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За кілометром кілометр 

ДОБУДОВАНА Велика Окружна 
дорога столиці зніме наванта-
ження з міських магістралей. 
Про це заявив мер Києва Віта-
лій Кличко у п’ятницю під час 
інспекції капітального ремонту 
вулиці Заболотного. 

«Вулиця Академіка Заболотно-
го – дуже важлива транспортна 
розв’язка, без якої неможливо 
повноцінно оптимізувати рух по 

Великій Окружній дорозі. Про-
тяжність ділянки, яку капітально 
ремонтуємо, – майже три кіломе-
три. Останній раз цю магістраль 
оновлювали сорок років тому. 
Зараз тут облаштовують триша-
рове асфальтне покриття. Також 
капітально відремонтують з’їзди 
на прилеглі дороги. Вся розмітка 
буде нанесена пластиком, що в 
рази підвищує термін її експлу-

атації», – повідомив Київський 
міський голова Віталій Кличко. 

Він наголосив, що на Академіка 
Заболотного облаштують велодо-
ріжки та тротуари для пішоходів. 
Як і на всіх об’єктах капітального 
ремонту, здійснять озеленення 
прилеглої території. Буде про-
кладена нова дощова каналізація. 
Для комфорту водіїв та безпеки 
учасників руху змонтували су-
часне вуличне освітлення. Для 
зручності пасажирів громадсько-
го транспорту буде встановлено 
14 нових зупинок. 

Як підкреслив мер Києва, ка-
пітально відремонтовану вулицю 
Заболотного здадуть в експлуата-
цію в травні наступного року. Але 
основні роботи мають завершити 
цьогоріч. 

Аби повністю не перекри-
вати рух, дорогу ремонтують у 
два етапи. Спочатку капітально 
оновлять праву частину. Там вже 
поклали перші два шари асфальту. 
За кілька тижнів її відкриють, і 
тоді почнуть ремонт лівої частини 
магістралі. 

«Хочу нагадати, що підрядні 
організації під час укладання до-
говору дають гарантію на полотно 

5 років. Якщо за цей час будуть 
виявлені недоліки – виконавці 
робіт за свій кошт мають усунути 
негаразди, – підкреслив Віталій 
Кличко. – За попередніх два роки 
в Києві відремонтували понад 500 
кілометрів доріг та проїздів. І як 
мінімум 300 кілометрів плануємо 
оновити цього року». 

Також мер столиці вкотре 
звернувся до влади Київської 
області передати на баланс міста 
ті ділянки Великої Окружної, які 
обслуговує обласний автодор і 
які перебувають сьогодні в жах-
ливому стані. Місто, за словами 
Віталія Володимировича, готове 
відремонтувати і ці проблемні 
ділянки. 

Також він заявив, що най-
ближчим часом буде завершено 
роботи на вулиці Ярославів Вал 
та на транспортній розв'язці на 
перетині проспекту Леся Курбаса 
та вулиць Гната Юри і Володи-
мира Покотила, де одночасно 
ремонтують 3 шляхопроводи та 4 
підземні пішохідні переходи. Ак-
тивно тривають заходи на вулиці 
Алма-Атинській та шляхопроводі 
на цій вулиці, вулицях Назарів-
ській, Генерала Родимцева �

Літо – найсприятливіша пора для ремонту доріг, 
тротуарів, міжбудинкових проїздів. Тож і не дивно, 
що нині в різних куточках міста кипить робота. 
Днями відбулася інспекція капітального ремонту 
вулиці Заболотного від площі Одеської до будинку 
№ 156, що в Голосіївському районі. Об’єкт здадуть 
в експлуатацію в травні наступного року, але 
основні «операції» мають завершити цьогоріч. 
Наразі шляховики облаштовують тришарове 
асфальтне покриття, нанесуть сучасну розмітку 
пластиком, капітально відремонтують з’їзди на 
прилеглі дороги тощо. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Триває масштабне оновлення столичних магістралей. 
Перелік капітально відремонтованих шляхів незабаром 
поповнить вулиця Заболотного 

Капітально відремонтовану вулицю Заболотного здадуть в експлуатацію в травні наступного року, але основні роботи мають завершити цьогоріч

«Київтеплоенерго» 
тимчасово уклало 
угоду на закупівлю 
природного газу 
за комерційною 
ціною 
Інформуємо, що для врегулювання пи-
тання заборгованості перед НАК «На-
фтогаз» за спожитий природний газ, що 
виникла за період дії угоди міста і ПАТ 
«Київенерго», тривають багатосторонні 
переговори за участю представників 
уряду, КМДА, НАК «Нафтогаз» та ПАТ 
«Київенерго». 

У ході цієї роботи напрацьовуєть-
ся «дорожня карта» щодо визначення 
структури боргу, механізму погашення, 
долі нарахованих штрафних санкцій та 
пені. Про остаточно прийняті рішення 
поки не йдеться. 

