øíüîãî 
àóäèòó òà ïðîâåäåííÿ òàêîãî àóäèòó â ì³í³ñòåð-
ñòâàõ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, ¿õ òåðèòîð³àëüíèõ îðãàíàõ òà áþäæåòíèõ 
óñòàíîâàõ, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ 
ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 28 âåðåñíÿ 2011 ðîêó ¹ 
1001, Ñòàíäàðòàìè âíóòð³øíüîãî àóäèòó, çàòâåð-
äæåíèìè íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè 
â³ä 4 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 1247, çàðåºñòðîâàíèì â 
Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 20 æîâòíÿ 2011 ðîêó 
çà ¹ 1219/19957, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè 
ùîäî åòèêè ïðàö³âíèê³â ï³äðîçä³ëó âíóòð³øíüîãî 
àóäèòó, ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè, 
ð³øåííÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåí-
íÿìè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè òà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), öèì Ïîëîæåííÿì òà 
³íøèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

1.5. Ðàç íà ï³âð³÷÷ÿ Äåïàðòàìåíò çâ³òóº ïåðåä 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ òà ïîñò³éíîþ êîì³-
ñ³ºþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

1.6. Çà ðåçóëüòàòàìè âíóòð³øí³õ àóäèò³â òà 
³íøèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â Äåïàðòàìåíò íàäàº 
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ âèñíîâêè ³ ïðîïî-
çèö³¿ òà íà éîãî âèìîãó ãîòóº ³íôîðìàö³þ ïðî 
âèêîíàííÿ ïëàíó ä³ÿëüíîñò³ Äåïàðòàìåíòó.

1.7. Äåïàðòàìåíò ä³º â ³íòåðåñàõ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà â îñîá³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, º îðãàíîì âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà íå 
ï³äì³íÿº êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é áóäü-ÿêèõ äåð-
æàâíèõ îðãàí³â.

Çä³éñíåííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè çàõîä³â 
äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) íå âèêëþ÷àº 
ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà ³íøèõ êîíòð-
îëüíèõ çàõîä³â Äåïàðòàìåíòîì.

1.8. Ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³ ìîæå ïåðåäáà÷àòè ïðîâåäåííÿ 
ïåðåâ³ðêè îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà ñóòòºâ³ñòü 
òà îö³íêó ðèçèê³â çà îïåðàö³ÿìè, ùî äîïîìàãàº 
âèçíà÷èòèñü ³ç ð³âíåì ïð³îðèòåòó òà ñòðàòåã³ºþ 
ïåðåâ³ðêè.

1.9. Âòðó÷àííÿ òðåò³õ îñ³á ó ä³ÿëüí³ñòü Äå-
ïàðòàìåíòó íå äîïóñêàºòüñÿ.

1.10. Äåïàðòàìåíòó ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «ÊÈ¯ÂÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ».

2. Îñíîâí³ çàâäàííÿ
2.1. Îñíîâíèì çàâäàííÿì Äåïàðòàìåíòó º 

íàäàííÿ íåçàëåæíèõ âèñíîâê³â òà ðåêîìåíäàö³é 
çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ âíóòð³øí³õ àóäèò³â, 

ìîí³òîðèíã³â, àíàë³ç³â òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ çà-
õîä³â åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ òà äîòðèìàííÿì 
çàêîíîäàâñòâà ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà 
îðãàí³çàö³ÿìè êîìóíàëüíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, ³íøèìè 
ñóá’ºêòàìè â ÷àñòèí³ âèêîðèñòàííÿ íèìè îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà (ìàéíà, êîøò³â òà ³íøî¿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³) (äàë³ – ï³äêîíòðîëüí³ ñóá’ºêòè), 
ñïðÿìîâàíèõ íà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ³ 
ðåçóëüòàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà 
Êèºâà, çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Âíóòð³øí³é àóäèò ñòâîðþºòüñÿ ç ìåòîþ âäî-
ñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ, çàïîá³ãàííÿ 
ôàêòàì íåçàêîííîãî, íååôåêòèâíîãî òà íå-
ðåçóëüòàòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ 
êîøò³â, âèíèêíåííþ ïîìèëîê ÷è ³íøèõ íåäî-
ë³ê³â, ïîë³ïøåííÿ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ òà 
óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè.

Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ çàâäàíü çà ðåçóëü-
òàòàìè âíóòð³øí³õ àóäèò³â, ìîí³òîðèíã³â, àíàë³ç³â 
òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â Äåïàðòàìåíò íàäàº 
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ îá’ºêòèâí³ ³ íåçàëåæí³ 
âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî:

îö³íêè óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

ïðàâèëüíîñò³ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 
òà äîñòîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ³ áþäæåòíî¿ çâ³òíîñò³;

äîñÿãíåííÿ åêîíîì³¿ òà ö³ëüîâîãî âèêîðèñ-
òàííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòî-
ð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, åôåêòèâíîñò³ ³ 
ðåçóëüòàòèâíîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ 
ñóá’ºêò³â øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ îá´ðóíòîâàíèõ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü;

ïðîâåäåííÿ àíàë³çó òà îö³íêè ñòàíó ô³íàíñî-
âî¿ ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ 
ñóá’ºêò³â;

çàïîá³ãàííÿ ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà, 
ôàêòàì íåçàêîííîãî, íååôåêòèâíîãî òà íåðå-
çóëüòàòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðî-
ìàäè ì³ñòà Êèºâà ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà;

îá´ðóíòîâàíîñò³ ïëàíóâàííÿ íàäõîäæåíü ³ 
âèòðàò áþäæåòó;

ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì âíóòð³øíüîãî êîíò-
ðîëþ òà àóäèòó òà ¿õ óäîñêîíàëåííÿ;

óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ;
çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ïîìèëîê ÷è ³íøèõ 

íåäîë³ê³â ó ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â.
3. Ôóíêö³¿ 
3.1. Äåïàðòàìåíò ïðîâîäèòü îö³íêó:
åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè âíó-

òð³øíüîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó;
ñòóïåíÿ âèêîíàííÿ ³ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, âèçíà-

÷åíèõ ó ñòðàòåã³÷íèõ òà ð³÷íèõ ïëàíàõ;
åôåêòèâíîñò³ ïëàíóâàííÿ ³ âèêîíàííÿ ö³ëüîâèõ 

ïðîãðàì òà ðåçóëüòàò³â ¿õ âèêîíàííÿ;
ÿêîñò³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã;
ñòàíó çáåðåæåííÿ àêòèâ³â òà ³íôîðìàö³¿;
ñòàíó óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíèì ìàéíîì òà 

³íøèìè îá’ºêòàìè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà;

ïðàâèëüíîñò³ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 
òà äîñòîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ ³ áþäæåòíî¿ çâ³òíîñò³;

ðèçèê³â, ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà âèêîíàí-
íÿ ôóíêö³é ³ çàâäàíü ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â.

3.2. Ïðîâîäèòü àíàë³ç ïðîåêò³â àêò³â Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
òà çà äîðó÷åííÿì Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ïðîåêò³â àêò³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêô äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 

1. Âíåñòè çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàð-
òàìåíò âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà 
àóäèòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿), çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 18 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 151/151 
«Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
âäîñêîíàëåííÿ âíóòð³øíüîãî ô³íàíñîâîãî 
êîíòðîëþ òà àóäèòó», âèêëàâøè éîãî ó íîâ³é 
ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Äîðó÷èòè Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüîãî 
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ òà àóäèòó âèêîíàâ÷îãî 

îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çàáåçïå÷èòè äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ çì³í äî Ïîëîæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó.

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè äåòàëüíèé ïëàí òåðèòîð³é â 
ìåæàõ âóëèöü Îíîðå äå Áàëüçàêà, Ìèëîñëàâñüêî¿, 
Ìèêîëè Çàêðåâñüêîãî, Îëåêñàíäðà Ñàáóðîâà 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà â³äïîâ³äíî äî 
îñíîâíèõ òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â (òåõí³-
êî-åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè òà îñíîâí³ ïîëîæåííÿ 
ç ãðàô³÷íèìè ìàòåð³àëàìè), ùî äîäàþòüñÿ, ÿê 
îñíîâó âèçíà÷åííÿ ïëàíóâàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
³ ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîñòîðîâî¿ 
êîìïîçèö³¿ òà ïàðàìåòð³â çàáóäîâè, ðîçòàøóâàííÿ 
÷åðâîíèõ ë³í³é âóëèöü ³ äîð³ã òà ëàíäøàôòíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ì³ñöåâîñò³.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê» òà íà îô³ö³é-
íîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Íàäàòè ñòàòóñ ñêâåðó çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ 
îð³ºíòîâíîþ ïëîùåþ 0,46 ãà, ðîçòàøîâàí³é íà 
âóë. Ëóê’ÿí³âñüê³é ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà, çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ 
(ïëàí-ñõåìà äîäàºòüñÿ).

2. Êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ïî óòðèìàííþ 
çåëåíèõ íàñàäæåíü Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó:

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

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

3. 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.

