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Реклама: у межах 
дозволеного

ТАК, УПРОДОВЖ серпня в 
столиці було демонтовано на-
ступні рекламні засоби: банер 
– 246; вивіска – 408; електронне 
табло – 18; конструкції на даху – 9; 
лайтпостер, що стоїть окремо – 65; 
прапор, прапорець – 12; тимчасова 
виносна спеціальна конструкція 
– 91; транспарант-перетяжка над 
вулицею – 1; транспорт – 40; тум-
ба, що стоїть окремо – 23; холдер 
– 116; щит на фасаді – 11; щит, що 
стоїть окремо – 40. 

Тільки на вул. Сагайдачно-
го силами КП «Київреклама» 
демонтовано 183 незаконні ре-
кламні вивіски. Про це на своїй 
сторінці у соціальній мережі 
Facebook повідомив начальник 
Управління з питань реклами 
КМДА Олександр Смирнов. 

«Віднедавна Контрактова 
площа стала пішохідною, все 
більше киян і гостей столиці 

проводять своє дозвілля саме тут. 
Пам’ятаємо, яка захаращеність 
вивісок була на цій території, 
але наразі з вулиці Сагайдачного 
щезли 183 рекламні засоби. На 
черзі роботи на вул. Басейній та 
Нижньому і Верхньому Валах», – 
зазначив Олександр Смирнов. 

Також, незаконні рекламні 
конструкції було демонтовано 
з Набережного шосе. 

«Від Поштової площі до мосту 
Метро залишилось всього 40 
конструкцій із 214, а від мосту 
Метро до мосту Патона – 33 із 
106. Тобто всього лишилося на 
цій ділянці 73 конструкції з 
320. Тут окрема подяка міським 
службам та операторам, які гар-
но попрацювали для киян і міста 
в цілому», – додав начальник 
управління. 

Нагадаємо, у липні було демон-
товано 1067 незаконних рекламних 

засобів, серед яких 753 одиниці 
знесли самі власники. 

Нові Правила розміщення ре-
кламних засобів у Києві (стосують-
ся всіх типів реклами, у тому числі 
й фасадної) уточнюють дозволені 
та заборонені формати конструк-
цій і їх розміри (наприклад, під 
табу потрапили такі типи як пе-
ретяжки над дорогами). Кількість 
нульових зон, де реклама заборо-
нена зовсім, теж збільшена. 

Особлива увага приділена 
безпеці пішоходів і водіїв – ре-
кламні конструкції не повинні 
перешкоджати пішохідному 
руху та перекривати знаки до-
рожнього руху, розміщуватись у 
місцях концентрації ДТП тощо. 

Окрім того, згідно з докумен-
том, у розміщенні рекламних 

конструкцій має використо-
вуватись радіальний підхід із 
відстанями від 40 до 150 ме-
трів залежно від їх розміру: 
між найменшими форматами 
(сіті-лайтами) від 40 метрів і 
до 150 метрів між великими 
форматами (біл-бордами). 

Серед іншого, збільшено 
кількість нульових зон, де вза-
галі розміщення будь-яких кон-
струкцій заборонено. 

Завдяки впровадженню і 
реалізації Схеми розміщення 
наземних рекламних засобів 
(стосуються виключно наземної 
реклами), кількість таких кон-
струкцій зменшиться до 4390 
одиниць на всю територію Києва, 
при тому, що наразі у місті по-
над 7000 об’єктів такого типу �

Звітність про роботу КП «Київреклама» можна отримувати за 
посиланням. Також на сайті комунального підприємства є можливість 
перевірити законність тієї чи іншої рекламної конструкції та долучитися 
до проекту «Я – інспектор»: http://www.kievreklama.kiev.ua/disman-
tling-2017/. 

За ініціативи начальника Управління з питань реклами Олександра 
Смирнова впроваджено реєстр включених на демонтаж конструкцій: 
http://www.kievreklama.kiev.ua/inspector/. 

Із відповідним переліком, який оновлюється кожні три дні, можна 
ознайомитись за посиланням: http://www.kievreklama.kiev.ua/demontazh/.
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 �  Протягом серпня у столиці демонтовано 1267 незаконних 
конструкцій, з яких 725 знесли самі власники

Гаряче водопостачання 
у домівки киян буде 
відновлено 
На цьому учора наголосив мер Києва Віталій 
Кличко за результатами позачергової сесії 
Київради. 

«Ми ухвалили надзвичайно важливе рі-
шення, яке є вирішальним кроком для врегу-
лювання питання заборгованості за спожитий 
газ. І, відповідно, для укладення угоди з НАК 
«Нафтогаз України» та відновлення постачання 
газу Києву. А значить енерго- і теплопостачан-
ня”, - заявив Віталій Володимирович. 

Він зазначив, що цей крок дасть змогу 
повернути в квартири киян гарячу воду, а 
комунальним службам – виконувати необхідні 
роботи, щоб не допустити зриву опалювального 
сезону в столиці. 

Голова КМДА повідомив, що в порівнянні 
з травнем, сьогодні йдеться тільки про від-
повідальність за борг, що має джерела для 
компенсації. А також – про списання всіх 
штрафів. 

«Це результат інтенсивної роботи в судах 
та переговорів на всіх рівнях, включаючи 
уряд України, Президента. Ми відстоюємо 
інтереси громади, – переконаний Віталій 
Кличко. – Бюджетний комітет парламенту 
розглянув це питання, а уряд ухвалив рі-
шення, щоб нарешті врегулювати ситуацію 
і повернути газопостачання столиці. Зали-
шалося рішення Київради і ми його сьогодні 
ухвалили!» 

Відповідне рішення учора підтримали 76 
депутатів Київради. 

На Контрактовій 
площі відбудеться 
Всеукраїнський ярмарок 
органічних продуктів 

У суботу, 15 вересня, із 09.00 до 19.00 на 
Контрактовій площі, 2 (навпроти Подільської 
РДА) відбудеться Десятий Всеукраїнський 
ярмарок органічних продуктів. Виробники 
представлятимуть сертифіковані органічні 
овочі, фрукти, ягоди, молоко, молочні та 
м’ясні вироби, рибу та рибопродукти, крупи, 
борошно, олії, мед, соки, напої тощо. 

Цього року захід є ювілейним і вже вде-
сяте об’єднає прихильників органічного 
напряму та познайомить безпосереднього 
виробника із потенційним споживачем. 
Організатори підготували насичену роз-
важальну програму із виступами відомих 
українських митців та творчих колективів, 
конкурсами, розіграшами призів, а також 
різноманітними дегустаціями. Професійні 
кухарі потішать відвідувачів юшками, сма-
женими кабанчиками, ковбасками та іншими 
смаколиками, приготованими винятково з 
органічних інгредієнтів. 

Десятий Всеукраїнський Ярмарок ор-
ганічних продуктів, організатором якого є 
Федерація органічного руху України та КП 
«Київська спадщина», проходить за під-
тримки Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, КМДА, Швейцарської 
Конфедерації у рамках Проекту «Розвиток 
органічного ринку в Україні», Проекту USAID 
«Підтримка аграрного і сільського розвитку», 
Проекту «Німецько-українська співпраця в 
галузі органічного сільського господарства», 
Президентського фонду Леоніда Кучми 
«Україна».

íîâèíè

Тільки на вулиці Сагайдачного силами КП 
«Київреклама» видалено 183 незаконні рекламні 
вивіски. Також, незаконні конструкції було 
демонтовано з Набережного шосе. На черзі роботи 
зі знесення подібних об’єктів на вул. Басейній та 
Нижньому і Верхньому Валах. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У Подільському районі на вулиці Сагайдачного силами комунальників У Подільському районі на вулиці Сагайдачного силами комунальників 
видалено 183 незаконні рекламні вивіски. На фото: до і після демонтажувидалено 183 незаконні рекламні вивіски. На фото: до і після демонтажу
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РІШЕННЯ

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â Ïðîãðàìè

¹ 
ç/ï

Íàçâà íàïðÿìó ä³-
ÿëüíîñò³ (ïð³îðèòåòí³ 

çàâäàííÿ)

Ïåðåë³ê çàõîä³â Ïðîãðàìè Ñòðîê 
âèêîíàííÿ 

çàõîäó

Ãîëîâíèé ðîçïîðÿäíèê êîøò³â/ Âè-
êîíàâö³

Äæåðåëà 
ô³íàíñó-

âàííÿ

Îð³ºíòîâí³ îáñÿ-
ãè ô³íàíñóâàííÿ 
(âàðò³ñòü), òèñ. 