Нагадаймо, що 30 липня під голову-
ванням першого віце-прем’єр-міністра 
України Степана Кубіва проведена нарада, 
під час якої КП «Київтеплоенерго» до-
ручено вжити заходів щодо забезпечення 
сталої роботи ТЕЦ-5, зокрема шляхом 
закупівлі природного газу на ринку та 
формування запасів резервного палива. 

31 липня під час комісії техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій визнано потенційну загрозу 
виникнення порушення режиму роботи 
окремої частини енергосистеми України 
у м. Києві. Для недопущення цієї загрози 
комісія доручила КП «Київтеплоенерго» 
в установленому порядку вжити заходів 
із закупівлі природного газу на ринку. 

Враховуючи вищезазначені доручення 
та з метою забезпечення стабільної ро-
боти ТЕЦ, «Київтеплоенерго» тимчасово 
уклало угоду на закупівлю природного 
газу за комерційною ціною. Це дозволило 
уникнути зупинки ТЕЦ та наслідків, що 
могли виникнути, зокрема застосування 
графіків аварійних відключень електро-
енергії. 

Міські вулиці 
щодня миють 45 
поливомиючих машин 

У столиці тривають заходи з поливу та 
миття проїжджої частини міських вулиць 
та доріг. Так, 45 поливомиючих машин 
працюють у дві зміни у цілодобовому 
режимі. Такі роботи зазвичай виконуються 
удосвіта, коли трафік на магістралях 
низький і спецтехніка не заважає руху 
машин, а також удень, під час значного 
підвищення температури повітря. 

На естакадному виїзді 
на Південний мостовий 
перехід обмежать рух 
авто 

Із 8 до 28 серпня у зв’язку із капремонтом 
деформаційних швів на Південному мос-
товому переході частково обмежено рух 
авто на естакадному виїзді на Південний 
мостовий перехід із Наддніпрянського 
шосе у лівій смузі руху, повідомили в КК 
«Київавтодор».
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 82 (1894), вівторок, 7 серпня 2018 р.

Про звернення до Верховної Ради України 
щодо необхідності удосконалення процедури 

опублікування офіційних документів органів місцевого 
самоврядування

Рішення Київської міської ради № 962/5026 від 7 червня 2018 року
Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî íåîáõ³ä-
íîñò³ óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåäóðè îïóáë³êóâàííÿ 
îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè 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

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Березняки-2» 

у Дніпровському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 972/5036 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 26.01.2018 
за № 08/КО-402, протокол та список учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу 
самоорганізації населення від 10.01.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Будинковий комітет «Авангард» 

у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 973/5037 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України  «Про органи самоорганізації населення », рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170  «Про органи самоорганізації населення в м. Києві », враховуючи заяву ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровану у Київській міській раді 06.03.2018             
за № 08/КО-1130, протокол та список учасників конференції жителів за місцем проживання по ініціюванню створення 
органу самоорганізації населення від 31.10.2017, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó –  «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³  ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ä³º 
ó ìåæàõ áóäèíêó ¹ 2 íà âóëèö³ Áåðåçíÿê³âñüê³é 
ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îð-
ãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé 
êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó  òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, ³íøèõ ì³ñ-
öåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî 
ä³ÿëüíîñò³ òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïî-

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó –  «Áóäèíêî-
âèé êîì³òåò  «Àâàíãàðä » ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³  
ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé êîì³òåò  «Àâàíãàðä» ä³º 
ó ìåæàõ áóäèíêó ¹ 19 íà âóëèö³ Îìåëÿíîâè÷à-
Ïàâëåíêà ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé êîì³òåò  
«Àâàíãàðä » ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2. Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.      

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó   òåðèòîð³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  
«Áóäèíêîâèé êîì³òåò  «Àâàíãàðä » ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíêó 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 

Додаток
до рішення Київської міської ради 

від 07.06.2018 № 962/5026

Звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо 
необхідності удосконалення процедури опублікування офіційних 

документів органів місцевого самоврядування

 Ç 01 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëü-
íèõ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», ÿêèì, çîêðåìà, âíåñåí³ çì³íè äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â 
Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿».

 Â³äïîâ³äíî äî çàçíà÷åíèõ çì³í ð³øåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïóáë³êóþòüñÿ â îô³-
ö³éíèõ äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ (ñòàòòÿ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â 
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿»).