4. Âíåñòè çì³íè äî Ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî 
ðîçâèòêó çåëåíî¿ çîíè ì³ñòà Êèºâà äî 2010 ðîêó 
òà êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü 

â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çàòâåðäæåíî¿ ð³-
øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 19.07.2005 
¹ 806/3381 (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), 
âêëþ÷èâøè äî ïåðåë³êó îçåëåíåíèõ òåðèòîð³é 
çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà, ùî â³äïî-
â³äàþòü òèïîëîã³÷íèì îçíàêàì òà ïëàíóâàëüíèì 
âèìîãàì (òàáëèöÿ ¹ 2), çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà-
çíà÷åíó â ïóíêò³ 1 öüîãî ð³øåííÿ.

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

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

7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè òà íà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòî-
áóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

7.3. Äåïàðòàìåíò òà éîãî êåð³âíèöòâî íå ìàþòü 
âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñòîñîâíî ï³äêîíòðîëüíèõ 
ñóá’ºêò³â òà íå íåñóòü â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà îïå-
ðàö³¿, ùîäî ÿêèõ çä³éñíþâàâñÿ âíóòð³øí³é àóäèò, 
ìîí³òîðèíã, àíàë³ç ÷è ³íøèé êîíòðîëüíèé çàõ³ä.

8. Óïðàâë³ííÿ
8.1. Äåïàðòàìåíò î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêèé 

ïðèçíà÷àºòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿºòüñÿ ç ïîñàäè 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó. Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ äè-
ðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó éîãî îáîâ’ÿçêè âèêîíóº 
ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó.

Íà ïîñàäó äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðèçíà-
÷àºòüñÿ îñîáà, ÿê³é ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ 
îñâ³òè íå íèæ÷å ìàã³ñòðà ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà 
ïîñàäàõ äåðæàâíî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â», 
àáî äîñâ³äîì ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ 
ïîñàäàõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 
íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ 
ðîê³â, â³ëüíî âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ.

8.2. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ìîæå ìàòè 
ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â, ÿê³ ïðè-
çíà÷àþòüñÿ íà ïîñàäó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ ç ïîñàä 
äèðåêòîðîì Äåïàðòàìåíòó â óñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

Íà ïîñàäó ïåðøîãî çàñòóïíèêà òà çàñòóïíèê³â 
äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó ïðèçíà÷àºòüñÿ îñîáà, 
ÿê³é ïðèñâîºíî ñòóï³íü âèùî¿ îñâ³òè íå íèæ÷å 
ìàã³ñòðà ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ïîñàäàõ äåðæàâ-
íî¿ ñëóæáè êàòåãîð³é «Á» ÷è «Â» àáî äîñâ³äîì 
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
àáî äîñâ³äîì ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñàäàõ ï³ä-
ïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä 
ôîðìè âëàñíîñò³ íå ìåíøå äâîõ ðîê³â, â³ëüíî 
âîëîä³º äåðæàâíîþ ìîâîþ.

8.3. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó ï³äïîðÿäêîâó-
ºòüñÿ Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

8.4. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó:
8.4.1. Çä³éñíþº êåð³âíèöòâî Äåïàðòàìåíòîì, 

íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ 
òà ðåçóëüòàòè éîãî ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿº ñòâîðåííþ 
íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ ó Äåïàðòàìåíò³.

8.4.2. Ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó ïîëîæåííÿ ïðî Äåïàðòàìåíò.

8.4.3. Çàòâåðäæóº ïîëîæåííÿ ïðî ï³äðîçä³ëè 
Äåïàðòàìåíòó, ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â, 
ðîçïîä³ëÿº ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè ì³æ ïåðøèì 
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó òà çàñòóï-
íèêàìè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, êåð³âíèêàìè 
ï³äðîçä³ë³â, ³íøèìè ïðàö³âíèêàìè Äåïàðòàìåíòó.

8.4.4. Ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Êè¿âñüêîìó 
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ïðîåêòè êîøòîðèñ³â òà øòàòíîãî 
ðîçïèñó Äåïàðòàìåíòó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

8.4.5. Ïëàíóº ðîáîòó Äåïàðòàìåíòó, âíîñèòü 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ ïëàí³â ðîáîòè âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

8.4.6. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè â ìåæàõ 
çàòâåðäæåíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êî-
øòîðèñó Äåïàðòàìåíòó òà íåñå ïåðñîíàëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ.

8.4.7. Âæèâàº çàõîä³â äëÿ óäîñêîíàëåííÿ 
îðãàí³çàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè 
Äåïàðòàìåíòó.

8.4.8. Çâ³òóº ïåðåä Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ 
òà ïåðåä Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ó ïîðÿäêó, 
âñòàíîâëåíîìó Ðåãëàìåíòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ïðî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äåïàðòà-
ìåíò çàâäàíü.

8.4.9. Âèäàº ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿ íàêàçè, 
îðãàí³çîâóº ³ êîíòðîëþº ¿õ âèêîíàííÿ.

Íàêàçè äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó, ÿê³ çà÷³ïàþòü 
ïðàâà, ñâîáîäè òà çàêîíí³ ³íòåðåñè ãðîìàäÿí 
àáî ìàþòü ì³æâ³äîì÷èé õàðàêòåð, ï³äëÿãàþòü 
äåðæàâí³é ðåºñòðàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Íàêàçè, ÿê³ º ðåãóëÿòîðíèìè àêòàìè, ðîç-
ðîáëÿþòüñÿ, ðîçãëÿäàþòüñÿ, ïðèéìàþòüñÿ òà 
îïðèëþäíþþòüñÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó 
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.4.10. Ïðèçíà÷àº íà ïîñàäè ³ çâ³ëüíÿº ç ïî-
ñàä ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè, ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåíòó.

8.4.11. Ä³º â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó áåç äîâ³-
ðåíîñò³, ïðåäñòàâëÿº â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó 
Äåïàðòàìåíò ó â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíè-
ìè ï³äðîçä³ëàìè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿), ç ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè öåíòðàëü-
íèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðàéîííèìè â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâíèìè àäì³í³ñòðàö³ÿìè, ï³äïðèºì-
ñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè â Óêðà¿í³ òà 
çà ¿¿ ìåæàìè, óêëàäàº â³ä ³ìåí³ Äåïàðòàìåíòó 
äîãîâîðè (óãîäè), âèäàº äîðó÷åííÿ.

8.4.12. Çàñòîñîâóº äî ïðàö³âíèê³â Äåïàð-
òàìåíòó çàõîäè çàîõî÷åííÿ òà íàêëàäàº äèñ-
öèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ.

8.4.13. Ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðî-
ìàäÿí ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü 
Äåïàðòàìåíòó.

8.4.14. Çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ ïðàö³âíèêàìè 
Äåïàðòàìåíòó ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ñëóæáîâîãî 
ðîçïîðÿäêó òà âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè.

8.4.15. Çä³éñíþº ³íø³ ïîâíîâàæåííÿ, âèçíà-
÷åí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

8.5. Äåïàðòàìåíò óòðèìóºòüñÿ çà ðàõóíîê 
êîøò³â áþäæåòó ì. Êèºâà.

Ãðàíè÷íà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Äåïàðòàìåí-
òó çàòâåðäæóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Øòàòíèé ðîçïèñ Äåïàðòàìåíòó çàòâåðäæóºòü-
ñÿ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ 
éîãî åêñïåðòèçè ó Äåïàðòàìåíò³ ô³íàíñ³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿).

Ñòðóêòóðà Äåïàðòàìåíòó çàòâåðäæóºòüñÿ 
ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿).

8.6. Ìàéíî Äåïàðòàìåíòó º êîìóíàëüíîþ. 
âëàñí³ñòþ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèº-
âà ³ çàêð³ïëåíå çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî 
óïðàâë³ííÿ.

8.7. Ïðèïèíåííÿ Äåïàðòàìåíòó çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè àáî 
çà ð³øåííÿì ñóäó â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, òà ³íøèõ 
äîêóìåíò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ö³ëüîâîãî òà 
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ.

3.3. Ïëàíóº, îðãàí³çîâóº òà ïðîâîäèòü âíó-
òð³øí³ àóäèòè ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â, äîêó-
ìåíòóº ¿õ ðåçóëüòàòè, ãîòóº çâ³òè, âèñíîâêè òà 
ðåêîìåíäàö³¿, à òàêîæ ïðîâîäèòü ìîí³òîðèíã 
âðàõóâàííÿ ðåêîìåíäàö³é.

3.4. Çä³éñíþº ìîí³òîðèíã ðèçèê³â íååôåê-
òèâíîãî, íåðåçóëüòàòèâíîãî òà íåçàêîííîãî 
âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ðîç-
ïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 11 âåðåñíÿ 2009 ðîêó ¹ 1036 
«Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ²íôîðìà-
ö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ³íòåðíåò-ïîðòàëó 
«Êè¿âàóäèò».

3.5. Âçàºìîä³º ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³ä-
ðîçä³ëàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ïðàâîîõîðîííèìè òà 
³íøèìè êîíòðîëþþ÷èìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè, 
ï³äïðèºìñòâàìè, ¿õ îá’ºäíàííÿìè, óñòàíîâàìè 
òà îðãàí³çàö³ÿìè ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ êîíò-
ðîëüíèõ çàõîä³â.

3.6. Ïîäàº Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ àáî 
Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ çâ³òè ³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ 
ïðèéíÿòòÿ íèì/íèìè â³äïîâ³äíèõ óïðàâë³íñüêèõ 
ð³øåíü.