ãðèâåíü

Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò

1. Çàáåçïå÷åííÿ ºäèíî¿ 
ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè 
ì.Êèºâà òà ôîðìó-
âàííÿ ïîçèòèâíîãî 
ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó 
ñòîëèö³ Óêðà¿íè

1. Çàáåçïå÷åííÿ îô³ö³éíèõ â³çèò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè –ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿, çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, 
äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â àïà-
ðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
òà ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà êîðäîí äëÿ 
ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ  

2015–2018 Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), / âèçíà÷àºòüñÿ â³äïî-
â³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïó-
áë³÷í³ çàêóï³âë³», ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿                   

Áþäæåò 
ì.Êèºâà

22150,0, 
ó òîìó ÷èñë³: 

2015 ð³ê – 800 
2016 ð³ê – 3600 
2017 ð³ê – 5750 

2018 ð³ê – 12000 
(ïóíêòè 1–3 

ïåðåë³êó çàõîä³â 
Ïðîãðàìè)                                                                                            

Çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó çà-
êîðäîííèõ â³çèò³â âèùîãî êåð³âíèöòâà ì.Êèºâà, Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè äëÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèâåðíåííÿ ì³æíà-
ðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ÿê â ÷àñòèí³ áåçïîñåðåäíüîãî çàëó÷åííÿ 
ðåñóðñ³â ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè â ÷àñòèí³ ³íâåñòèö³é äî ðîçâèòêó 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ì.Êèºâà, òàê ³ îïîñåðåä-
êîâàíî – ïîøèðåííÿ ³ì³äæåâî¿ ³íôîðìàö³¿ (îêðåìî ñôîêóñî-
âàíî¿ íà îñîáèñòîìó àâòîðèòåò³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ñåðåä çàêîðäîííèõ ãðîìàäÿí òà ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ òà 
ãðîìàäñüêèõ åë³ò çàêîðäîííèõ êðà¿í) ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè, ¿¿ 
³ñòîðè÷íå, êóëüòóðíå íàäáàííÿ, åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë äëÿ çà-
ëó÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ àêòèâíîñòåé äî ì.Êèºâà – òóðèñòè÷íî¿, 
ìîëîä³æíî¿, ñïîðòèâíî¿, êóëüòóðíî¿ òîùî             

Додаток до
рішення Київської міської ради 

від 12 лютого 2015 року № 73/938)
(в редакції рішення Київської міської ради 

від 19.07.2018  № 1343/5704)

Міська цільова програма 
зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2015–2018 роки 
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1. Ïàñïîðò Ïðîãðàìè

1. ²í³ö³àòîð ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿)

2. Äàòà, íîìåð ³ íàçâà ðîçïîðÿä÷îãî 
äîêóìåíòà îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè ïðî ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè 

Äîðó÷åííÿ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè  â³ä 06.09.2014 ¹ 23076, â³ä 18.05.2016 
¹ 12215/7, â³ä 22.06.2016 ¹ 19679, äîðó÷åííÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 23.06.2016 ¹ 20070

3. Ðîçðîáíèê Ïðîãðàìè Óïðàâë³ííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

4. Ñï³âðîçðîáíèêè Ïðîãðàìè Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà òà ¿¿ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè,  ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çà-
ö³¿, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà

5. Çàìîâíèê (â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíà-
âåöü) Ïðîãðàìè 

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ 
àäì³í³ñòðàö³¿

6. Ó÷àñíèêè (ñï³ââèêîíàâö³ Ïðî-
ãðàìè)

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³-
í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

7. Ñòðîê âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 2015–2018 ðîêè

8. Ïåðåë³ê áþäæåò³â, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü ó âèêîíàíí³ Ïðîãðàìè

Áþäæåò ì³ñòà Êèºâà

9.

9.1.
9.2.

9.3.

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðå-
ñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
Ïðîãðàìè, ó ò.÷.:
êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó
êîøò³â áþäæåòó ì.Êèºâà

êîøò³â ³íøèõ äæåðåë

0
31100,0 òèñ. ãðí. – áþäæåò ì³ñòà Êèºâà, 
ó òîìó ÷èñë³: 
2015 ð³ê – 2000,0
2016 ð³ê – 4100,0
2017 ð³ê – 8000,0
2018 ð³ê – 17000,0
0

Про зміни до Міської цільової програми зміцнення і 
розвитку міжнародних зв’язків на 2015–2018 роки, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 

12 лютого 2015 року № 73/938  (у редакції рішення 
Київської міської ради від 27 жовтня 2016 року 

№ 303/1307) 
Рішення Київської міської ради № 1343/5704 від 19 липня 2018 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та 
виконання міських цільових програм у місті Києві», враховуючи рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 
року № 61/61 «Про бюджет міста Києва», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 
ïðîåêò³â, ÿê³ âèêîíóâàëèñÿ ïðîòÿãîì 2009–2014 
ðîê³â ó ìåæàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè çì³öíåííÿ ³ 
ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2009–2014 
ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 18 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó ¹ 628/1684. 

Âèâàæåíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà º îäíèì ³ç íà-
ö³îíàëüíèõ ïð³îðèòåò³â Óêðà¿íè.

Çîâí³øíüîïîë³òè÷íà ñôåðà, íàñàìïåðåä, 
îáóìîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî âàæëèâèì çíà÷åííÿì 
äëÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè â ö³ëîìó òà ¿¿ ðåã³îí³â, 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ óòâîðåíü, 
ãðîìàä, çîêðåìà. Ó öàðèí³ ì³æíàðîäíèõ â³ä-
íîñèí ëåæèòü âèð³øåííÿ íåïðîñòîãî çàâäàííÿ 
çàêð³ïëåííÿ íàäáàíü íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè òà 
¿¿ ïîäàëüøå ñàìîñòâåðäæåííÿ â ÿêîñò³ àâòî-
ðèòåòíî¿, ñóâåðåííî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè: 
ç îãëÿäó íà ïëàí çàõîä³â ç ³ìïëåìåíòàö³¿ Óãîäè 
ïðî Àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªÑ Óêðà¿íà ñüîãîäí³ 
ïåðåáóâàº â ñòàí³ ïåðåõîäó äî íîâî¿ ñèñòåìè 
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñòîñóíê³â.

Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè ì³æ-
íàðîäí³ çâ’ÿçêè íàáóâàþòü îñîáëèâî âàæëèâîãî 
çíà÷åííÿ äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ÿê êðà¿íè â ö³ëîìó, òàê ³ ¿¿ îêðåìèõ ðåã³îí³â. 

Àêòèâí³ ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè ì³ñòà çàáåçïå÷óþòü 
ó÷àñòü éîãî åêîíîì³÷íîãî êîìïëåêñó â ñâ³òîâèõ 
òîâàðíèõ, âàëþòíî-ãðîøîâèõ, ðîçðàõóíêî-
âî-êðåäèòíèõ â³äíîñèíàõ ñâ³òîãîñïîäàðñüêî¿ 
ñèñòåìè, à òàêîæ ó çâ’ÿçêàõ ó ñôåð³ ãóìàí³òàð-
íîãî, êóëüòóðíîãî, íàóêîâîãî òà ³íøèõ âèä³â 
ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ êðà¿íàìè, ì³æíàðîäíèìè 
ñâ³òîâèìè òà ðåã³îíàëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, à 
òàêîæ âåëèêèìè çàðóá³æíèìè ì³ñòàìè.

Ïîðÿä ³ç ñòðàòåã³÷íèìè ôàêòîðàìè âàæëèâîþ 
ïåðåäóìîâîþ º áàãàòîíàö³îíàëüíèé ñêëàä íà-
ñåëåííÿ, ùî îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ï³äòðèìêè 
çâàæåíèõ äîáðîñóñ³äñüêèõ â³äíîñèí ç ³íøèìè 
äåðæàâàìè, ùî º çàïîðóêîþ âíóòð³øíüîïîë³òè÷íî¿   
ñòàá³ëüíîñò³   â   ñóñï³ëüñòâ³,   â³äñóòíîñò³   ì³æ-
íàö³îíàëüíî¿   òà ì³æêîíôåñ³éíî¿ íàïðóæåíîñò³.

Âàæëèâ³ñòü ì³æíàðîäíîãî íàïðÿìêó òàêîæ îáó-
ìîâëåíà ò³ºþ îáñòàâèíîþ, ùî Êè¿â ç îá’ºêòèâíèõ 
ïðè÷èí º ãîëîâíèì ðåã³îíàëüíèì ïàðòíåðîì 
Ïðåçèäåíòà é Óðÿäó â ðåàë³çàö³¿ çîâí³øíüîïîë³-
òè÷íîãî é çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî êóðñó äåðæàâè. 