 Òàêîæ çã³äíî ç âêàçàíèìè çì³íàìè àáçàö øîñòèé ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âè-
ñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ 
çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» âèêëàäåíî â íîâ³é ðåäàêö³¿, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ îô³ö³éí³ äðóêîâàí³ 
âèäàííÿ – öå âèäàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, 
Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðà¿íè, âèùèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ñóä³â, öåíòðàëü-
íèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ç ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, ùî âèäàþòüñÿ ç 
ìåòîþ îïóáë³êóâàííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ð³øåíü öèõ îðãàí³â òà ³íôîðìàö³¿, îáîâ’ÿçêîâ³ñòü 
îïóáë³êóâàííÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì, ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ÿêèõ íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
òâîð÷à ïðàöÿ æóðíàë³ñò³â.

 Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 71 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè 
òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» (â ðåäàêö³¿ Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ ³ êîìóíàëüíèõ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿») 
çàñíîâíèêàìè îô³ö³éíèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü ìîæóòü áóòè öåíòðàëüí³ îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè.

 Ïóíêòîì 1 ñòàòò³ 14 «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ðåôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ 
³ êîìóíàëüíèõ äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» ïåðåäáà÷åíî, ùî çì³íè, âíåñåí³ äî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», íàáèðàþòü ÷èííîñò³ ÷åðåç òðè ðîêè ç 
äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ïåðøèì Çàêîíîì, òîáòî ç 01 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó.

 Âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïîðÿäîê âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè 
òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿» ïîçáàâèëî ïðàâà 
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ Êè¿âñüêó ì³ñüêó ðàäó, ïóáë³êóâàòè ñâî¿ ð³øåííÿ 
â îô³ö³éíèõ âèäàííÿõ òà äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ.

 Ç îãëÿäó íà íåîáõ³äí³ñòü äîòðèìàííÿ âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìà-
ö³¿», ïðèíöèïó â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ 
ç ìåòîþ óíèêíåííÿ ìîæëèâî¿ âòðàòè îïåðàòèâíîñò³ ó âèñâ³òëåíí³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì âíåñòè 
çì³íè äî íàâåäåíèõ âèùå çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ÿêèìè ïåðåäáà÷èòè, ùî ð³øåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ  ìàþòü ïóáë³êóâàòèñÿ íà îô³ö³éíèõ ñòîð³íêàõ (âåá-ñàéòàõ) â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

çèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâîìó áóäèíêó 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 
ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè  «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò «Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í 
ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ 
äîêóìåíò³â: ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³-
çàö³¿ íàñåëåííÿ, ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ 
äî ªäèíîãî ðåºñòðó îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî 
ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äî-
öòâî ïðî ðåºñòðàö³þ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé êîì³òåò 
«Áåðåçíÿêè-2» ó Äí³ïðîâñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà 
ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Про надання дозволу на створення органу самоорганізації 
населення «Квартальний комітет «Лісовий» 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 974/5038 від 21 червня 2018 року

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 
26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві», враховуючи заяви ініціативної групи про 
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, зареєстровані у Київській міській раді 26.02.2018 
за № 08/КО-968 та 21.03.2018 за № 08/КО-1398, протокол та список учасників конференції жителів за місцем про-
живання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 03.02.2018, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Äîçâîëèòè ñòâîðèòè îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ òà âèçíà÷èòè éîãî íàçâó – «Êâàð-
òàëüíèé êîì³òåò «Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³  ì. Êèºâà.

2. Âèçíà÷èòè, ùî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íà-
ñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Ë³ñîâèé» ä³º ó 
ìåæàõ áóäèíê³â ¹¹ 6, 8, 10 íà ïðîñïåêò³ Ë³ñîâîìó 
òà áóäèíêó ¹ 3-à íà âóëèö³ Àêàäåì³êà Êóð÷àòîâà 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.

 3. Îñíîâíèìè íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³òåò 
«Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà º:

3.1 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ó÷àñò³ æèòåë³â ó 
âèð³øåíí³ ïèòàíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ â ìåæàõ 
Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè.

3.2 Çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ, êóëüòóðíèõ, 
ïîáóòîâèõ òà ³íøèõ ïîòðåá æèòåë³â øëÿõîì 
ñïðèÿííÿ ó íàäàíí³ ¿ì â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã.

ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îð-
ãàíàì ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè 
ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè 
âèâ÷åííÿ íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåç-
ïåêè, áðàòè ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî 
êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áó-
äèíêîâèé êîì³òåò  «Àâàíãàðä » ó Ïå÷åðñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 

ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè  «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèí-
êîâèé êîì³òåò  «Àâàíãàðä» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ 
íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ  «Áóäèíêîâèé êîì³òåò  
«Àâàíãàðä» ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó 
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

3.3. Ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó   òåðèòîð³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
³íøèõ ì³ñöåâèõ ïðîãðàì.

4. Íàäàòè îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ 
«Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ 
òàê³ âëàñí³ ïîâíîâàæåííÿ: 

4.1. Ïðåäñòàâëÿòè ðàçîì ç äåïóòàòàìè Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³íòåðåñè æèòåë³â  áóäèíê³â 
ó Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³, ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âè-
êîíàâ÷î¿ âëàäè. 