3.7. Çâ³òóº ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã öüîãî Ïîëîæåííÿ òà íîðìàòèâíèõ 
àêò³â ó ñôåð³ âíóòð³øíüîãî àóäèòó.

3.8. Âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿ â³äïîâ³äíî äî éîãî 
êîìïåòåíö³¿.

3.9. Ïîêëàäåííÿ íà Äåïàðòàìåíò çàâäàíü, 
ùî íå íàëåæàòü àáî âèõîäÿòü çà ìåæ³ éîãî 
êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî Ïîëîæåííÿ, 
íå äîïóñêàºòüñÿ.

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìóº Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ãîëîâó ïðî ïîêëàäåííÿ íà Äåïàðòàìåíò 
îáîâ’ÿçê³â, ùî âèõîäÿòü çà ìåæ³ éîãî êîìïåòåíö³¿, 
à òàêîæ ïðî ³íø³ îáñòàâèíè, ùî ïåðåøêîäæàþòü 
âèêîíàííþ Äåïàðòàìåíòîì ñâî¿õ ôóíêö³é.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ âíóòð³øí³õ àóäèò³â 
òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â

4.1. Ïðîâåäåííÿ ïëàíîâèõ âíóòð³øí³õ àóäè-
ò³â òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ çàõîä³â çä³éñíþºòüñÿ 
Äåïàðòàìåíòîì íà ï³äñòàâ³ çàòâåðäæåíîãî 
Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ ï³âð³÷íîãî ïëàíó 
ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó.

4.2. Êîíòðîëüí³ çàõîäè ïðîâîäÿòüñÿ ó ôîðì³ 
ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ âíóòð³øí³õ àóäèò³â, 
ìîí³òîðèíã³â, àíàë³ç³â òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ 
çàõîä³â.

4.3. Â çàëåæíîñò³ â³ä ìåòè âíóòð³øí³õ àóäèò³â, 
ìîí³òîðèíã³â, àíàë³ç³â òà ³íøèõ êîíòðîëüíèõ çà-
õîä³â âîíè ìîæóòü áóòè:

ïðåâåíòèâí³ (çàïîá³æí³), ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà 
ñòàä³¿ ïðîåêòóâàííÿ ïðîãðàì, ïëàí³â;

ïîòî÷í³, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ 
ïðîãðàì, ïëàí³â;

ðåçóëüòàòèâí³, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ çà ðåçóëü-
òàòàìè ä³ÿëüíîñò³ çà çâ³òíèé ïåð³îä;

òåìàòè÷í³, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ çà êîíêðåòíèìè 
ïðîáëåìàìè àáî íàïðÿìêàìè.

4.4. Ïîïåðåäíº îçíàéîìëåííÿ òà âèâ÷åííÿ 
ä³ÿëüíîñò³ ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â ó ïðîöåñ³ 
ïëàíóâàííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó ïðàö³âíèêàìè 
Äåïàðòàìåíòó íå ââàæàþòüñÿ âíóòð³øí³ì àóäèòîì 
÷è ³íøèì êîíòðîëüíèì çàõîäîì ³ çä³éñíþþòüñÿ 
íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ.

4.5. Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó äëÿ ñâîº÷àñíîãî 
ðåàãóâàííÿ íà ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ çàêîíîäàâñòâîì íà 
Äåïàðòàìåíò ôóíêö³é, ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçàïëàíîâîãî âíóòð³øíüî-
ãî àóäèòó ÷è ³íøîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó, ùî 
îôîðìëþºòüñÿ â³äïîâ³äíèì ðîçïîðÿä÷èì àêòîì, 
çîêðåìà äîðó÷åííÿì äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó 
íà ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó ÷è ³íøîãî 
êîíòðîëüíîãî çàõîäó.

4.6. Ðåçóëüòàòè âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ìîí³-
òîðèíãó, àíàë³çó òà ³íøîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó 
îôîðìëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî àóäèòîðñüêèì çâ³òîì, 
äîâ³äêîþ àáî ³íøèì óçàãàëüíþþ÷èì äîêóìåíòîì.

5. Ïðàâà
5.1. Ïîâíèé òà áåçïåðåøêîäíèé äîñòóï äî 

ïðèì³ùåíü, äîêóìåíò³â, ³íôîðìàö³¿ òà áàç äàíèõ, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó, 
ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà ³íøîãî êîíòðîëüíîãî 
çàõîäó, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³þ ç îáìåæåíèì 
äîñòóïîì, ùî íàäàºòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çà-
êîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó.

5.2. Îòðèìóâàòè ïîÿñíåííÿ, ïðîâîäèòè àíêå-
òóâàííÿ, îïèòóâàííÿ òà ³íòåðâ’þâàííÿ ïðàö³âíèê³â 
ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â, ãîòóâàòè çàïèòè äî 
þðèäè÷íèõ îñ³á ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ 
³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî àóäèòó, 
ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà ³íøîãî êîíòðîëüíîãî 
çàõîäó.

5.3. Âèìàãàòè â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â 
ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îñíîâíèõ çàñîá³â, 
òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ïåðåâ³ðêè 
íàÿâíèõ êîøò³â ³ ðîçðàõóíê³â òà ó ðàç³ ïîòðåáè 

âèìàãàòè îïå÷àòóâàííÿ êàñè ³ êàñîâèõ ïðèì³ùåíü, 
ñêëàä³â, êîìîð, ñõîâèù, àðõ³â³â, åëåêòðîííèõ 
íàêîïè÷óâà÷³â ³íôîðìàö³¿.

5.4. Ïðîâîäèòè ÷è âèìàãàòè â³ä ï³äêîíòðîëüíèõ 
ñóá’ºêò³â ïðîâåäåííÿ êîíòðîëüíèõ îáì³ð³â îá-
ñÿã³â âèêîíàíèõ ðîá³ò ÷è êîíòðîëüíîãî çàïóñêó 
ñèðîâèíè ó âèðîáíèöòâî.

5.5. Îòðèìóâàòè âñþ ³íôîðìàö³þ òà äîêóìåí-
òàö³þ ùîäî ïðàâîâèõ ï³äñòàâ, ô³íàíñîâî-åêî-
íîì³÷íèõ îá´ðóíòóâàíü, ï³äãîòîâêè ³ óõâàëåííÿ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ, àäì³í³ñòðàòèâíèõ, ðîç-
ïîðÿä÷èõ, ³íøèõ àêò³â ³ â³äîì÷èõ äîêóìåíò³â, 
ùî ðåãóëþþòü îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷ó òà 
ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ï³äêîíòð-
îëüíèõ ñóá’ºêò³â, íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³, îðãà-
í³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³ àêòè ³ â³äîì÷³ äîêóìåíòè 
(ïîñòàíîâè, ðîçïîðÿäæåííÿ, ð³øåííÿ, íàêàçè, 
ïîëîæåííÿ, ³íñòðóêö³¿, ïîðÿäêè, ñòàíäàðòè, 
³íñòðóêòèâí³ ëèñòè òîùî).

5.6. Îòðèìóâàòè â³ä ïîñàäîâèõ îñ³á ï³äêîíòð-
îëüíèõ ñóá’ºêò³â ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³, ô³íàí-
ñîâ³ äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äîâ³äêè, ³íôîðìàö³þ, 
ñòàòèñòè÷í³ â³äîìîñò³, áóõãàëòåðñüêî-ô³íàíñîâ³ 
çâ³òè, ³íøó äîêóìåíòàö³þ òà ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ ³ 
çàÿâè ç ïèòàíü, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà 
³íøîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó.

5.7. Ðîáèòè êîï³¿ àáî âèïèñêè ç óñ³õ áåç âèíÿòêó 
äîêóìåíò³â, åëåêòðîííèõ ôàéë³â, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ 
ïðåäìåòà âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ìîí³òîðèíãó, 
àíàë³çó òà ³íøîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó.

5.8. Îäåðæóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â³ä 
òðåò³õ îñ³á äîâ³äêè, êîï³¿ äîêóìåíò³â òà ïîÿñíåí-
íÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îïåðàö³ÿìè, ùî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ.

5.9. Ðåêîìåíäóâàòè ï³äêîíòðîëüíèì ñóá’ºêòàì 
íåâ³äêëàäíå óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü, ÿêùî 
îáñòàâèíè ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðåàãóâàííÿ.

5.10. Çàëó÷àòè åêñïåðò³â, ó òîìó ÷èñë³ íà äî-
ãîâ³ðíèõ çàñàäàõ, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ 
âíóòð³øíüîãî àóäèòó, ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà 
³íøîãî êîíòðîëüíîãî çàõîäó.

5.11. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ çàâäàíü 
çàëó÷àòè ôàõ³âö³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) çà ïîãîäæåííÿì 
ç ¿õ êåð³âíèêàìè,

5.12. Âèçíà÷àòè íåîáõ³äí³ ö³ë³, îáñÿãè, ìå-
òîäè ³ ðåñóðñè äëÿ ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîãî 
àóäèòó, ìîí³òîðèíãó, àíàë³çó òà ³íøîãî êîíò-
ðîëüíîãî çàõîäó.