Îêðåñëþþ÷è ñêëàäíèé êîìïëåêñ çàâäàíü 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
âëàäè, íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà âïëèâ ñòî-
ëè÷íîãî ñòàòóñó òà îáóìîâëåíó íèì íàäçâè÷àéíî 
âèñîêó ³íòåíñèâí³ñòü ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ â ì³ñò³ çà ³í³ö³àòèâîþ Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ 
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, êåð³âíèê³â Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â 
âëàäè, çàðóá³æíèõ äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâ, 
ãðîìàäñüêèõ, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ³íîçåìíèõ 
êîìïàí³é òîùî. Âñ³ âîíè îáóìîâëþþòü, â³äïîâ³ä-
íî äî çàêîí³â ãîñòèííîñò³ é ïðàâèë ïðîòîêîëó, 
ó÷àñòü Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè – ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî 
éîãî çàñòóïíèê³â.

Â³äòàê ó Êèºâ³ ïîñèëåííÿ åôåêòèâíîñò³ ì³æ-
íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ìàº â³äáóâàòèñü íà îñíîâ³ 
ï³äâèùåííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é â ö³é ñôåð³ ñòðóêòóð-
íèõ ï³äðîçä³ë³â ì³ñüêî¿ âëàäè, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, 
ïåðåäáà÷àº â³äïðàöþâàííÿ çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ñòîëèö³ Óêðà¿íè, âêëþ÷àþ÷è 
âñ³ ¿õí³ àñïåêòè (åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³, êóëüòóðí³). 

Ðîçðîáëåííÿ ³ âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íà 2015–
2018 ðîêè äàñòü çìîãó ïðîäîâæèòè ôîðìóâàííÿ 
ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè.

Ïðîåêò Ïðîãðàìè ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ 
çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ ñòðàòåã³÷íèìè ³í³ö³àòèâàìè 
Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó.

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè Ïðîãðàìè
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º ïðîäîâæåííÿ âïðîâà-

äæåííÿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó Óêðà¿íè ó 
ïðîåêö³¿ íà ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ Êèºâà – ñòîëèö³ 
Óêðà¿íè, îïòèì³çàö³ÿ ïðîöåñ³â àäàïòàö³¿ óïðàâ-

ë³íñüêèõ ³ ãîñïîäàðñüêèõ ìåòîäèê äî ñâ³òîâèõ 
ñòàíäàðò³â øëÿõîì åôåêòèâíîãî çàëó÷åííÿ 
ïåðåäîâîãî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó, ïîøóê ïàðò-
íåð³â äëÿ îïðàöþâàííÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ÿê 
ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî, òàê ³ ³íâåñòèö³éíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ, ³íòåíñèô³êàö³ÿ ðîáîòè ïî çàëó-
÷åííþ ïîçàáþäæåòíèõ ðåñóðñ³â (ãðàíò³â, ïðî-
ãðàì òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè òîùî), ñïðÿìîâàíèõ íà 
âò³ëåííÿ ïðîãðàì ì³ñüêîãî ðîçâèòêó íà ïîòðåáè 
êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñîá³â 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà äæåðåë 
ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

Îñíîâíèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè º:
Ç ìåòîþ íàðîùóâàííÿ ïîòåíö³àëó ñòîëè-

ö³ Óêðà¿íè – ÷³òêå ï³äïîðÿäêóâàííÿ âåêòîð³â 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà íà ð³âí³ ì³ñòà 
íàïðÿìêàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâè-
òêó, çîêðåìà, òàêèì ïèòàííÿì, ÿê: åêîíîì³êà, 
òðàíñïîðò, ô³íàíñè, êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, 
åíåðãåòèêà, æèòëî, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, ñîö³àëüíà 
ñôåðà, ïðîäîâîëü÷å çàáåçïå÷åííÿ, åêîëîã³ÿ, 
îñâ³òà, êóëüòóðà, òóðèçì.

Ïðîäîâæåííÿ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ øëÿõîì 
çàëó÷åííÿ êðàùîãî çàðóá³æíîãî äîñâ³äó. 

Ìîòèâóâàííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ìåòîþ 
îïòèì³çàö³¿ ââ³ðåíèõ ¿ì ôóíêö³é äî âèâ÷åííÿ 
äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ àíàëîã³÷íèõ çà-
ðóá³æíèõ ñòðóêòóð, àäàïòàö³¿ äî ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â ðîáîòè, âèêîíàííÿ íîðìàòèâíèõ 
âèìîã ºâðîïåéñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. 

Íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ 
ãðîìàäÿí, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ïðîöåñàõ 
ì³æíàðîäíî¿ «íàðîäíî¿ äèïëîìàò³¿».

Çä³éñíåííÿ «ñîö³àë³çàö³¿» ì³æíàðîäíîãî 
ñï³âðîá³òíèöòâà Êèºâà, éîãî íàáëèæåííÿ äî 
ïðîáëåì ³ ñïðèéíÿòòÿ ïåðåñ³÷íîãî êèÿíèíà òà, 
â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó, ñïðèÿííÿ ïîçèòèâíîìó 
ñóñï³ëüíîìó ñïðèéíÿòòþ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè.

Îáñÿãè òà äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè:
Çàãàëüíà ïîòðåáà â êîøòàõ äëÿ âèêîíàííÿ 

çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðîãðàìîþ, ñòàíîâèòü 
31100,0 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³: 

2000,0 òèñ. ãðí íà 2015 ð³ê, 
4100,0 òèñ. ãðí íà 2016 ð³ê, 
8000,0 òèñ. ãðí íà 2017 ð³ê, 
17000,0 òèñ. ãðí íà 2018 ð³ê.  
Îáñÿã ô³íàíñóâàííÿ Ïðîãðàìè óòî÷íþºòüñÿ 

ùîðîêó â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ñêëàäàí-
íÿ ïðîåêòó áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà íà â³äïîâ³äíèé 
ð³ê ó ìåæàõ âèäàòê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ãîëîâíèì 
ðîçïîðÿäíèêàì êîøò³â.

Çà íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüí³ âèêîíàâö³ 
Ïðîãðàìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíîñÿòü 
ïðîïîçèö³¿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðî ïðîäî-
âæåííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

Î÷³êóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè â³ä âèêîíàííÿ 
Ïðîãðàìè º:

1. Çì³öíåííÿ ïîë³òèêî-ïðàâîâîãî ñòàíîâèùà 
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, çá³ëüøåííÿ ô³íàí-
ñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ì³ñòà Êèºâà 
øëÿõîì ïðåäñòàâíèöòâà ó ñâ³òîâèõ ì³æíàðîäíèõ 
³íñòèòóö³ÿõ.

2. Âèãðàøíå ïîçèö³îíóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà 
íà ñâ³òîâ³é ìàï³ ÿê ïîòóæíîãî åêîíîì³÷íîãî, 
êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî òà ³íâåñòèö³éíî ïðèâà-
áëèâîãî öåíòðó.

3. Ïðèñêîðåííÿ ïðîâåäåííÿ ïîäàëüøèõ 
ðåôîðìàòîðñüêèõ çàõîä³â ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè – 
ì³ñò³-ãåðî¿ Êèºâ³ òà äîñÿãíåííÿ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â ÿêîñò³ â óñ³õ ñôåðàõ ì³ñòîãîñïîäà-
ðþâàííÿ. 

2. Âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, íà ðîçâ’ÿçàííÿ 
ÿêî¿ ñïðÿìîâàíà Ïðîãðàìà  

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó 
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2015–2018 ðîêè (äàë³ – 

1. Âíåñòè çì³íè äî Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðà-
ìè çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
íà 2015–2018 ðîêè, çàòâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 12 ëþòîãî 2015 ðîêó 
¹ 73/938 (ó ðåäàêö³¿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä 27 æîâòíÿ 2016 ðîêó ¹ 303/1307), âè-
êëàâøè ¿¿ â íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

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

3. 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

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 96 (1908), середа, 12 вересня 2018 р.
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2. Îðãàí³çàö³ÿ â³äðÿäæåíü ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè òà 
ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ îñ³á ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, 
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì.Êèºâà, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ ôîíä³â, 
âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ òà ³íøèõ îñ³á ó 
ñêëàä³ äåëåãàö³é ì.Êèºâà çà êîðäîí      

3.Îðãàí³çàö³ÿ é ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó ó çà-
ðóá³æíèõ ì³ñòàõ                     

4. Ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â ó ì.Êèºâ³, çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ 
ó òàêèõ çàõîäàõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè– ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãî-
ëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê³â ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á     

5. Ï³äãîòîâêà â³çèò³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàì ïåðåáóâàííÿ çàêîð-
äîííèõ äåëåãàö³é, ãðóï òà îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â çàðóá³æíèõ ì³ñò 
ó ì.Êèºâ³                 