4.2. Ñïðèÿòè äîäåðæàííþ Êîíñòèòóö³¿ òà 
çàêîí³â Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³¿ àêò³â Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè òà îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ð³øåíü 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîðÿäæåíü ¿¿ âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó òà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

4.3. Âíîñèòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðî-
ïîçèö³¿ äî ïðîåêò³â ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ³ êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó, áþäæåòó 
ì³ñòà Êèºâà.

4.4. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñà-
äàõ ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïðî-
âåäåíí³ ðîá³ò ç áëàãîóñòðîþ, îçåëåíåííÿ òà 
óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿, îáëàäíàíí³ äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ 
ìàéäàí÷èê³â, ê³ìíàò äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, êëóá³â 
çà ³íòåðåñàìè òîùî. 

4.5. Îðãàí³çîâóâàòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ 
ó÷àñòü íàñåëåííÿ ó çàõîäàõ ùîäî ðåìîíòó ïðè-
ì³ùåíü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ³ç äîòðèìàííÿì 
âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ïðî-
âåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

4.6. Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ íàäàííÿ 
ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìåøêàþòü ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
íà òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ, æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã òà 
çà ÿê³ñòþ ïðîâåäåíèõ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò. 

4.7. Íàäàâàòè äîïîìîãó íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì, 
çàêëàäàì òà îðãàí³çàö³ÿì êóëüòóðè, ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó ó ïðîâåäåíí³ êóëüòóðíî-îñâ³ò-
íüî¿, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîáîòè 
ñåðåä íàñåëåííÿ, ðîçâèòêó õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³, 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.

4.8. Ñïðèÿòè çáåðåæåííþ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè, òðàäèö³é íàðîäíî¿ êóëüòóðè, îõîðîí³ 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè, âïðîâàäæåííþ â 
ïîáóò íîâèõ îáðÿä³â.

4.9. Îðãàí³çîâóâàòè äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì 
ïîõèëîãî â³êó, ³íâàë³äàì, ñ³ì’ÿì çàãèáëèõ âî¿í³â 
òà â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ìàëîçàáåçïå÷åíèì òà 
áàãàòîä³òíèì ñ³ì’ÿì, à òàêîæ ñàìîòí³ì ãðîìà-
äÿíàì, ä³òÿì-ñèðîòàì òà ä³òÿì, ïîçáàâëåíèì 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ 
ç öèõ ïèòàíü äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

4.10. Íàäàâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó îðãàíàì 

ïîæåæíîãî íàãëÿäó â çä³éñíåíí³ íèìè ïðîòè-
ïîæåæíèõ çàõîä³â, îðãàí³çîâóâàòè âèâ÷åííÿ 
íàñåëåííÿì ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè, áðàòè 
ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà 
äîäåðæàííÿì âèìîã ïîæåæíî¿ áåçïåêè. 

4.11. Ñïðèÿòè â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà 
ïðàâîîõîðîííèì îðãàíàì ó çàáåçïå÷åíí³  îõî-
ðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó. 

4.12. Ðîçãëÿäàòè çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, âåñòè 
ïðèéîì ãðîìàäÿí.

4.13. Âåñòè îáë³ê ãðîìàäÿí çà â³êîì, ì³ñöåì 
ðîáîòè ÷è íàâ÷àííÿ, ÿê³ ìåøêàþòü ó ìåæàõ 
òåðèòîð³¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ. 

4.14. Ñïðèÿòè äåïóòàòàì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â îðãàí³çàö³¿ ¿õ çóñòð³÷åé ç âèáîðöÿìè, 
ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ ïðîâåäåíí³ ³íøî¿ ðîáîòè 
ç âèáîðöÿìè.

4.15. ²íôîðìóâàòè ãðîìàäÿí ïðî ä³ÿëüí³ñòü 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, îðãàí³çî-
âóâàòè îáãîâîðåííÿ ïðîåêò³â éîãî ð³øåíü ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü. 

5. Îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàð-
òàëüíèé êîì³òåò «Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà íàáóâàº âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü 
ï³ñëÿ éîãî ëåãàë³çàö³¿ ó âèêîíàâ÷îìó îðãàí³ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é 
àäì³í³ñòðàö³¿) ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñòàòòåþ 
13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðãàíè ñàìîîðãàí³çàö³¿ 
íàñåëåííÿ». 

6. Îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàð-
òàëüíèé êîì³òåò «Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ 
ì. Êèºâà ó ì³ñÿ÷íèé òåðì³í ï³ñëÿ ëåãàë³çàö³¿ 
íàïðàâèòè äî ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè êîï³¿ òàêèõ ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â: ïî-
ëîæåííÿ ïðî îðãàí ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, 
ï³äòâåðäæåííÿ ïðî âíåñåííÿ äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
îðãàí³â ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ ó ì³ñò³ Êèºâ³, 
ñïèñîê ïåðñîíàëüíîãî ñêëàäó ÷ëåí³â îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ, à ó ðàç³ ëåãàë³çàö³¿ 
øëÿõîì ðåºñòðàö³¿ – ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ 
îðãàíó ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ.

7. Êîíòðîëü çà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàíó 
ñàìîîðãàí³çàö³¿ íàñåëåííÿ «Êâàðòàëüíèé êîì³òåò 
«Ë³ñîâèé» ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ó 
ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çä³éñíþþòü Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà òà âèêîíàâ÷èé îðãàí Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ).

8. Öå ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îô³ö³éíî 
îïðèëþäíèòè ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
«Õðåùàòèê».

9. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети «Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня, 1, 3 серпня 2018 року.
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Додаток 1

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із 

заробітної плати в м. Києві згідно статистичних 
даних станом на 01 червня 2018 року

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.06.2018 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî ì³ñòó ñêëàâ 120,7 ìëí ãðí, ùî íà 1,7% àáî íà 2,1 ìëí ãðí ìåíøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà 23,2% 
àáî íà 22,7 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 2018 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 63,6% àáî 76,7 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà; 29,4% àáî 35,5 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, 
ðåøòà 7,0% (8,5 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî 
âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.06.2018 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 76,7 ìëí ãðí àáî 63,6% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çà-
áîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 27,4 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 8,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Çàâîä «Ìàÿê» 
– 6,6 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ «Áóðåâ³ñíèê» – 4,4 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² «Áóðàí» – 3,8 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 1,3 ìëí ãðí òîùî); çíàõîäÿòü-
ñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,5 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 6,6 ìëí ãðí; ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,7 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – 5,8 
ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â «Óêðòåëåô³ëüì» – 5,8 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíå êîñì³÷íå àãåíòñòâî – 5,2 ìëí ãðí (Êàçåííå ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àëüíîãî ïðèëàäîáóäóâàííÿ «Àðñåíàë» –
5,2 ìëí ãðí.); Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè – 4,7 ìëí ãðí (ÄÏ «Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» – 4,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðòðàíñíàôòîïðîäóêò» – 0,6 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñ-
òåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè – 4,6 ìëí ãðí (ÄÏ âîäíèõ øëÿõ³â «Óêðâîäøëÿõ» – 3,8 ìëí ãðí; ÄÏ «Àíòîíîâ-Ô³íàíñ» – 0,5 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè 
– 3,6 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 1,9 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè – 3,2 ìëí ãðí (ÂÀÒ «Íàóêîâî-äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 3,0 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,8 ìëí ãðí (Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé ³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,3 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîðïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò 
àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò»– 2,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè 
Óêðà¿íè – 1,3 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âñüêèé çàâîä «Ðåìäèçåëü» – 0,6 ìëí ãðí; Êîíöåðí «Â³éñüêåññåòìåíåäæìåíò» òà Óñòàíîâà «28 óïðàâë³ííÿ íà÷àëüíèêà ðîá³ò» – ïî 0,2 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðñïåöíàëàäêà» 
– ìàéæå 0,2 ìëí ãðí òîùî); Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó – 1,2 ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí); Ì³í³ñòåðñòâà 
êóëüòóðè Óêðà¿íè – 1,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæàâíà öèðêîâà êîìïàí³ÿ Óêðà¿íè» – 0,7 ìëí ãðí; ÄÏ «Íàö³îíàëüíå ãàçåòíî-æóðíàëüíå âèäàâíèöòâî» – 0,5 ìëí ãðí).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà 
âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàéá³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 15,1 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîì-
ìåðö-Óêðà¿íà» – 5,9 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê «Ñîþç» – 5,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ «ÒÌÌ-Åíåðãîáóä» – 3,6 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,1 ìëí ãðí; «Ïðåäñòàâíèöòâî «ÀÊ «Ôåäåðàëüíà ãðóçîâà 
êîìïàí³ÿ» – 1,9 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» – 1,5 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Äåêîðàòèâíèé êàì³íü Óêðà¿íè» – 1,2 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó – áðàê îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå 
çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàäñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðèòÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè 
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íåïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãîâà-
íîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íåäîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 55 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ çàñëóõàíî 215 êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç³ ñïëàòè ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó 
òà ïëàòåæ³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 125 áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ ï.ð. Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæïðàö³ ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ ³ îðãàí³çàö³ÿõ 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ïðîâåäåíî 104 ³íñïåêö³éíèõ â³äâ³äóâàíü ùîäî êîíòðîëþ çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ó òîìó ÷èñë³ 6 ³íñïåêö³éíèõ â³äâ³äóâàíü 
íà ï³äïðèºìñòâàõ, äå ðàõóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Öå òàê³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê ÒÎÂ ÓÊÐÃÀÇÍ²²ÏÐÎÅÊÒ, ÄÏ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÄ² ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜÊÈÉ 
²ÍÑÒÈÒÓÒ ÁÓÄ²ÂÅËÜÍÈÕ ÌÀÒÅÐ²ÀË²Â ÒÀ ÂÈÐÎÁ²Â ÍÄ²ÁÌÂ.