5.13. Äåïàðòàìåíò ìàº ïðàâî â³äìîâèòèñü â³ä 
íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ äîïîìîãè ñòðóêòóðíèì 
ï³äðîçä³ëàì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ÿêùî â³äïîâ³äíå ïèòàííÿ íàëåæèòü äî ñôåðè 
ñïåö³àëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿêèì áåçïîñåðåä-
íüî â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ ñòðóêòóðíèé 
ï³äðîçä³ë, òà â³äíîñèòüñÿ äî ñôåðè òèõ çíàíü, 
ÿê³ º âèêëþ÷íîþ êîìïåòåíö³ºþ ïðàö³âíèê³â òà-
êîãî ï³äðîçä³ëó ³ îáîâ’ÿçêîâîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ 
óìîâîþ ïðè ¿õ ïðèéíÿòò³ íà ðîáîòó.

5.14. Áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ êåð³âíèöòâà 
ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ 
ïèòàíü, ÿê³ ïðÿìî àáî îïîñåðåäêîâàíî ñòîñóþòü-
ñÿ ñòàíó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, âíóòð³øíüîãî 
êîíòðîëþ é àóäèòó, çîâí³øíüîãî àóäèòó, çì³í ó 
ñòðóêòóð³ àáî ðîçâèòêó ï³äêîíòðîëüíèõ ñóá’ºêò³â.

5.15. Äåïàðòàìåíò ìàº ïðàâî âèêëþ÷íî çà 
çãîäîþ âëàñíèêà àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îð-
ãàíó: â³ä÷óæóâàòè çàêð³ïëåíå çà íèì, íàäàâàòè 
â îðåíäó àáî áåçîïëàòíå êîðèñòóâàííÿ (ïî-
çè÷êó), ïåðåäàâàòè â çàñòàâó íåðóõîìå ìàéíî, 
îáëàäíàííÿ, ³íâåíòàð òà ³íø³ ö³ííîñò³, à òàêîæ 
ñïèñóâàòè ç áàëàíñó îñíîâí³ çàñîáè â óñòàíîâ-
ëåíîìó ïîðÿäêó.

6. Îáîâ’ÿçêè
6.1. Äîòðèìóâàòèñÿ âèìîã íîðìàòèâíî-

ïðàâîâèõ àêò³â ó ñôåð³ âíóòð³øíüîãî àóäèòó òà 
âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ.

6.2. Íå ðîçãîëîøóâàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêà ñòàëà 
â³äîìà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà Äåïàð-
òàìåíò çàâäàíü, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ 
çàêîíîäàâñòâîì.

6.3. ²íôîðìóâàòè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó 
ïðî îá´ðóíòîâàí³ îçíàêè øàõðàéñòâà, êîðóïö³é-
íèõ ä³ÿíü àáî íåö³ëüîâîãî âèêîðèñòàííÿ êîìó-
íàëüíèõ ðåñóðñ³â, ìàðíîòðàòñòâà, çëîâæèâàííÿ 
ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì òà ³íøèõ ïîðóøåíü 
ô³íàíñîâî-áþäæåòíî¿ äèñöèïë³íè, ÿê³ ïðèçâåëè 
äî âòðàò ÷è çáèòê³â, ç íàäàííÿì ðåêîìåíäàö³é 
ùîäî âæèòòÿ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â.

6.4. Óíèêàòè òà íå äîïóñêàòè âèíèêíåííÿ 
êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.

6.5. Äåïàðòàìåíò çä³éñíþº îïåðàòèâíèé òà 
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ðåçóëüòàò³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ 
³ íàäàº ô³íàíñîâó, ñòàòèñòè÷íó òà ³íøó çâ³òí³ñòü ó 
ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü Äåïàðòàìåíòó 
íàäàºòüñÿ Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

7. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
7.1. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ Äåïàð-

òàìåíòîì ôóíêö³é, ïîêëàäåíèõ íà íüîãî öèì 
Ïîëîæåííÿì, íåñå äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó.

7.2. Ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ ³íøèõ ïðàö³âíèê³â 
Äåïàðòàìåíòó âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì 
Óêðà¿íè òà ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè ïðàö³âíèê³â 
Äåïàðòàìåíòó.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 15 травня 2003 року № 810

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 29 травня 2018 року № 902)

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

15 червня 2018 р. за № 140/1988

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для

дітей з інвалідністю

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

15 червня 2018 р. за № 140/1988

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 15 травня 2003 року № 810
Розпорядження № 902 від 29 травня 2018 року

Відповідно до законів України «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та з 
метою вдосконалення надання соціальних послуг дітям з інвалідністю:

². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Â³ää³ëåííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðå-

àá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
(äàë³ – Â³ää³ëåííÿ) – ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë 
òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëó-
ãîâóâàííÿ (íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã) (äàë³ 
– Òåðèòîð³àëüíèé öåíòð), ùî óòâîðþºòüñÿ äëÿ 
íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã íå 
ìåíø ÿê ó äâîõ ãðóïàõ, íàïîâíþâàí³ñòü êîæíî¿ ç 
ÿêèõ ñòàíîâèòü â³ä 8 äî 10 ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà (àáî) ä³òåé â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü ðèçèê 
îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü (äàë³ – ä³òè).

1.2. Â³ää³ëåííÿ óòâîðþºòüñÿ, ðåîðãàí³çîâóºòü-
ñÿ òà ë³êâ³äóºòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì â³äïîâ³äíî¿ 
ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

1.3. Â³äïîâ³äíî äî öüîãî ïîëîæåííÿ Òåðè-
òîð³àëüíèé öåíòð ðîçðîáëÿº Ïîëîæåííÿ ïðî 
Â³ää³ëåííÿ, ÿêå çàòâåðäæóº äèðåêòîð Òåðèòî-
ð³àëüíîãî öåíòðó.

1.4. Â³ää³ëåííÿ î÷îëþº çàâ³äóâà÷ (ïåäàãîã, 
ñîö³àëüíèé ïåäàãîã, ë³êàð), ÿêîãî ïðèçíà÷àº íà 
ïîñàäó òà çâ³ëüíÿº ç ïîñàäè â óñòàíîâëåíîìó 
ïîðÿäêó äèðåêòîð Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó çà 
ïîãîäæåííÿì ç â³äïîâ³äíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîç-
ä³ëîì ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
ðàéîííî¿ â ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

Íà ïîñàäè ïðàö³âíèê³â Â³ää³ëåííÿ ïðèéìà-
þòüñÿ îñîáè ç â³äïîâ³äíîþ îñâ³òîþ òà äîñâ³äîì 
ðîáîòè.

1.5. Øòàòíà ÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â Â³ää³ëåííÿ 
ðîçðîáëÿºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì Ïðèì³ðíèõ øòàòíèõ 
íîðìàòèâ³â â³ää³ëåííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà 
ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
(äîäàòîê äî Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ), à òàêîæ âðà-
õîâóþ÷è ïåðåë³ê ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ, òà â ìåæàõ çàòâåðäæåíèõ 
áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü íà â³äïîâ³äíèé ð³ê.

1.6. Êîîðäèíàö³þ ðîáîòè òà íàäàííÿ ìåòî-
äè÷íî¿ äîïîìîãè Â³ää³ëåííþ çä³éñíþº Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé òåðèòîð³àëüíèé öåíòð ñîö³àëüíîãî 
îáñëóãîâóâàííÿ.

1.7. Â³ää³ëåííÿ ðîçì³ùóºòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ç³ 
ñïåö³àëüíî ïîáóäîâàíèìè àáî ïðèñòîñîâàíèìè 
ïðèì³ùåííÿìè, ùî â³äïîâ³äàþòü áåçáàð’ºðí³é 
àðõ³òåêòóð³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì, ïðîòèïîæåæ-
íèì âèìîãàì, òåõí³ö³ áåçïåêè, ìàþòü óñ³ âèäè 
êîìóíàëüíîãî áëàãîóñòðîþ.

1.8. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Â³ää³ëåííÿ êåðóºòüñÿ 
Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè 
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåí-
íÿìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ðîçïîðÿäæåííÿìè 

âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), íàêàçàìè 
Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó, ³íøèìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè ç ïèòàíü íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ 
òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã, à òàêîæ öèì Òèïîâèì 
ïîëîæåííÿì .

II. Çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿ Â³ää³ëåííÿ
2.1. Â³ää³ëåííÿ çàáåçïå÷óº:
1) ðåàë³çàö³þ çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì 

Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè», ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 31 ñ³÷íÿ 2007 ðîêó 
¹ 80 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó íàäàííÿ ³íâà-
ë³äàì, ä³òÿì-³íâàë³äàì ³ ä³òÿì â³êîì äî äâîõ ðîê³â, 
ÿê³ íàëåæàòü äî ãðóïè ðèçèêó ùîäî îòðèìàííÿ 
³íâàë³äíîñò³, ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã», Äåðæàâíèì 
ñòàíäàðòîì äåííîãî äîãëÿäó, çàòâåðäæåíèì íà-
êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè 
â³ä 30 ëèïíÿ 2013 ðîêó ¹ 452, çàðåºñòðîâàíèì 
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 09 ñåðïíÿ 2013 
ðîêó çà ¹ 1363/23895, òà ³íøèìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ íà îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ 
òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã;

2) âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïîòðåá ä³òåé;
3) íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 

ïîñëóã ä³òÿì â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿;

4) áåçïå÷í³ òà íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïåðåáó-
âàííÿ ³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã ä³òÿì;

5) ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ;
6) õàð÷óâàííÿ ä³òåé;
7) çä³éñíåííÿ äîïîìîãè ó ñàìîîáñëóãîâóâàíí³ 

ä³òåé (äîòðèìàííÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ðóõîâîãî 
ðåæèìó, ãîäóâàííÿ òîùî);

8) ôîðìóâàííÿ òà ï³äòðèìêó íàâè÷îê ñàìî-
îáñëóãîâóâàííÿ;

9) îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-
ìàñîâèõ çàõîä³â;

10) ïåðåâåçåííÿ ä³òåé ñïåö³àë³çîâàíèì àâòî-
òðàíñïîðòîì äî Â³ää³ëåííÿ òà äîäîìó.