6. Îðãàí³çàö³ÿ é ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó ó 
ì.Êèºâ³                     

7. Ñïëàòà ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â çà ÷ëåíñòâî â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çà-
ö³ÿõ òà ðåºñòðàö³éíèõ âíåñê³â çà ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ôîðóìàõ, 
ç’¿çäàõ, ñåì³íàðàõ, âèñòàâêàõ, êðóãëèõ ñòîëàõ, ñèìïîç³óìàõ, ñåñ³ÿõ, 
çóñòð³÷àõ òîùî          

8. Çä³éñíåííÿ êîíòàêò³â ç â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè,  ïðåäñòàâíèöüêèìè îðãàíàìè çàðóá³æíèõ ì³ñò, ç ³íîçåìíèìè 
ïðåäñòàâíèöòâàìè ó ì.Êèºâ³, ç ïîñîëüñòâàìè Óêðà¿íè çà êîðäîíîì 
òà ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ç ïèòàíü ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ 
çâ’ÿçê³â ì.Êèºâà       

9. Ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â óãîä, äîãîâîð³â, ìåìîðàíäóì³â ïðî âñòà-
íîâëåííÿ àáî â³äíîâëåííÿ äðóæí³õ â³äíîñèí òà ñï³âðîá³òíèöòâî ³ç 
çàðóá³æíèìè ì³ñòàìè, çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ùîäî ¿õ 
ï³äïèñàííÿ   

10. Êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç 
ïèòàíü ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ³ç çàðóá³æíèìè ì³ñòàìè ùîäî âèâ÷åííÿ 
¿õ äîñâ³äó â ãàëóç³ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, òðàíñïîðòó, îñâ³òè, 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòêó êóëüòóðè, çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî 
ñåðåäîâèùà òà â ³íøèõ ñôåðàõ ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà  

11. Íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ðàéîííèì â 
ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèì àäì³í³ñòðàö³ÿì ó çä³éñíåíí³ ¿õ êîíòàêò³â ³ç çà-
ðóá³æíèìè ì³ñòàìè, ÿê³ ìàþòü àáî ãîòóþòü äî ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ç â³äïîâ³äíèìè ðàéîíàìè  

12. Êîîðäèíàö³ÿ çä³éñíåííÿ äðóæí³õ çâ’ÿçê³â çàðóá³æíèõ ì³ñò ç 
îðãàí³çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè ì.Êèºâà

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),   ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿  

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò  âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),   ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿  

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿  

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿  

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿  

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, àïàðàò âè-
êîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿   

8950,00, 
ó òîìó ÷èñë³: 

2015 ð³ê – 1200,0 
2016 ð³ê – 500,0 

2017 ð³ê – 2250,0 
2018 ð³ê – 5000,0 

(ïóíêòè 4–7 
ïåðåë³êó çàõîä³â 

Ïðîãðàìè)                                                                                              

Íå ïîòðåáóº      

Íå ïîòðåáóº                        

Íå ïîòðåáóº                  

Íå ïîòðåáóº                             

Íå ïîòðåáóº                   

Çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî ïðåäñòàâëåííÿ 
ôàõîâîãî ñåãìåíòó åêîíîì³÷íî¿, àäì³í³ñòðàòèâíî¿, ïîë³òè÷íî¿, 
ãóìàí³òàðíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ 
çàâäàíü â³çèòó – îáì³í äîñâ³äîì, ïðåçåíòàö³ÿ ì.Êèºâà, ó÷àñòü 
ó ì³æíàðîäíèõ ñïîðòèâíèõ, ìîëîä³æíèõ, êóëüòóðíèõ òîùî 
çàõîäàõ           

Ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó ì.Êèºâà â 
îêðåìèõ ñêëàäîâèõ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê êóëüòóðíîãî, ³ñòîðè÷-
íîãî, ä³ëîâîãî, òóðèñòè÷íîãî, ãðîìàäñüêî-àêòèâíîãî, ç íîâîþ 
ïîë³òè÷íîþ åë³òîþ öåíòðó Óêðà¿íè             

Çàáåçïå÷åííÿ ïðåäñòàâíèöüêî¿ ñêëàäîâî¿ çã³äíî ç óñòàëåíîþ 
ì³æíàðîäíîþ ïðàêòèêîþ òà ñë³äóâàííÿ âèìîãàì öåðåìîí³àëó 
Óêðà¿íè ùîäî ó÷àñò³ ó âèùèõ äåðæàâíèõ ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ 
çà ó÷àñòþ ïåðøèõ îñ³á Óêðà¿íè òà ³íîçåìíèõ îô³ö³éíèõ ãîñòåé 
Óêðà¿íè            

Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ â³çèò³â òà ïðèéîì³â çàêîðäîí-
íèõ ãîñòåé ì.Êèºâà – äåëåãàö³é íàéâèùîãî ð³âíÿ, òâîð÷èõ 
äåëåãàö³é, ôàõ³âö³â, æóðíàë³ñò³â òîùî               

Â³äîáðàæåííÿ ó ãðîìàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ ì.Êèºâà ãóìàí³ñòè÷-
íèõ ö³ííîñòåé ð³çíèõ íàðîä³â é òèì ñàìèì ñïðèÿííÿ âçàºìíîìó 
çáàãà÷åííþ êóëüòóð               

Ïîøèðåííÿ ïðèñóòíîñò³ ì.Êèºâà â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, 
ðîçâèòîê ñï³âðîá³òíèöòâà ç îêðåìèõ íàïðÿìê³â ì³ñòîãîñïîäà-
ðþâàííÿ              

Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ç ìåð³ÿìè ³íøèõ ì³ñò ç ïèòàííÿ ïðî-
ìîö³¿ ì.Êèºâà ÿê îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò, ÿêå 
º ö³êàâèì åôåêòèâíèì ïàðòíåðîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò ó ïèòàííÿõ 
ñï³âðîá³òíèöòâà íà ìóí³öèïàëüíîìó ð³âí³  
Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ç ³íîçåìíèìè ïîñîëüñòâàìè â ÷àñòèí³ 
¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ, ðåàë³çàö³¿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ, åêîíîì³÷-
íèõ, ñîö³àëüíèõ, ãðîìàäñüêèõ òà ³í. ïðîåêò³â 
Çàáåçïå÷åííÿ âçàºìîä³¿ ç ïîñîëüñòâàìè Óêðà¿íè çà êîðäîíîì 
ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ â ÷àñòèí³ 
ìîæëèâîñòåé ³ ïîâíîâàæåíü êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè  

Ôîðìàë³çàö³ÿ ³ñíóþ÷èõ íàïðàöüîâàíèõ â³äíîñèí ç ³íîçåìíèìè 
ïàðòíåðàìè (ì³ñòàìè, ðàéîíàìè, ðåã³îíàìè), ôîðìàë³çàö³ÿ 
ó ïðàâîâîìó ðóñë³ äîñÿãíóòèõ äîìîâëåíîñòåé, íàì³ð³â ïðî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ç ìåòîþ íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â 
âçàºìîä³¿ ì³æ ïàðòíåðàìè äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíèõ ðå-
çóëüòàò³â. Çä³éñíåííÿ öåðåìîí³àëüíèõ ä³é ùîäî ¿õ ï³äïèñàííÿ, 
óçãîäæóâàëüíèõ çàõîä³â ç öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè òîùî 

Âðàõîâóþ÷è, ùî ì³æíàðîäíà ïîë³òèêà ì.Êèºâà – öå êîìïëåêñ 
çóñèëü óñ³õ ã³ëîê âëàäè â ÷àñòèí³ ðåàë³çàö³¿ ïð³îðèòåò³â, 
ãàðìîí³éíî¿ âçàºìîä³¿ îêðåìèõ ³íñòðóìåíò³â ðåàë³çàö³¿ ì³ñüêî¿ 
ïîë³òèêè, à êîîðäèíàö³ÿ òàêèõ ä³é – îñíîâíà ñêëàäîâà åôåê-
òèâíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ì³ñüêèõ ðåñóðñ³â òà çóñèëü, ñïðÿìîâàíèõ 
íà ì³æíàðîäíó ä³ÿëüí³ñòü, Ïðîãðàìà ïîêëèêàíà ñôîðìóâàòè òà 
çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ òàêèõ êîîðäèíóþ÷èõ ìåõàí³çì³â          

Âðàõîâóþ÷è âåëèêèé ôàõîâèé äîñâ³ä, íàÿâí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â 
øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ç³áðàíèõ ó ïðîô³ëüíîìó ï³äðîçä³ë³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè – óïðàâë³íí³ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â, ñàìå íà-
äàííÿ ôàõîâî¿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè º ôàêòîðîì çì³ñòîâíîãî, 
ïðîôåñ³éíîãî òà íà íàëåæíîìó ð³âí³ ³ì³äæåâîãî ïðåäñòàâíè-
öòâà âñ³õ ã³ëîê âëàäè ì.Êèºâà íà ì³æíàðîäí³é àðåí³    

Çàëó÷åííÿ âñ³õ íàÿâíèõ òà ïîòåíö³àëüíèõ ó÷àñíèê³â ì³æíà-
ðîäíèõ â³äíîñèí ì.Êèºâà, íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ÿêîãî º 
âèêîðèñòàííÿ ³í³ö³àòèâ ãðîìàäñüêèõ ïðîåêò³â. 