Äîäàòêîâî ³íôîðìóºìî, ùî ïîðóøåííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí áóëî âñòàíîâëåíî ó 8-ìè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ (21 îñîáà ïðàöþâàëà áåç óêëàäåííÿ (îôîðìëåííÿ) òðóäîâîãî 
äîãîâîðó).

Çà ðåçóëüòàòàìè âêàçàíèõ ³íñïåêö³éíèõ â³äâ³äóâàíü âíåñåíî 8 ïðèïèñ³â. Ñêëàäåíî òà ïåðåäàíî äî ñóäó 3 ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñò. 41 ÊÓïÀÏ.
Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.06.2018 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî 9,2 

ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà êâ³òåíü 2018 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).
Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ – ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 50 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.
Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³éíîìó êîíòðîë³.

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної плати в місті Києві  на 01.06.2018

№ п/п Найменування  підприємства, установи, організації та 
підпорядкування

Сума заборгованості із заробітної плати  (млн грн) станом на:

01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 01.05.2018 01.06.2018

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ  «ГРУП ДФ ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН»                                                                                                                                          
                                              

15,4 10,4 15,3 15,8 10,2 15,1

2 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ НА-
УКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІДРОПРИЛА-
ДІВ» ДК «Укроборонпром»

8,3 8,0 8,2 8,1 8,1 8,4

3 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД 
«МАЯК» ДК «Укроборонпром»

0,0 0,0 4,3 5,1 6,5 6,6

4 ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
«КИЇВДІПОТРАНС» Мінрегіон

5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 6,6

5 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»

6,1 6,4 6,6 6,9 6,3 5,9

6 УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ФІЛЬМІВ 
«УКРТЕЛЕФІЛЬМ» Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України

5,3 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8

7 КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИ-
ЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» Державне космічне 
агентство України

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2

8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕР-
ЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ»

3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОЕКТНИЙ 
ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ» Мінрегіон                                                                                                                                        
                                                  

4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

10 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД «БУРЕВІСНИК» ДК «Укробо-
ронпром»  

3,6 3,8 4,0 4,1 4,4 4,4
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – êîìóíàëüíå íåêîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî «Öåíòð ïåðâèííî¿ 
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Äåñíÿíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, ùî ðîçòàøîâàíî çà àäðåñîþ: âóë. Äðàéçåðà, 19:

1) âóë. Äðàéçåðà, 19, çàãàëüíà ïëîùà – 37,43 êâ.ì, 1 ïîâåðõ, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà îðåíäè 
– ðîçì³ùåííÿ ïðèâàòíîãî çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü 
ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè â ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íîìó çàêëàä³, âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè (áåç ÏÄÂ) – 743 000,00 ãðí, 
ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 11%, ñòàðòîâà ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 6810,83 ãðí, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.

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

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ âîñüìîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 26,8 êâ. ì, ðîçòà-
øîâàíå çà àäðåñîþ: Êëîâñüêèé óçâ³ç, áóä. 17. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.04.2018 – 494 700,0 ãðí áåç ÏÄÂ.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïå÷åð-
ñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (ïðîâóëîê Ìàð’ÿíåíêà, 7, 280-44-53). Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê 
îðåíäè: äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá ìåøêàíöÿ áóäèíêó, òåðì³í ä³¿ 2 ðîêè 364 äí³.

Îðåíäíà ñòàâêà – 12,0 êâ. ì – 1%, 14,8 êâ. ì – 12%, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè (êîðèãó-
ºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿) – 2916,51 ãðí áåç ÏÄÂ.