2.2. Ôóíêö³¿ â³ää³ëåííÿ:
Ó Â³ää³ëåíí³ ìîæóòü íàäàâàòèñÿ ñîö³àëüíà 

ïîñëóãà äåííîãî äîãëÿäó, ðàííÿ, ñîö³àëüíà, 
ïñèõîëîã³÷íà, ïåäàãîã³÷íà, ô³çè÷íà ðåàá³ë³òàö³¿, 
ìåäè÷íèé ñóïðîâ³ä òà ³íø³ ïîñëóãè.

III. Óìîâè çàðàõóâàííÿ ä³òåé äî Â³ää³ëåííÿ
3.1. Äî Â³ää³ëåííÿ çàðàõîâóþòüñÿ ä³òè ç 

³íâàë³äí³ñòþ â³êîì â³ä 2 äî 18 ðîê³â ç äèòÿ÷èì 
öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, ðîçóìîâîþ â³äñòàë³ñ-
òþ, óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè 
ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè, ñèíäðîìîì Äàóíà, àó-
òèçìîì, à òàêîæ ä³òè â³êîì äî 2 ðîê³â, ÿê³ ìàþòü 
ðèçèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü, çà íàÿâíîñò³ â³ä-

ïîâ³äíèõ ìåäè÷íèõ âèñíîâê³â òà ç óðàõóâàííÿì 
ïðîïîçèö³é êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ðîçãëÿäó çàÿâ ïðî 
íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã 
(äàë³ – Êîì³ñ³ÿ).

3.2. Äëÿ îòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òà-
ö³éíèõ ïîñëóã îäíîìó ç áàòüê³â àáî çàêîííîìó 
ïðåäñòàâíèêó äèòèíè íåîáõ³äíî ïîäàòè äî 
â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ïèòàíü 
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿ â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äîêóìåíòè, à ñàìå:

çàÿâó;
êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äëÿ îñ³á, ÿê³ 

íå äîñÿãëè 14-ð³÷íîãî â³êó àáî ïàñïîðòó äèòèíè;
êîï³þ ïàñïîðòó îäíîãî ç áàòüê³â àáî çàêîííîãî 

ïðåäñòàâíèêà;
êîï³þ äîâ³äêè ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî 

ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè (çà íàÿâíîñò³);
êîï³þ ð³øåííÿ îðãàí³â îï³êè òà ï³êëóâàííÿ ïðî 

âñòàíîâëåííÿ îï³êè (ï³êëóâàííÿ) íàä ä³òüìè, ÿê³ 
öüîãî ïîòðåáóþòü (çà íàÿâíîñò³);

³íäèâ³äóàëüíó ïðîãðàìó ðåàá³ë³òàö³¿, âèäàíó 
ìåäèêî-ñîö³àëüíîþ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ, ë³êó-
âàëüíî-êîíñóëüòàòèâíîþ êîì³ñ³ºþ ë³êóâàëüíî- 
ïðîô³ëàêòè÷íîãî çàêëàäó;

âèïèñêó ç ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó äèòèíè;
ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî åï³äîòî÷åííÿ òà â³ä-

ñóòí³ñòü ïðîòèïîêàçàíü ùîäî â³äâ³äóâàííÿ 
Â³ää³ëåííÿ. Äîâ³äêà ä³éñíà ïðîòÿãîì 3 äí³â â³ä 
äàòè âèäà÷³.

3.3. Êîì³ñ³ÿ óòâîðþºòüñÿ â³äïîâ³äíîþ ðàéîí-
íîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ. 
Êîì³ñ³ÿ ä³º â³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ, çàòâåð-
äæåíîãî ðàéîííîþ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ, ùî ¿¿ óòâîðèëà.

3.4. Çàñ³äàííÿ Êîì³ñ³¿ â³äáóâàþòüñÿ çà ïî-
òðåáîþ, àëå íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà ð³ê.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº çàÿâè ç äîêóìåíòàìè, çà-
çíà÷åíèìè â ïóíêò³ 3.2 öüîãî Ïîëîæåííÿ, òà íàäàº 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ 
òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã ä³òÿì ó Â³ää³ëåíí³ íà 
ïåð³îä â³ä øåñòè ì³ñÿö³â äî îäíîãî ðîêó.

Ïðîïîçèö³¿ îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿêèé 
ï³äïèñóºòüñÿ óñ³ìà ïðèñóòí³ìè ÷ëåíàìè Êîì³ñ³¿.

3.5. Íà êîæíó äèòèíó, çàðàõîâàíó äî Â³ä-
ä³ëåííÿ, ôîðìóºòüñÿ îñîáîâà ñïðàâà, â ÿê³é 
ì³ñòÿòüñÿ äîêóìåíòè, âèçíà÷åí³ ïóíêòîì 3.2 
öüîãî Ïîëîæåííÿ.

3.6. Ä³òè çàðàõîâóþòüñÿ äî Â³ää³ëåííÿ íàêàçîì 
äèðåêòîðà â³äïîâ³äíîãî Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó 
ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³¿.

Îäíèì ç áàòüê³â àáî çàêîííèì ïðåäñòàâíè-
êîì äèòèíè óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ 
ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã Òåðèòî-
ð³àëüíèì öåíòðîì.

3.7. Ïðîòèïîêàçàííÿìè äëÿ çàðàõóâàííÿ 
ä³òåé äî Â³ää³ëåííÿ º: 

ãîñòð³ ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ;
çàõâîðþâàííÿ â ãîñòð³é ôîðì³; 
³íôåêö³éí³ õâîðîáè î÷åé ³ øê³ðè; 
òóáåðêóëüîç (àêòèâí³ ôîðìè);
òÿæê³ îðãàí³÷í³ ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè, øèçîôðåí³ÿ, 

øèçîòèïîâ³ ³ ìàÿ÷í³ ðîçëàäè, ïñèõîïàòîïîä³áí³ 
ïîðóøåííÿ ïîâåä³íêè (ç àãðåñèâíèìè òåíäåí-
ö³ÿìè), ³ìáåöèëüí³ñòü ïîì³ðíî âèðàæåíà òà 
âèðàæåíà, ³ä³îò³ÿ;

åï³ëåïñ³ÿ ç ÷àñòèìè ãåíåðàë³çîâàíèìè ñó-
äîìíèìè íàïàäàìè; 

àêòèâíèé ñèô³ë³ñ;
ãîñòð³ çàõâîðþâàííÿ öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ 

ñèñòåìè; 
áàöèëîíîñ³éñòâî;
³íø³ çàõâîðþâàííÿ, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñòàö³î-

íàðíîãî ë³êóâàííÿ.
3.8. Â³äðàõóâàííÿ äèòèíè ç Â³ää³ëåííÿ çä³é-

ñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàêàçó äèðåêòîðà Òå-
ðèòîð³àëüíîãî öåíòðó çà íàÿâíîñò³ îäí³º¿ ç 

òàêèõ ï³äñòàâ:
îñîáèñòà çàÿâà îäíîãî ç áàòüê³â àáî çàêîííîãî 

ïðåäñòàâíèêà äèòèíè;
âèÿâëåííÿ ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü äëÿ 

îòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ïîñëóã 
ó Â³ää³ëåíí³; 

äîñÿãíåííÿ äèòèíîþ 18 ðîê³â; 
ó ðàç³ ñìåðò³ äèòèíè.
3.9. Çà äèòèíîþ çáåð³ãàºòüñÿ ì³ñöå ó Â³ä-

ä³ëåíí³ â ðàç³ ¿¿ õâîðîáè, êàðàíòèíó, â³äïóñòêè 
áàòüê³â àáî çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â òîùî, àëå 
íå á³ëüøå í³æ íà 60 êàëåíäàðíèõ äí³â.

IV. Îðãàí³çàö³ÿ íàäàííÿ ïîñëóã
4.1. Íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 

ïîñëóã ó Â³ää³ëåíí³ çä³éñíþºòüñÿ ç 08.00 (09.00) 
äî 17.30 (18.30) çà âèíÿòêîì âèõ³äíèõ òà ñâÿò-
êîâèõ äí³â.

Ñîö³àëüíà ïîñëóãà äåííîãî äîãëÿäó, ïîñëóãè 
ç ðàííüî¿, ñîö³àëüíî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ô³çè÷íî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿, ìåäè÷íèé ñóïðîâ³ä òà ³íø³ ïîñëóãè 
íàäàþòüñÿ ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó.

Ïîñëóãè ç ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ íàäàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì ó÷áîâîãî ïåð³îäó.

4.2. Ñîö³àëüí³ òà ðåàá³ë³òàö³éí³ ïîñëóãè ä³òÿì 
íàäàþòüñÿ çã³äíî ç ³íäèâ³äóàëüíèì ïëàíîì ðåàá³-
ë³òàö³¿, ñêëàäåíèì ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî¿ 
ïðîãðàìè ðåàá³ë³òàö³¿.