Îá’ºäíàííÿ çóñèëü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ âëàäè òà ãðîìàäñüêîñò³ 
ì.Êèºâà ùîäî ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ àìá³ö³é ñòîëèö³ Óêðà¿íè

Ðàçîì  ïî Ïðîãðàì³ 31100,0, 
ó òîìó ÷èñë³ 

2015 ð³ê – 2000,0 
2016 ð³ê – 4100,0 
2017 ð³ê – 8000,0 
2018 ð³ê –17000,0

6. Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè

Íàçâà ïîêàçíèêà Ðîêè

Îä.âèì. 2015 ð³ê 2016 ð³ê 2017 ð³ê 2018 ð³ê Ðàçîì

Ïîêàçíèêè âèòðàò (ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè): 
1. Âèòðàòè íà çàáåçïå÷åííÿ â³çèò³â çà êîðäîí Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåð-
æàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîííèõ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òà ³íøèõ îñ³á ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ì.Êèºâà, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ ôîíä³â, 
âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñïîðòèâíèõ òîâàðèñòâ òà ³íøèõ îñ³á ó ñêëàä³ äåëåãàö³é ì.Êèºâà äëÿ ó÷àñò³ ó çàõîäàõ ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó 
2. Âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â ó ì.Êèºâ³, à ñàìå:  
2.1. çàáåçïå÷åííÿ ïåðåáóâàííÿ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é, ãðóï òà îêðåìèõ ïðåäñòàâíèê³â çàðóá³æíèõ ì³ñò (ïåðåáóâàííÿ äåëåãàö³é);  
2.2. îðãàí³çàö³ÿ é ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó (óðî÷èñò³ ïðèéíÿòòÿ)

Òèñ.ãðí             

Òèñ.ãðí

 800             

1200

 3600             

500

 5750             

2250

 12000             

5000

 22150             

8950 

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó: 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó çàêîðäîííèõ â³çèòàõ 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ì.Êèºâ³ ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é 
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ ïðèéíÿòòÿõ

Îñ³á  
150 
52  
900

 
533 
20  
400

 
719 
125  
900

 
480 
280  
900

 
1882 
477  
3100

Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³: 
Âèòðàòè íà ó÷àñòü îäí³º¿ îñîáè ó çàêîðäîííèõ â³çèòàõ 
Âèòðàòè íà ïåðåáóâàííÿ ó ì.Êèºâ³ îäí³º¿ îñîáè ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é 
Âèòðàòè íà ó÷àñòü îäí³º¿ îñîáè â óðî÷èñòèõ ïðèéíÿòòÿõ 

Òèñ.ãðí  
5,3 
11  
0,7

 
6,75 
11  
0,7

 
8 
13  
0,7

 
25 
15  
0,9

Ïîêàçíèêè ÿêîñò³ (ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ïåð³îäîì): 
Äèíàì³êà çðîñòàííÿ âèòðàò 
Äèíàì³êà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó çàêîðäîííèõ â³çèòàõ  
Äèíàì³êà çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ì.Êèºâ³ ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é

  
2,05 
3,55  
0,38

 
1,95 
1,35  
6,25

 
2,22 
0,68  
2,24

7. Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
Êîîðäèíàö³þ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº çàñòóïíèê ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèé çàáåçïå÷óº çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü âèêîíàâ÷îãî îðãàíó 

Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí. 
Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 29 æîâòíÿ 2009 ðîêó ¹ 520/2589 «Ïðî Ïîðÿäîê 

ðîçðîáëåííÿ, çàòâåðäæåííÿ òà âèêîíàííÿ ì³ñüêèõ ö³ëüîâèõ ïðîãðàì ó ì³ñò³ Êèºâ³» ùîêâàðòàëüíî äî ïåðøîãî ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, ïîäàº äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè 
òà ³íâåñòèö³é âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), Äåïàðòàìåíòó ô³íàíñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿), ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³î-
íàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óçàãàëüíåíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè. 

Ñï³ââèêîíàâö³ Ïðîãðàìè çâ³òóþòü ïðî õ³ä ¿¿ âèêîíàííÿ àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 20-ãî ÷èñëà ïåðøîãî 
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì.

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçì³ùóº íà ºäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì.Êèºâà çàêëþ÷íèé çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè 
âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè íå ï³çí³øå í³æ ó 2-ì³ñÿ÷íèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
12 вересня 2018 р.
№98 (5149)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

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

від 27 серпня 2018 року № 1552

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 198/2046

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІОС»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,06 1597,27

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 198/2046

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

Розпорядження № 1552 від 27 серпня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 27 серпня 2018 року № 1551

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 197/2045

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, комунальному підприємству «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району 
м. Києва»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 956,50 1147,80

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 197/2045

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, комунальному 

підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району м. Києва»

Розпорядження № 1551 від 27 серпня 2018 року
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 

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

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

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 11 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 1006 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «Ì²ÎÑ», 
çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó 
óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 ÷åðâíÿ 2018 
ðîêó çà ¹ 151/1999.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 10 ëèïíÿ 2018 ðîêó ¹ 1211 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, êîìóíàëüíîìó 

ï³äïðèºìñòâó «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâó-
âàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó 
ì. Êèºâà», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðè-
òîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 23 
ëèïíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 170/2018.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

від 27 серпня 2018 року № 1553

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 199/2047

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»

¹ Ñïîæèâà÷³
Òàðèô, ãðí çà 1 Ãêàë

áåç ÏÄÂ ç ÏÄÂ

1 Íàñåëåííÿ 956,50 1147,80

2 Áþäæåòí³ óñòàíîâè 1331,06 1597,27

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é

Î. Ìàì³íà

Зареєстровано в Головному територіальному 
управлінні юстиції у місті Києві

4 вересня 2018 р. за № 199/2047

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

ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА»
Розпорядження № 1553 від 27 серпня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місреве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ – ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Âèçíàòè òàêèì, ùî âòðàòèëî ÷èíí³ñòü, 
ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿) â³ä 13 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 1023 «Ïðî 
âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 

Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÀ 
ÅÐÀ – ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÀ ÃÐÓÏÀ», çàðåºñòðîâàíå â 
Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ 
ó ì³ñò³ Êèºâ³ 05 ëèïíÿ 2018 ðîêó çà ¹ 152/2000.

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

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

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 26.07.2018 № 1322 

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 для внесення 

плати за видачу ліцензії
¹ 
ç/ï Îòðèìóâà÷

Êîä îòðè-
ìóâà÷à 

(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëîñ³¿â-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ãîëîñ³¿âñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38039757 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöü-
êîìó ðàéîí³ 
/ Äàðíèöü-
êèé ðàéîí/ 
22011800

38021179 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

Про видачу ПРИВАТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВІ, ЗАКЛАДУ) 
«ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНЯ: 
ПОЧАТКОВА ШКОЛА, ГІМНАЗІЯ, ЛІЦЕЙ – «НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЦЬКА ШКОЛА «БАЗИС» ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти

Розпорядження № 1322 від 26 липня 2018 року
Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÏÐÈÂÀÒÍ²É ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ (ÓÑÒÀÍÎÂ², 
ÇÀÊËÀÄÓ) «ÇÀÊËÀÄ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ 
ÎÑÂ²ÒÈ ²-²²² ÑÒÓÏÅÍß: ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ, 
Ã²ÌÍÀÇ²ß, Ë²ÖÅÉ – «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜ-
ÊÀ ØÊÎËÀ «ÁÀÇÈÑ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
41903788, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 03110, ì. Êè¿â, 
âóëèöÿ Ïðåîáðàæåíñüêà, áóäèíîê 22/9, êâàðòèðà 
12), ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè çà ð³âíÿìè ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïðîô³ëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
ç ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 100 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍ²É ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯ (ÓÑÒÀÍÎÂ², ÇÀ-
ÊËÀÄÓ) «ÇÀÊËÀÄ ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÑÅÐÅÄÍÜÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
²-²²² ÑÒÓÏÅÍß: ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ, Ã²ÌÍÀÇ²ß, 
Ë²ÖÅÉ – «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊÀ ØÊÎËÀ 

«ÁÀÇÈÑ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ 
äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ 
âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 
çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22011800 
çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà 
ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü 
âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü çä³é-
ñíåííÿ ñàìîâðÿäíèõ ïîâíîâàæåíü Ðåçí³êîâà Î.Þ.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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3.