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

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ãîëîâ-
íîãî Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ¹ 1357-Â â³ä 28 âåðåñíÿ 
2005 ð., ñåð³ÿ ßßß ¹355889, ÿêå ïîñâ³ä÷óº, ùî Ñïîðóäà ëèâàðíîãî öåõó, 
ïîáóòîâ³ ïðèì³ùåííÿ öåõó ¹ 1, ïëîùåþ 4001,90 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà 
â ì.Êèºâ³ ïî âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 21 (ë³òåðà XIII (ÖÈÔÐÀ)), ä³éñíî íàëåæèòü 
ÂÀÒ «ÁÓÄØËßÕÌÀØ» (ÊÎÄ 14310164), ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó 
Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ¹ 1357-Â â³ä 28 
âåðåñíÿ 2005 ð., ñåð³ÿ ßßß ¹355896, ÿêå ïîñâ³ä÷óº, ùî Ñïîðóäà ñêëàäó 
âèðîáíè÷î-äèñïåò÷åðñüêîãî â³ää³ëó, ïëîùåþ 319,30 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà 
â ì.Êèºâ³ ïî âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 21 (ë³òåðà XXI (ÖÈÔÐÀ)), ä³éñíî íàëåæèòü 
ÂÀÒ «ÁÓÄØËßÕÌÀØ» (ÊÎÄ 14310164), ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, âèäàíå íà ï³äñòàâ³ íàêàçó 
Ãîëîâíîãî Óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ¹ 1288-Â â³ä 22 
âåðåñíÿ 2004 ð., Ñåð³ÿ ÑÀÀ ¹384297, ÿêå ïîñâ³ä÷óº, ùî Ñïîðóäà ÓÌÑ, 
ïëîùåþ 1324,20 êâ.ì, ÿêà ðîçòàøîâàíà â ì.Êèºâ³ ïî âóë. Äåãòÿð³âñüêà, 
21 (ë³òåðà XII (ÖÈÔÐÀ)), ä³éñíî íàëåæèòü ÂÀÒ «ÁÓÄØËßÕÌÀØ» (ÊÎÄ 
14310164), ââàæàòè íåä³éñíèì.

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 Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

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

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

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 63815

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
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

ВЛАДА Києва разом із власника-
ми рекламних компаній розробила 
правила розміщення зовнішньої 
реклами в Києві. Тепер її кількість 
на вулицях столиці зменшиться. 
Про це заявив мер Києва Віталій 
Кличко в ефірі телеканалу Newsone. 
За його словами, у місті впрова-
джують нову схему розміщення 
наземної реклами. 

«Наша принципова позиція 
– кількість реклами на вулицях 
столиці має бути меншою. Ми 
знайшли компроміс між усіма 
ключовими гравцями рекламного 
ринку. І домовилися про те, що зо-
внішньої реклами в місті повинно 
бути менше. Сьогодні, наприклад, 
ви не побачите в центрі Києва 

так звані розтяжки, не побачите 
такої кількості великих білбордів. 
Діють ухвалені правила. Це стосу-
ватиметься і метрополітену. Ми 
мінімізуємо кількість реклами, 

яка «закриває» як вагони, так і самі 
станції», – сказав міський голова. 

За його словами, нагальним 
є питання впорядкування роз-
міщення реклами на транспорті. 
Віталій Кличко заявив, що він дав 
відповідне доручення профільно-
му заступнику Олексію Резнікову 
та Управлінню з питань реклами 
КМДА щодо розробки у стислі тер-
міни схеми розміщення реклами 
на транспорті. Її, зокрема, не по-
винно бути на вікнах та дверях у 
вагонах метро, на дверях вхідної 
групи метрополітену та марму-
рових фрагментах оздоблення 
станцій. Також вона не повинна 
псувати вигляд станцій – пам’яток 
архітектури  

Затверджено тимчасовий розподіл обов’язків 
між Київським міським головою, першим 
заступником та заступниками голови КМДА 

Кількість реклами у столиці зменшиться 

ПІДПИСАНО відповідне розпорядження КМДА. 
Згідно з розподілом, Київський міський голова Ві-
талій Кличко спрямовує, координує та контролює 
діяльність Департаменту внутрішнього фінансового 
контролю та аудиту, Департаменту (Центру) надання 
адмінпослуг, управління з питань запобігання та 
протидії корупції та сектору режимно-секретної 
роботи апарату виконавчого органу КМР (КМДА). 

Перший заступник голови КМДА Микола Пово-
розник курує діяльність Департаменту економіки та 
інвестицій, Департаменту фінансів, Департаменту 
охорони здоров’я, Департаменту суспільних комуні-
кацій та апарату виконавчого органу КМР (КМДА). 

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв опі-
кується діяльністю Департаменту житлово-кому-
нальної інфраструктури, Департаменту міського 
благоустрою, Управління екології та природних 
ресурсів та Управління (інспекції) самоврядного 
контролю. 

Заступник голови КМДА Олександр Спасибко 
відповідає за діяльність Департаменту земельних 
ресурсів, Департаменту містобудування та архітекту-
ри, Департаменту з питань реєстрації та Державного 
архіву м. Києва. 

Заступник голови КМДА Дмитро Давтян визна-
чений відповідальним за діяльність Департаменту 
транспортної інфраструктури, Департаменту ін-
формаційно-комунікаційних технологій, Департа-

менту промисловості та розвитку підприємництва 
та Департаменту комунальної власності м. Києва. 