4.3. Ó Â³ää³ëåíí³ ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ãðóïè:
«ìàòåð³ ³ äèòèíè» (äëÿ ä³òåé â³êîì äî 2 ðîê³â, 

ÿê³ ìàþòü ðèçèê îòðèìàòè ³íâàë³äí³ñòü);
ïîâíîãî äíÿ (ç 08.00 (09.00) äî 17.30 (18.30); 

íåïîâíîãî äíÿ (íå ìåíøå ÷îòèðüîõ ãîäèí); êî-
ðîòêîòðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ (äî ÷îòèðüîõ ãîäèí); 

³íø³ ãðóïè.
4.4. Ãðóïè ó Â³ää³ëåíí³ êîìïëåêòóþòüñÿ çà 

â³êîâèìè (îäíîâ³êîâèìè, ð³çíîâ³êîâèìè) îçíà-
êàìè òà ç óðàõóâàííÿì ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèõ 
òà ïñèõ³÷íèõ âàä ðîçâèòêó, à òàêîæ ïîáàæàíü 
áàòüê³â àáî ¿õí³õ çàêîííèõ ïðåäñòàâíèê³â.

4.5. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà 
ðåàá³ë³òàö³éíèõ ïîñëóã ä³òÿì Â³ää³ëåííÿ ïîâè-
ííî ìàòè:

îáëàäíàí³ ïðèì³ùåííÿ äëÿ ðîçäÿãàííÿ, äåí-
íîãî â³äïî÷èíêó, ïðîâåäåííÿ ³ãîð, âæèâàííÿ 
¿æ³, îñîáèñòî¿ ³ çàãàëüíî¿ ã³ã³ºíè òà ñëóæáîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ; 

êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë.
4.6. Òðàíñïîðòíå ïåðåâåçåííÿ ä³òåé çä³é-

ñíþºòüñÿ ñïåö³àë³çîâàíèì àâòîòðàíñïîðòîì 
Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó.

V. Îðãàí³çàö³ÿ õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó Â³ää³ëåíí³
5.1. Â³ää³ëåííÿ çàáåçïå÷óº çáàëàíñîâàíå 

õàð÷óâàííÿ ä³òåé, íåîáõ³äíå äëÿ ¿õ íîðìàëüíîãî 
ðîñòó òà ðîçâèòêó, çà íîðìàìè, çàòâåðäæåíèìè 
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 20 
æîâòíÿ 2010 ðîêó ¹ 953 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ íîðì 
õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â îðãàí³çàö³ÿõ òà 
óñòàíîâàõ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³ 
òà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè».

5.2. Õàð÷óâàííÿ ä³òåé ó Â³ää³ëåíí³ òà éîãî 
êðàòí³ñòü çàëåæàòü â³ä âíóòð³øíüîãî ðîçïî-
ðÿäêó Â³ää³ëåííÿ òà òðèâàëîñò³ ïåðåáóâàííÿ â 
íüîìó ä³òåé.

VI. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü
6.1. Ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãà-

í³çàö³þ ðîáîòè òà ôóíêö³îíóâàííÿ Â³ää³ëåííÿ 
íåñå äèðåêòîð Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó.

6.2. Ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çà-
ö³þ ÿê³ñíîãî íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã ó Â³ää³ëåíí³, çà çáåðåæåííÿ æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé íåñå çàâ³äóâà÷ òà ïðàö³âíèêè Â³ää³ëåííÿ.

6.3. Çàâ³äóâà÷ òà ïðàö³âíèêè Â³ää³ëåííÿ íå-
ñóòü ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ 
çàêîíîäàâñòâà ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ.

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

1. Óíåñòè äî ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 15 òðàâíÿ 2003 ðîêó 
¹ 810 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ 
ïðî â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ 
ä³òåé ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, ðî-
çóìîâî â³äñòàëèõ ä³òåé òà ä³òåé ç óðàæåííÿì 
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì 
ïñèõ³êè (äåííå ïåðåáóâàííÿ)», çàðåºñòðîâàíîãî 
â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 27 
òðàâíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 38/524, òàê³ çì³íè:

çàãîëîâîê âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿: «Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ, Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî â³ä-
ä³ëåííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ»;

ïóíêò 1 âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«1. Çàòâåðäèòè Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî â³ä-

ä³ëåííÿ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ òà ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ùî äîäàºòüñÿ».

2. Âíåñòè çì³íè äî Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî 
â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 
ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì ïàðàë³÷åì, ðîçóìîâî 
â³äñòàëèõ ä³òåé òà ä³òåé ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè (äåííå 
ïåðåáóâàííÿ), çàòâåðäæåíîãî ðîçïîðÿäæåííÿì 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 
15 òðàâíÿ 2003 ðîêó ¹ 810,çàðåºñòðîâàíîãî 
â Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 27 
òðàâíÿ 2003 ðîêó çà ¹ 38/524, âèêëàâøè éîãî 
â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

3. Ðàéîííèì â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³-
í³ñòðàö³ÿì âæèòè çàõîä³â ùîäî ïðèâåäåííÿ ó 
â³äïîâ³äí³ñòü ç öèì ðîçïîðÿäæåííÿì ä³þ÷èõ 
ïîëîæåíü ïðî â³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íî¿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ç äèòÿ÷èì öåðåáðàëüíèì 
ïàðàë³÷åì, ðîçóìîâî â³äñòàëèõ ä³òåé òà ä³òåé 
ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç 
ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè (äåííå ïåðåáóâàííÿ) òåðè-
òîð³àëüíèõ öåíòð³â ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
(íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã).

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

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток до Типового положення про відділення надання соціальних та реабілітаційних 
послуг для дітей з інвалідністю, (пункт 1.5)

ПРИМІРНІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ 
відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг 

для дітей з інвалідністю
Посада Кількість одиниць Примітки

Завідувач 1

Педагогічний персонал

Вихователь 2 На кожну групу

Логопед 0,5 На кожну групу

Практичний психолог 0,5 На кожну групу

Музичний керівник 1 За наявності не менше ніж 30 дітей з інвалідністю

Медичний персонал

Лікар-педіатр (невролог/реабілітолог) 1

Сестра медична з ЛФК 0,5 На кожну групу

Сестра медична – масажист 0,5 На кожну групу

Обслуговуючий персонал

Прибиральниця 0,25 штатної одиниці на кожні 100 кв. м площі при одноразовому 
щоденному прибиранні, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці

Санітарка-подавальниця 0,5 На кожну групу

Водій автотранспортного засобу 1 штатна одиниця на кожний автотранспортний засіб

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ



5

СУСПІЛЬСТВО Хрещатик
4 липня 2018 р.

№70 (5121)

НОВІ МІФИ ПРО СУБСИДІЇ: НОВІ МІФИ ПРО СУБСИДІЇ: НОВІ МІФИ ПРО СУБСИДІЇ: 

З 1 травня 2018 року в Україні діє нова програма житлових субсидій. Вона 
є більш адресною і соціально справедливою. Зміни направлені на те, 
щоб всі ті, хто справді потребує субсидії – її отримали.http://teplo.gov.ua/
rozyasnennya-po-subsidiyam/132.html 
Однак, за два місяці в суспільстві з’явилося чимало міфів навколо 
програми субсидій. Сьогодні розвінчуємо найпоширеніші. 

перебування за кордоном більш ніж 60 днів, дарування перебування за кордоном більш ніж 60 днів, дарування 
чи успадкування майна, сплата ЄСВчи успадкування майна, сплата ЄСВ

1. КАЖУТЬ, ЩО СУБСИДІЮ ТЕПЕР 
НЕ ДАЮТЬ БЕЗРОБІТНИМ? 

Насправді, безробітні й надалі можуть 
отримати від держави допомогу у сплаті 
комунальних послуг. 

Для тих, хто не стоїть на обліку в центрі 
зайнятості, запропоновано два варіанти: 

1. Чесно декларувати свої доходи, отри-
мані за кордоном чи в тіньовому секторі 
економіки та сплачувати страхові внески 
до Пенсійного фонду. 

2. Або органи соцзахисту автоматично 
рахуватимуть таким людям працездатного 
віку у дохід три прожиткові мінімуми – 5286 
гривень (1762*3), + необхідно буде сплатити 
єдиний соціальний внесок за три місяці у 
розмірі, що не менший ніж мінімальний 
(819*3=2457 грн). 