ÓÊ ó Äåñ-
íÿíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äåñíÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³-
ïðîâñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Äí³ïðîâ-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38012871
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáî-
ëîíñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Îáîëîí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå-
÷åðñüêîìó 

ðàéîí³/ 
Ïå÷åðñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïî-
ä³ëüñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ïîä³ëüñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37975298
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëî-
ìÿ’íñüêîìó 

ðàéîí³ / Ñîëî-
ì’ÿíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
øî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó
Øåâ÷åí-
ê³âñüêîìó 
ðàéîí³ / 

Øåâ÷åíê³â-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37995466
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè

Ò. Øêóðîâà

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêî ìó ðàéî-

í³/ Äåñíÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37984978 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Äí³ïðîâñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38012871 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34312896040611 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 
Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38002491 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ïå÷åðñüêèé 
ðàéîí/ 

22011800

38004897 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ïîä³ëüñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

37975298 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34319896040614 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

8.

ÓÊ ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ñâÿòîøèí-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37962074 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34318896040615 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì

10.

ÓÊ ó Øåâ-
÷åíê³âñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Øåâ÷åíê³â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

37995466 Êàçíà÷åéñòâî 
Óêðà¿íè (ÅÀÏ) 899998 34316896040617 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè
Î. Ô³äàíÿí

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 16 серпня 2018 року № 1493

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби 
України за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 

для внесення плати за видачу ліцензії

¹ 
ç/ï Îòðèìóâà÷

Êîä îòðè-
ìóâà÷à 

(ªÄÐÏÎÓ)

Áàíê 
îòðèìóâà÷à 

(ÃÓÄÊÑÓ)

Êîä áàíêó 
(ÌÔÎ 

ÃÓÄÊÑÓ)
Íîìåð ðàõóíêà

Êîä êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

ÓÊ ó Ãîëî-
ñ³¿âñüêîìó 

ðàéîí³ / 
Ãîëîñ³¿â-

ñüêèé ðàéîí/ 
22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàð-
íèöüêîìó 
ðàéîí³ / 

Äàðíèöü-
êèé ðàéîí/ 
22011800

38021179
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040609 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «АТЛАНТИКА» 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 

повної загальної середньої освіти
Розпорядження № 1493 від 16 серпня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ 
«ÀÒËÀÍÒÈÊÀ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 42117427, 
ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 01054, ì. Êè¿â, ïðîâóëîê 
×åõîâñüêèé, áóäèíîê 3 Ë²Ò.À), ë³öåíç³þ íà ïðàâî 
ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ 
çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè ë³öåíçîâàíèì îáñÿãîì 60 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²-
ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÎ×ÀÒÊÎÂÀ ØÊÎËÀ «ÀÒËÀÍÒÈÊÀ» 
ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ 
îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, 
íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó 

Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà-
õîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó 22011800 
çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà 
ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü 
âèäàííÿ öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ìîíäðè¿âñüêîãî Â.Ì.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ГІМНАЗІЯ КЛАРІС ВЕРБІС» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти
Розпорядження № 1492 від 16 серпня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у місті Києві»:

Про проведения 20.09.2018 пленарного засідання VI сесії Київської міської ради VIII скликання
Розпорядження № 619 від 10 вересня 2018 року

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

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ 
ÎÑÂ²ÒÈ «Ã²ÌÍÀÇ²ß ÊËÀÐ²Ñ ÂÅÐÁ²Ñ» (³äåíòèô³êà-
ö³éíèé êîä 42372041, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02081, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äí³ïðîâñüêà Íàáåðåæíà, áóäèíîê 
19) ë³öåíç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè çà ð³âíåì áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ë³-
öåíçîâàíèì îáñÿãîì 80 îñ³á.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ ÎÑÂ²ÒÈ 
«Ã²ÌÍÀÇ²ß ÊËÀÐ²Ñ ÂÅÐÁ²Ñ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå 
äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 

òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â 
áþäæåòó 22011800 çã³äíî ç äîäàòêîì, ïëàòó 
çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³äñîòê³â 
â³ä ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðà-
öåçäàòíèõ îñ³á, ùî ä³º íà äåíü âèäàííÿ öüîãî 
ðîçïîðÿäæåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî Â.Ì.

Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Ïðîâåñòè 20 âåðåñíÿ 2018 ðîêó î 10.00 ãîä. ïëåíàðíå çàñ³äàííÿ VI ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè VIII ñêëèêàííÿ ó çàë³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36, 
4-é ïîâåðõ).

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

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

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³é-

íîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Àäì³í³ñòðàòèâíà êîëåã³ÿ Êè¿âñüêîãî îáëàñíîãî òåðâ³ää³ëåííÿ ÀÌÊÓ ïðèéíÿëà ðîçïîðÿäæåí-
íÿ â³ä 29.08.2018 ¹ 60/42-ðï/ê òà ¹ 60/43-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâ çà îçíàêàìè 
â÷èíåííÿ ÒÎÂ «Ãîòåëü «Íèâêè-Ïëàçà» (39886053) ïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ñò. 151 ÇÓ «Ïðî 
çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿» òà ï. 13 ñò. 50 ÇÓ «Ïðî çàõèñò åêîíîì³÷íî¿ êîíêó-
ðåíö³¿», à òàêîæ ðîçïîðÿäæåííÿ â³ä 29.08.2018 ¹ 60/44-ðï/ê ïðî ïî÷àòîê ðîçãëÿäó ñïðàâè 
çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ ÄÏ «Êè¿âñüêèé òóðèñòñüêèé ãîòåëü «Äðóæáà» (02583684) ïîðóøåííÿ, 
ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 151 ÇÓ «Ïðî çàõèñò â³ä íåäîáðîñîâ³ñíî¿ êîíêóðåíö³¿». Ç äåòàëüíèì òåêñòîì 
ðîçïîðÿäæåíü ìîæíà îçíàéîìèòèñü íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ÀÌÊÓ çà ïîñèëàííÿì http://
wvvw.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/index.

Ãîëîñ³¿âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ çà 
àäðåñîþ: âóë. Ìàðøàëà ßêóáîâñüêîãî, 6 (ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó)

Çàãàëüíîþ ïëîùåþ: 37,20 êâ.ì.
Ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ: ðîçì³ùåííÿ áóôåò³â, ÿê³ íå çä³éñíþþòü ïðîäàæ òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, ó ïðèì³ùåííÿõ 

çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Òåðì³í îðåíäè: 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè: 683500,00 ãðí (áåç ÏÄÂ) Îðåíäíà 
ïëàòà çà ì³ñÿöü: 2278,33 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Áàëàíñîóòðèìóâà÷: ÊÍÏ «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 1» Ãîëîñ³¿âñüêîãî ðàéîíó (âóë. Ìàðøàëà 
ßêóáîâñüêîãî, 6, ì. Êè¿â, 03191, òåë. 250-58-27).

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ïðîñï. Ãîëîñ³¿âñüêèé, 42, êàá. 216.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíàìè: 281-66-23, 281-66-24.

Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãåëàí» ïîâ³äîìëÿº ïðî âòðàòó ïå÷àòêè 
(êîä ªÄÐÏÎÓ 33743625). Ïå÷àòêó, âèãîòîâëåíó äî 10.09.2018 ð., ââàæàòè íåä³éñíîþ

ÇÀßÂÀ ïðî íàì³ðè 
1. ²íâåñòîð (Çàìîâíèê) Êîìóíàëüíå ï³äïðèºì-

ñòâî ç óòðèìàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»

Ïîøòîâà ³ åëåêòðîííà àäðåñà ì.Êè¿â,04071, âóë. 
Îáîëîíñüêà, 34 e-mail: sgf@sgf.kiev.ua

2. Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ìàéäàí÷èê³â (òðàñ) 
áóä³âíèöòâà (âàð³àíòè) 

ì³æ âóëèöÿìè Æóëÿíñüêîþ òà ×àáàí³âñüêîþ 
òà âóëèöåþ Æóëÿíñüêà, áóä.5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà

3. Õàðàêòåðèñòèêà ä³ÿëüíîñò³ (îá’ºêòà) 
Áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â ç îá’ºêòàìè 

ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, â òîìó ÷èñë³ çà ïðîãðàìîþ «Äî-
ñòóïíå æèòëî», äëÿ çàáåçïå÷åííÿ æèòëîì ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ, ì³æ âóëèöÿìè Æóëÿíñüêîþ òà ×àáàí³âñüêîþ 
òà âóëèöåþ Æóëÿíñüêà, áóä.5 ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà. 