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський 
опікується діяльністю Департаменту освіти і науки, 
Департаменту молоді та спорту, Департаменту со-
ціальної політики та Служби у справах дітей та сім’ї. 

Заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп відпо-
відає за діяльність Департаменту будівництва та 
житлового забезпечення та Департаменту з питань 
державного архітектурно-будівельного контролю 
міста Києва. 

Заступник голови КМДА Олексій Резніков коорди-
нує діяльність Департаменту культури, Департаменту 
охорони культурної спадщини, Управління з питань 
реклами та Управління туризму та промоцій. 

Також, відповідно до документу, на заступників 
покладено повноваження щодо координації діяль-
ності райдержадміністрацій: 

• Печерська та Шевченківська РДА – Микола 
Поворозник; 

• Святошинська РДА – Петро Пантелеєв; 
• Оболонська РДА – Олександр Спасибко; 
• Дніпровська РДА – Дмитро Давтян; 
• Солом’янська РДА – В’ячеслав Непоп; 
• Деснянська та Подільська РДА – Валентин Мон-

дриївський; 
• Голосіївська та Дарницька РДА – Олексій Рез-

ніков  

СПЕЦІАЛЬНА голограма, розміщена, наприклад, на 
автокав’ярні, візку з продажу напоїв чи торговельному 
наметі є підтвердженням законності встановлення 
та торгівлі. Пілотний проект із розміщення гологра-
фічної візуалізації договору на розміщення засобу 
пересувної та об’єктів сезонної дрібнороздрібної 
торговельної мережі впроваджується КП «Міський 
магазин», що підпорядковане Департаменту про-
мисловості та розвитку підприємництва КМДА. 

Основною метою цього проекту є ідентифікація 
підприємця та засобу торгівлі згідно укладеного 
договору із КП «Міський магазин». На думку роз-
робників проекту, це унеможливить розміщення 
торговельних точок за фальшивими договорами та 
дозволить підвищити контроль із боку громадськості 
та, у разі необхідності, з боку контролюючих органів. 

«На сьогодні пілотний проект реалізовано на 

території парку «Партизанської слави». Так, станом 
на початок серпня видано 4 голограми на засоби 
пересувної торгівлі та 4 – на об’єкти сезонної. До 
кінця місяця плануємо забезпечити голограмами 
всі легально встановлені точки дрібнороздрібної 
торгівлі в Києві», – повідомив директор підпри-
ємства Андрій Андрущенко. 

Голограми видаються КП «Міський магазин» на 
всі засоби пересувної та об’єкти сезонної торгівлі, 
право на розміщення яких виборено на відкритих 
торгах, за якими укладено договори щодо їх роз-
міщення на території міста та щодо яких сплачено 
відповідні кошти. 

Усі самовільно розміщені засоби торгівлі підля-
гають демонтажу відповідно до Правил благоустрою 
міста Києва, затверджених рішенням Київради від 
25.12.2008 № 1051/1051  

Легально встановлені об’єкти пересувної торгівлі 
позначатимуть голограмою 

Громаді повернуть землю 
на Оболоні, на якій незаконно 
облаштували лісопилку 
ЗА РЕАГУВАННЯ Київської 
місцевої прокуратури №5 суд 
зобов’язав приватне товариство 
повернути територіальній грома-
ді ділянку в Оболонському районі, 
яка незаконно експлуатувалася 
у комерційних цілях. 

Встановлено, що комуналь-
на земля по вул. Павла Дибенка 
вартістю майже 5 млн грн без 
жодних правовстановлюючих 
документів використовувалася 

приватним підприємством під 
розміщення цеху з обробки де-
ревини. Рішення щодо надання 
в користування спірної території 
Київрада не приймала. 

Відтак, прокуратура звернула-
ся до господарського суду міста 
з вимогою зобов’язати підпри-
ємство повернути землю громаді. 

Суд підтримав позицію про-
куратури та задовольнив позовні 
вимоги у повному обсязі  

У Києві відзначатимуть 
100-річчя від дня народження 
Василя Сухомлинського 

СТОЛИЦЯ у 2018 році відзначатиме 100-річчя від дня народження 
Василя Сухомлинського. Відповідний план заходів затверджено 
розпорядженням уряду від 4 липня 2018 року № 464-р. 

Зокрема у вересні-жовтні 2018 року в Києві та в інших населених 
пунктах України відбудуться урочисті збори працівників освіти і 
педагогічної науки, представників ГО, присвячені 100-річчю від 
дня народження письменника. 

У закладах освіти протягом 2018 року триватимуть тематичні 
виставки, уроки, бесіди, лекції, семінари, виховні години, засідання 
за круглим столом, науково-практичні конференції, присвячені 
життю та діяльності Василя Сухомлинського  
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