Якщо у складі домогосподарства або 
у складі сім’ї члена домогосподарства є 
особи, що досягли 18-річного віку станом 
на початок періоду, за який враховуються 
доходи для призначення житлової субси-
дії, в розрахунок сукупного доходу такого 
домогосподарства включається середньо-
місячний дохід таких осіб у розмірі: 

• половини одного прожиткового мі-
німуму, встановленого для працездатних 
осіб станом на кінець періоду, за який вра-
ховуються доходи, — у разі, коли такі особи 
протягом цього періоду перебували на 
строковій військовій службі; 

• одного прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб станом 
на кінець періоду, за який враховуються 
доходи, — у разі, коли такі особи протягом 
цього періоду навчалися за денною формою 
навчання у закладах середньої освіти, про-
фесійно-технічних навчальних закладах, 
закладах вищої освіти або зареєстровані 
у службі зайнятості як такі, що шукають 
роботу, і в цей період навчалися в центрах 
професійно-технічної освіти Державної 
служби зайнятості; 

• одного прожиткового мінімуму, вста-
новленого для працездатних осіб станом 
на кінець періоду, за який враховуються 
доходи, — в окремих випадках за рішенням 
комісії у разі, коли такі особи перебувають 
у складних життєвих обставинах; 

• фактично отриманих такими особами до-
ходів — у разі, коли такі особи протягом цього 
періоду отримували хоча б один із таких видів 
доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при 
народженні (усиновленні) дитини, допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, допомогу по догляду за особами 
з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного 
розладу, допомогу особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову 
державну соціальну допомогу непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, 
але не набула права на пенсійну виплату, до-
помогу по безробіттю; 

• фактично отриманих такими особами 
доходів — у разі, коли такі доходи протягом 
цього періоду отримувала особа, яка ста-
ном на кінець такого періоду не досягла 
18-річного віку. 

2. КАЖУТЬ, У СУБСИДІЇ ВІДМОВ-
ЛЯЮТЬ ОДНОМОМЕНТНО ОСО-

БАМ, ЩО ПЕРЕБУВАЛИ ЗА КОРДО-
НОМ БІЛЬШ НІЖ 60 ДНІВ. 

Насправді, «усна» відмова працівника 
управління соціального захисту населення 
є незаконною. 

Згідно із законом «Про звернення гро-
мадян» орган соцзахисту зобов’язаний 
оформити заяву і декларацію і лише після 
їх розгляду офіційно (письмово) повідо-
мити заявника – виходить чи не виходить 
йому субсидія. 

Сам факт перебування за кордоном не 
є підставою відмовляти у субсидії, якщо 
людина: 

• отримує в Україні пенсію чи інші офі-
ційні доходи, такі як стипендія, допомога 
при народженні дитини; 

• перебуває на лікуванні, навчанні чи у 
відрядженні; 

• декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ. 
До останнього випадку відносяться заро-

бітчани, які вправі задекларувати в Україні 
свої заробітки, сплатити ЄСВ і на основі 
цього отримати субсидію. 

3. КАЖУТЬ, ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬ-
НА СЛУЖБА НЕ НАДАЄ РЕКВІ-

ЗИТІВ ДЛЯ СПЛАТИ ЄСВ? 

Насправді, Законом України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» передба-
чено право на добровільну сплату єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування. При цьому фахівці 
Державної фіскальної служби зобов’язані, за 
зверненням громадян, надати їм реквізити 
для сплати єдиного соціального внеску. 

Для призначення субсидії ЄСВ має бути 
сплачено не менш ніж за три місяці періоду, 
за яких беруться доходи для розрахунку роз-
міру субсидії. Тобто ЄСВ має бути сплаченим 
двічі – для «літньої» субсидії окремо, для 
«зимової» – окремо. 

Сплата ЄСВ відображається у базі даних 
Державної фіскальної служби та Пенсійного 
фонду і цей період зараховується громадя-
нам до страхового стажу. 

4. КАЖУТЬ, ЩО ДОХОДИ ОФІЦІЙ-
НО РОЗЛУЧЕНОЇ СІМ’Ї ПЛЮСУ-

ЮТЬСЯ? 

Насправді, якщо подружжя розлучене і 
немає неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні 
дружина не повинні відображати в декла-

рації своїх «колишніх», які зареєстровані і 
проживають окремо. 

Однак, якщо сім’я розлучена, але є не-
повнолітні діти, в декларації потрібно відо-
бразити маму чи тата дитини (в залежності 
від того з ким проживає дитина). 

І звернутися до Комісії з питань при-
значення житлових субсидій, щоб доходи 
того з батьків, що не зареєстрований та не 
проживає разом з дитиною, не включається 
до сукупного доходу домогосподарства. 
Разом із завою необхідно надати також 
документ (довідка з ЖЕКу, сільської/се-
лищної ради), що дитина проживає із 
заявником. 

5. КАЖУТЬ, ЩО НЕПО-
ТРІБНО СПЛАЧУВАТИ СВІЙ 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПЛАТІЖ У РАЗІ, 
ЯКЩО ВОДА ЧИ ГАЗ НЕ ВИКОРИС-
ТОВУВАЛИСЯ? 

Насправді, громадяни, яким призна-
чено субсидію для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, з 
1 травня 2018 року зобов’язані щомісячно 
сплачувати обов’язкову частку платежу, 
навіть у разі, якщо на особовому рахунку 
є зекономлена субсидія. 

Водночас, субсидіанти й надалі мають 
право використовувати зекономлену суму 
субсидії у наступних місяцях на оплату по-
слуг, спожитих понад соціальні нормативи. 

6. КАЖУТЬ, ЯКЩО ПОДА-
РУВАТИ КВАРТИРУ ДОНЬЦІ, 

СУБСИДІЇ МОЖНА ПОЗБУТИСЯ? 

Насправді, якщо громадянин подарував 
або передав те чи інше майно у спадок, він 
не позбавляється субсидії. 

Натомість допомогу уже не зможе отри-
мати той, хто отримав такий дарунок чи 

успадкував, якщо його оціночна вартість 
перевищує 50 тис. гривень. 

Однак і тут залишаються виключення, 
які зможе опрацювати виключно Комісія 
з питань призначення житлових субсидій, 
що працює при органах місцевої влади. 

Також наявність у власності двох житло-
вих приміщень не впливає на право отри-
мання субсидії. Береться до уваги офіційний 
дохід, що приносить це майно. 

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, 
то при визначенні її права на субсидію вра-
ховується не тільки вартість всієї покупки, 
але й сума першого внеску. Якщо ця сума 
перевищує 50 тис. гривень, субсидія може 
бути призначена за рішенням Комісії на 
підставі акта обстеження матеріально-по-
бутових умов проживання. 

Виключенням також є і медичні послуги. 
Якщо людина оплатила операцію і сума 
перевищує 50 тис. грн – це не позбавляє її 
права на субсидію. 

7. КАЖУТЬ, ЩО ТРАНСПОРТ-
НИЙ ПРИЧІП ВІКОМ МЕНШЕ 5 

РОКІВ ЗА 4 ТИС. ГРН ПОЗБАВЛЯЄ 
ПРАВА НА СУБСИДІЮ? 

Насправді, на субсидію впливає не сам 
факт наявності транспортного причепа, а 
його вартість. Адже він може коштувати як 
4 тис. грн, так і 154 тис. грн для вантажного 
автомобіля, наприклад. 

Тому власникам таких транспортних за-
собів варто звертатися до Комісії з питань 
призначення житлових субсидій, надавати 
відповідні документи про вартість купле-
ного причепа і розраховувати на допомогу 
у сплаті житлово-комунальних послуг. 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ 
òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ 

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
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Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó 
¹ 5-160 ïî âóë. Ðåãåíåðàòîðí³é, 4 â ì. Êèºâ³, âèäàíå Ðåºñòðà-
ö³éíîþ ñëóæáîþ ÃÓÞ ó ì. Êèºâ³ ¹ 18152395, â³ä 24.02.2014 
íà ³ì’ÿ Í³êîíîâî¿ ²âàííè Âàëåð³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Äí³ïðîâñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè ìàéíî â îðåíäó
Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 28,30 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå 

çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Àëìàòèíñüêà, áóä. 97/1.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 28.02.2018 – 444 400,00 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 òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó íåïðîäîâîëü÷èõ 

òîâàð³â, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 9%. ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 3333,00 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. 208.
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-56-56.

Îãîëîøåííÿ îðåíäîäàâöÿ – ÄÊ «ßäåðíå ïàëèâî» ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò äåðæàâíîãî ìàéíà, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà

¹ç/ï Íàçâà îðãàíó 
óïðàâë³ííÿ

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ (íàçâà, 
êîä çà ªÄÐÏÎÓ, þðèäè÷íà 
àäðåñà, êîíòàêòíèé òåëå-

ôîí)

Äàí³ ïðî îá’ºêò, ùîäî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà ïðî îðåíäó

íàéìåíóâàííÿ ðåºñòðîâèé 
íîìåð ìàéíà

ì³ñöåçíàõî-
äæåííÿ

çàãàëüíà 
ïëîùà, 

ì2

âàðò³ñòü ìàéíà 
çà íåçàëåæíîþ 

îö³íêîþ áåç 
ÏÄÂ, ãðí

Ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâèé 

ñòðîê îðåíäè

ìåòà âèêîðèñ-
òàííÿ

1.