Çà òèòóëüíîþ íàçâîþ îá’ºêò íå âõîäèòü ó «Ïå-
ðåë³ê âèä³â ä³ÿëüíîñò³ òà îá’ºêò³â, ùî ñòàíîâëÿòü 
ï³äâèùåíó åêîëîã³÷íó íåáåçïåêó», çàòâåðäæåíîãî 
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 28.08.2013 ¹ 808.

òðàíñêîðäîííèé âïëèâ â³äñóòí³é
Òåõí³÷í³ ³ òåõíîëîã³÷í³ äàí³ 
áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ áóäèíê³â, ï³äçåìíèõ ïàð-

ê³íã³â, êîìïëåêñíèé áëàãîóñòð³é ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿
äàí³
(âèäè òà îáñÿãè ïðîäóêö³¿, ùî âèðîáëÿºòüñÿ, 

òåðì³í åêñïëóàòàö³¿)
òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 100 ð. ³ á³ëüøå
4. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíî-

âàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ æèòëîì, òîðãîâåëüíèì 

êîìïëåêñîì, äèòÿ÷èì ñàäêîì
5. Ïîòðåáà â ðåñóðñàõ ïðè áóä³âíèöòâ³ ³ åêñ-

ïëóàòàö³¿: 
– çåìåëüíèõ – çàãàëüíà ïëîùà òåðèòîð³¿ 

äëÿ ïðîåêòóâàííÿ ñòàíîâèòü – 8,8527 ãà ³ ñêëà-
äàºòüñÿ ç äâîõ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ïëîùåþ 
3,1454 ãà (âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êà-
äàñòðó ¹ÍÂ-8000648162017 â³ä 11.10.2017ð., 
êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:79:483:0021, 
íàäàíà â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ) òà 5,7073 ãà 
(âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ¹ÍÂ-
8000628442017 â³ä 08.09.2017ð., êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:79:483:0023, íàäàíà â ïîñò³éíå 
êîðèñòóâàííÿ).

– ñèðîâèííèõ – íå ïîòð³áí³
– åíåðãåòè÷íèõ (ïàëèâî, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òå-

ïëî) ïàëèâî – íå ïîòð³áíå; åëåêòðîïîñòà÷àííÿ – â³ä 
ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ; òåïëîïîñòà÷àííÿ – â³ä ìåðåæ³ 
çã³äíî ç ÒÓ (âèäè, îáñÿãè, äæåðåëà)

– âîäíèõ – âîäîïîñòà÷àííÿ â³ä ìåðåæ³ çã³äíî ç ÒÓ
– òðóäîâèõ – áóä³âíèöòâî çã³äíî ç øòàòíèì 

ðîçêëàäîì
6. Òðàíñïîðòíå çàáåçïå÷åííÿ (ïðè áóä³âíèöòâ³ 

é åêñïëóàòàö³¿)
Äîñòàâêà ïåðñîíàëó, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà 

êîíñòðóêö³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ ïî ³ñíóþ÷èõ äîðîãàõ. 
Íà ïåð³îä áóä³âíèöòâà – çã³äíî ç êîøòîðèñîì áóä-
ðîá³ò. Íà ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ – ï³äçåìí³ ïàðê³íãè 
íà 1530 ì/ì, ãîñòüîâ³ àâòîñòîÿíêè íà 247 ì³ñöü

7. Àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ – íå äîïóñêàòè ïåðå-
âèùåííÿ ãðàíè÷íî-äîïóñòèìèõ êîíöåíòðàö³é 
(ÃÄÊ) òà îð³ºíòîâíî áåçïå÷í³ ð³âí³ âïëèâó (ÎÁÐÂ) 
çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ 
íàñåëåíèõ ì³ñöü, ä³þ÷èõ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 
Äîòðèìàííÿ âñòàíîâëåíèõ ñàí³òàðíèõ ðîçðèâ³â 
â³äïîâ³äíî äî ÄÑÏ 173-96 «Äåðæàâí³ ñàí³òàð-
í³ ïðàâèëà ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â», çàòâåðäæåíèõ Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè â³ä 19.06.1996 ¹173. 
Âîäíå – äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðèéìàííÿ ñò³÷íèõ 
âîä àáîíåíò³â ó ñèñòåìó êàíàë³çàö³¿ ì.Êèºâà ¹1879 
â³ä 12.10.2011 ð., çàòâåðäæåíèõ ÊÌÄÀ. Øóì 
òà â³áðàö³ÿ â³ä òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ – íå 
ïåðåâèùóâàòè äîïóñòèìèõ ð³âí³â çâóêó çã³äíî 
äî «Äåðæàâíèõ ñàí³òàðíèõ ïðàâèë ïëàíóâàííÿ 
òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â», çàòâåðäæåíèõ 
Íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 
â³ä 19.06.1996 ¹173. Â³äõîäè – çáèðàííÿ, çáå-
ð³ãàííÿ òà ïåðåäà÷à íà óòèë³çàö³þ ÷è ïåðåðîáêó 
â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè».

8. Íåîáõ³äíà åêîëîãî-³íæåíåðíà ï³äãîòîâêà ³ 
çàõèñò òåðèòîð³¿ çà âàð³àíòàìè

Òîïîãðàôî-ãåîäåçè÷í³, ³íæåíåðíî-ãåîëîã³÷í³ 
³ ³íø³ âèøóêóâàííÿ âèêîíóþòüñÿ ó íåîáõ³äíîìó 
îáñÿç³. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü çàáåçïå÷óâàòè 
âèêîíàííÿ ÄÁÍ òà ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà 
ïðàâèë, îõîðîíí³, â³äíîâëþâàëüí³ òà çàõèñí³ çàõîäè. 

Ïåðåäáà÷àºòüñÿ: â³äâåäåííÿ ãîñïîäàðñüêî-ïî-
áóòîâèõ ñòîê³â äî ì³ñüêî¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³; 
â³äâåäåííÿ äîùîâèõ ³ òàëèõ âîä ç òåðèòîð³¿ äî 
ì³ñüêî¿ äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåí-
íÿì íà ËÎÑ; áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ ïðèëåãëî¿ 
òåðèòîð³¿ çã³äíî äåíäðîïëàíó.

9. Ìîæëèâ³ âïëèâè ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ïðè 
áóä³âíèöòâ³ é åêñïëóàòàö³¿) íà íàâêîëèøíº ñå-
ðåäîâèùå:

– êë³ìàò ³ ì³êðîêë³ìàò 
âïëèâ íà êë³ìàò òà ì³êðîêë³ìàò íåçíà÷íèé
– ïîâ³òðÿíå 
ïðè áóä³âíèöòâ³: òèì÷àñîâèé âïëèâ – âèêèäè 

âèõëîïíèõ ãàç³â â³ä òåõí³êè, çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 
ïðè çâàðþâàëüíèõ ðîáîòàõ; ïðè åêñïëóàòàö³¿ – 
î÷³êóâàí³ çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ 
â³ä ïðîåêòîâàíîãî îá’ºêòà â ïðèçåìíîìó øàð³ 
íå ïåðåâèùóâàòèìóòü 0,1 ÃÄÊ.ìð ïî âñ³õ çà-
áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ

– âîäíå 
âîäîâ³äâ³ä ç òåðèòîð³¿ çàáóäîâè âèêîíóºòüñÿ 

çàêðèòîþ ñèñòåìîþ ç ï³äêëþ÷åííÿì äî ³ñíóþ÷î¿ 
äîùîâî¿ êàíàë³çàö³¿ ç ïîïåðåäí³ì î÷èùåííÿì 
íà ËÎÑ

– ´ðóíòè 
ðîñëèííèé øàð ´ðóíòó â³äñóòí³é
– ðîñëèííèé ³ òâàðèííèé ñâ³ò, çàïîâ³äí³ îá’ºêòè 
âïëèâ â ìåæàõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâ³â. Ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿ 
áóäìàéäàí÷èêó çã³äíî äåíäðîïëàíó

– íàâêîëèøíº ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå (íà-
ñåëåííÿ) 

ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíå áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ 
áóäèíê³â, îô³ñíèõ ïðèì³ùåíü, òîðãîâåëüíîãî 
êîìïëåêñó, äèòÿ÷îãî ñàäêà

– íàâêîëèøíº òåõíîãåííå ñåðåäîâèùå 
ïðîåêòí³ ð³øåííÿ áóäóòü â³äïîâ³äàòè áóä³âåëü-

íèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì
10. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà ³ ìîæëèâ³ñòü ¿õ ïî-

âòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ, óòèë³çàö³¿, çíåøêîäæåííÿ 
àáî áåçïå÷íîãî çàõîðîíåííÿ

Ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè âèðîáíèöòâà â³äïî-
â³äíî äî ïðèðîäîîõîðîííèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè. Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà: âèðîáëåíèé ãðóíò, 
áóä³âåëüí³ â³äõîäè, ïàêóâàëüíèé ìàòåð³àë òà 
³íø. Ïðè ôóíêö³îíóâàíí³ îá’ºêòà óòâîðþþòüñÿ 
â³äõîäè, ÿê³ âèíèêàþòü ïðè ïðîâåäåíí³ ðåìîíò³â. 
Óòèë³çàö³ÿ òà çíåøêîäæåííÿ çà îêðåìèìè äî-
ãîâîðàìè ç îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äí³ 
äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç³ çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ó ñôåð³ 
ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè.