Ì³í³ñòåðñòâî 
åíåðãåòèêè 
òà âóã³ëüíî¿ 

ïðîìèñëîâîñò³ 
Óêðà¿íè

36282830, Äåðæàâíèé 
êîíöåðí «ßäåðíå ïàëèâî», 
01601, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùà-

òèê, 34, òåë. 224-57-70

íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ 
íà äðóãîìó 

ïîâåðñ³

36282830.1. 
ÄÞÔÈÆÁ004

âóë. Õðåùàòèê, 
34, ì. Êè¿â 86,4 2 735 420,0 ãðí 2 ðîêè 11 

ì³ñÿö³â

ðîçì³ùåííÿ 
ãðîìàäñüêî¿ 

îðãàí³çàö³¿ íà 
ïëîù³, ùî íå 
âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ äëÿ 

ïðîâàäæåííÿ 
ï³äïðèºìíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³

Çàÿâè ïðî îðåíäó çàçíà÷åíîãî îá’ºêòà ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 34, ì. Êè¿â, êàá. 507, 
òåë. 224-57-70. Çàÿâè ïîäàþòüñÿ â îêðåìîìó êîíâåðò³ ç íàïèñîì «Çàÿâà ïðî îðåíäó» ³ç çàçíà÷åííÿì íàéìåíóâàííÿ òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îá’ºêòà îðåíäè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ 
äâîõ ³ á³ëüøå çàÿâ íà îäèí îá’ºêò îðåíäè îðåíäîäàâåöü îãîëîñèòü êîíêóðñ íà ïðàâî éîãî îðåíäè â³äïîâ³äíî äî âèìîã àáç. 3 ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñò. 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó 
äåðæàâíîãî òà êîìóíàëüíîãî ìàéíà».

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

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.
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Â³òàë³é Êóð³ííèé

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ 
äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê» îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì       òà ï³ä ðóáðèêîþ «Êîíôë³êò» äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè «Õðåùàòèê». 
Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12/14.

Р

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 63077

Передплатний індекс
щоденного випуску
(вт, ср, пт) 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

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

íîâèíè

Кияни можуть безкоштовно 
обстежитися на пересувному 
флюорографі

Графік роботи пересувного флюорографа 
на липень 2018 року 

Графік проведення прийому 
громадян керівництвом КМДА 

на III квартал 2018 року
У першого заступника 

голови КМДА Миколи Юрі-
йовича Поворозника (пи-
тання бюджету та фінансів, 
планування й обліку, подат-
кової політики, банківської 
діяльності; економіки та ін-
вестицій, охорони здоров’я; 
діяльності архівів; роботи зі 
зверненнями громадян, до-
кументального забезпечення, 

забезпечення законності, правопорядку, прав і 
свобод громадян; взаємодії та розвитку зв’язків з 
судами, правоохоронними органами; інші питання 
діяльності апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) особистий прийом громадян – кожної 
третьої п’ятниці з 12.00 до 14.00 на вул. Хрещатик, 
36. Телефон посадової особи, відповідальної за орга-
нізацію особистого прийому громадян –  202-74-40. 
Особистий виїзний прийом – кожного першого 
понеділка місяця з 16.00 до 17.00 у Печерській 
РДА та кожної третьої п’ятниці з 16.00 до 17.00 у 
Шевченківській РДА. День та час проведення пря-
мої «гарячої» телефонної лінії: кожного першого 
вівторка з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Дмитра Олексан-
дровича Давтяна (питан-
ня інформатизації, теле- та 
радіомовлення, поштового 
зв’язку; транспорту та зв’язку; 
будівництва та ремонту доріг; 
питання промислової, науко-
во-технічної та інноваційної 
політики; регуляторної по-
літики та підприємництва; 

внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування 
населення; діяльності ринків; організації виставкової 
діяльності; телекомунікаційних систем та технологій, 
інформатизації, електронного урядування, захисту 
інформації; розвитку інформаційного суспільства 
на території м. Києва) особистий прийом – кожної 
четвертої середи місяця з 10.00 до 12.00 на вулиці 
Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідаль-
ної за організацію особистого прийому громадян – 
202-76-16. Особистий виїзний прийом – кожного 
першого вівторка з 10.00 до 11.00 в Деснянській 
РДА та кожного другого вівторка з 10.00 до 11.00 в 
Дніпровській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожної третьої середи 
з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Петра Олександро-
вича Пантелеєва (питан-
ня житлово-комунального 
господарства, енергетики, 
енергоефективності та енер-
гозбереження; утримання 
і забезпечення належного 
стану житлового фонду, співп-
раці з ОСББ, приватизації 
житла, надання ритуальних 

послуг; контролю за благоустроєм; надзвичайних 
ситуацій; охорони довкілля; охорони праці та без-
пеки життєдіяльності населення; питання кому-
нальної власності; екології та природних ресурсів; 
реєстрації місця проживання/перебування фізичних 

осіб на території міста Києва; державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) осо-
бистий прийом – кожного другого четверга з 16.00 
до 18.00 на вулиці Хрещатик, 36. Телефон посадової 
особи, відповідальної за організацію особистого 
прийому громадян – 202-75-56. Особистий виїзний 
прийом – кожного першого четверга місяця з 16.00 
до 18.00 у Святошинській РДА та кожного третього 
четверга з 16.00 до 18.00 у Солом’янській РДА. День 
та час проведення прямої «гарячої» телефонної 
лінії: кожного четвертого четверга з 16.00 до 17.00, 
тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Олексія Юрійовича 
Резнікова (питання децен-
тралізації та місцевого само-
врядування; міжнародних 
відносин; внутрішньої полі-
тики; преси та інформації; 
видавничої справи; туризму і 
промоцій; реклами; питання 
освіти і науки; культури та 
охорони культурної спадщини, 

фізичної культури і спорту; національних меншин і 
міграції та державно-церковних відносин; питання 
материнства і дитинства, дітей-сиріт, сім’ї та молоді; 
соціального забезпечення та соціального захисту 
соціально незахищених громадян-пенсіонерів, 
інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, 
одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; 
забезпечення виконання законодавства про пільги, 
зайнятості населення, праці та заробітної плати; 
гендерної політики) особистий прийом громадян – 
кожного другого вівторка місяця з 10.00 до 12.00 
на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян – 202-70-52. Особистий виїзний прийом – 
кожного третього четверга місяця з 10.00 до 12.00 у 
Голосіївській РДА та кожного четвертого четверга 
з 10.00 до 12.00 у Дарницькій РДА. День та час про-
ведення прямої «гарячої» телефонної лінії: кожного 
четвертого вівторка з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76. 

У заступника голови 
КМДА Олександра Валері-
йовича Спасибка (питання 
містобудування та архітектури, 
регулювання містобудівної 
діяльності; капітального бу-
дівництва; будівництва житла, 
реконструкції житлового фон-
ду; забезпечення населення 
житловою площею, питання 
вирішення проблеми забез-

печення житлом інвесторів, які зазнали збитків 
внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних 
компаній «Еліта-центр»; використання та охорони 
земельних ресурсів м. Києва; архітектурно-бу-
дівельного контро лю) особистий прийом грома-
дян – кожної першої середи місяця з 16.00 до 17.00 
на вул. Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого прийому 
громадян: 202-77-04, 202-77-05. Особистий виїзний 
прийом – у другу середу кожного місяця з 16.00 в 
Оболонській РДА, четвертої середи місяця з 16.00 
в Подільській РДА. День та час проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії: кожного другого четверга 
місяця з 14.00 до 15.00, тел. 202-76-76  

ДО 31 ЛИПНЯ мешканці столиці 
можуть безкоштовно обстежитися 
на пересувному флюорографі. Як 
повідомили в Департаменті охо-
рони здоров’я КМДА, пересувний 
цифровий флюорограф працюва-
тиме із 10.00 до 17.00 (технічна 
перерва із 13.30 до 14.00). Під 
час обстеження пацієнт отри-

має довідку із результатами та, 
у разі потреби, – кваліфіковану 
консультацію лікаря-фтизіатра. 

Загальний час обстеження та 
консультації займає максимум 
15 хвилин. Тож столичні медики 
закликають киян не бути байду-
жими до свого здоров’я та об-
стежитись  

Дата Район Місце проведення Адреса

04.07. Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35

05.07. Дніпровський Київське УВП № 4 УТОС вул. Фанерна, 4

06.07. Солом’янський Амбулаторії №№1,2,3 
КНП ЦПМСД № 2 вул. Солом’янська, 17

09.07. Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське 
шосе, 121/3

10.07. Подільський Амбулаторія № 1 
ЗПСМ КНП ЦПМСД № 2 вул. Полкова, 57

11.07. Шевченківський ТОВ «ТЕДІС Україна» 
(співробітники)

вул. Б. Хмельниць-
кого, 19-21

12.07. Дарницький ЗП-СМ КНП ЦПМСД № 3 вул. Ревуцького, 13-б

13.07. Голосіївський Амбулаторія № 5 
КНП ЦПМСД № 1 вул. Заболотного, 48

16.07. Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське 
шосе, 121/3

17.07. Дніпровський Амбулаторія 
КНП ЦПМСД № 4 вул. Новаторів, 4

18.07. Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35

19.07. Дніпровський Амбулаторія КНП 
ЦПМСД № 4

пров. Лобачевсь-
кого, 2

20.07. Солом’янський Амбулаторії №№ 1,2 
КНП ЦПМСД № 1 просп. Комарова, 3

23.07. Дарницький КМТЛ № 1 з ДВ вул. Харківське 
шосе, 121/3

25.07. Голосіївський ТМО «ФТИЗІАТРІЯ» вул. Васильківська, 35

26.07. Святошинський Ново-Білицький психо-
неврологічний інтернат вул. Підлісна, 8

27.07. Святошинський Ново-Білицький психо-
неврологічний інтернат вул. Підлісна, 8

30.07. Святошинський Ново-Білицький психо-
неврологічний інтернат вул. Підлісна, 8

31.07. Святошинський Ново-Білицький психо-
неврологічний інтернат вул. Підлісна, 8
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