11. Îáñÿã âèêîíàííÿ ÎÂÍÑ 
Â ñêîðî÷åíîìó âèãëÿä³ çã³äíî ç âèìîãàìè 

ÄÁÍ À.2.2-1-2003
12.Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ 
Àäðåñà: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç óòðèìàííÿ 

òà åêñïëóàòàö³¿ æèòëîâîãî ôîíäó ñïåö³àëüíîãî 
ïðèçíà÷åííÿ «Ñïåöæèòëîôîíä»

ì.Êè¿â,04071, âóë. Îáîëîíñüêà, 34, e-mail: 
sgf@sgf.kiev.ua

Íàäàòè ïðîïîçèö³¿ ìîæëèâî ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ äàíî¿ çàÿâè â ÇÌ².
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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.
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Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 64516

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

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Олександра Никоряка 
призначено директором 
Департаменту охорони 
культурної спадщини 

У столичних парках 
оновлюють мережі 
зовнішнього освітлення 

ВІДУЧОРА сміттєспалювальний 
завод «Енергія» КП «Київтепло-
енерго» відновив роботу після 
планових ремонтних робіт і знову 
приймає тверді побутові відходи. 
Після щорічного оновлення облад-
нання готове до роботи взимку – 
перетворювати сміття на корисну 
енергію для забезпечення киян 
теплом і гарячою водою. 

Нагадаємо, що 10 серпня завод 
призупинив роботу для проведення 

планового ремонту. Це необхідно 
було для того, аби підготувати об-
ладнання до роботи в посиленому 
режимі під час опалювального 
періоду та оглянути і замінити те 
устаткування, до якого в робочому 
стані немає доступу. 

«Протягом місяця ми відре-
монтували бункер побутових від-
ходів, котли, насосне обладнання, 
а також привели в належний стан 
дві бойлерні. Сьогодні «Енергія» – 

єдиний в Україні сміттєспалюваль-
ний завод. Тож ми не можемо собі 
дозволити, щоб він стояв, адже 
його робота вкрай важлива для 
Києва. Завод спалює близько 25% 
столичних відходів, а це майже 750 
тонн сміття щодоби. Це ті відходи, 
які інші вивозять на звалища – ми 
ж повністю утилізовуємо їх, а вза-
мін отримуємо теплову енергію 
для мешканців житлових масивів 
Позняки та Осокорки, – розпо-
вів директор СП «Завод «Енергія» 
Сергій Крикун. 

Відновлення роботи заводу 
проходить поступово. Спочатку 
запустять один котел, а пізніше й 
інші котлоагрегати. Прийом по-
бутових відходів нарощуватимуть 
також поступово. Перші три доби 
завод прийматиме по 250 тонн 
відходів, а потім по 500 і зрештою 
вийде на свій робочий режим – 750 
тонн. Такий плавний вхід у роботу 
необхідний для безпечної роботи 
обладнання та накопичення і під-
готовки сміття до спалювання. Крім 
того, на «Енергії» триває капремонт 
електрофільтра №2 та крана по-
бутових відходів  

ДНЯМИ на засіданні постійної комісії Київради 
з питань регламенту та депутатської етики депу-
тати повторно погодили затвердження проекту 
Бюджетного регламенту. Документ має на меті 
визначити порядок складання, розгляду, затвер-
дження, виконання і звітування про бюджет міста та 
програму соціально-економічного розвитку. Окрім 
того, передбачає визначення основних напрямів 
бюджетної політики столиці. Зокрема виконавчий 
орган Київради (КМДА) має щорічно до 15 травня 
формувати основні напрями фінансової політики 
на наступний бюджетний період. На затвердження 
відповідного документа депутати матимуть 2 місяці. 

«Ми удосконалюємо бюджетний процес столиці. 
Робимо його більш відкритим та прозорим. За-
твердження бюджетного регламенту має стати до-

датковим механізмом залучення у цей процес усіх 
зацікавлених сторін. Наявність даного документа має 
чітко унормувати бюджетний процес та дасть змогу 
заздалегідь готувати, розглядати та затверджувати 
головний фінансовий документ столиці», – заначив 
голова постійної комісії Київради з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку Андрій Странніков. 

Також документ покликаний унормовувати бю-
джетний процес у Київраді щодо ефективного та 
своєчасного вирішення завдань та доручень, які 
покладаються на депутата законом та виборцями. 
Окрім того, це рішення дозволить врегулювати ор-
ганізаційні та процедурні питання участі обранців та 
депутатських комісій у бюджетному процесі. 

Проект рішення мають затвердити депутати на 
пленарному засіданні Київради  

ОЛЕКСАНДР НИКОРЯК очо-
лив новий Департамент охорони 
культурної спадщини КМДА. Про 
це йдеться у відповідному розпо-
рядженні Київського міського голови 
№ 617 від 5 вересня. 

Олександра Никоряка, колишнього 
заступника директора Департаменту 
культури КМДА – начальника управ-
ління збереження історичного середо-
вища та охорони об’єктів культурної 
спадщини, призначено на посаду з 
7 вересня за результатами конкурсу. 

«Департамент – це велика від-
повідальність, проте нам вже є чим 

пишатися. Це і створення інформбази пам’яток культурної спадщи-
ни – вже до кінця року її наповнення буде завершено, і на початку 
2019-го вона запрацює у робочому режимі. Напрацьований нашою 
командою на чолі з Олексієм Резніковим і прийнятий у першому чи-
танні законопроект про посилення адміністративної і кримінальної 
відповідальності за руйнування пам’яток, розпочато активну роботу 
з балансоутримувачами щодо укладання охоронних договорів тощо. 
Це тільки початок, завдань безліч і вони будуть реалізовані», – зазна-
чив новопризначений директор Департаменту  

У РАМКАХ  капремонту мережі зовнішнього освітлення у 
Солом’янському, Печерському ландшафтному парках та Навод-
ницькому парку бригада фахівців повністю демонтувала застарілу 
зношену мережу, проклали кабельну каналізацію, в якій проходять 
оновлені кабелі живлення, замінили старі опори – 494 шт., уста-
новили нові шафи управління – 8 шт. та світлодіодні світильники 
(LED) – понад 500 шт. Роботи відбуваються для покращення функ-
ціональності мережі зовнішнього освітлення у цілому. Окрім того, 
комунальники встановили опори з декоративними світильниками, 
сучасний дизайн яких повністю гармонує із вишуканим стилем 
архітектурного ансамблю історичної частини міста. 

«Нам важливо, щоб якомога більша частина столиці була безпечною. 
А це значною мірою залежить від якості освітлення. Сучасні енергоємні 
світильники не лише відповідають цій вимозі, а й суттєво економлять 
бюджетні кошти. Як результат, маємо прекрасно освітлені вулиці та 
парки, задоволених киян і гостей і розумні витрати на це», – зазначив 
заступник голови КМДА Дмитро Давтян  

З 11 ДО 24 ВЕРЕСНЯ 2018 року для столичних 
загальноосвітніх шкіл триває конкурс на проведення 
освітнього проекту «Youth MediaLab». Його метою є 
покращення якості та інноваційності шкільних медіа 
в одному з навчальних закладів Києва. 

Для участі освітні заклади повинні заповнити 
реєстраційну форму і надіслати заявку у будь-якому 
креативному форматі (відео/стаття/есе) на тему «Чому 
програма «Youth MediaLab» має відбутись у нашій 
школі?». За результатами конкурсу 25 вересня журі 
обере одного переможця, який матиме змогу про-
вести «Youth MediaLab» у своєму навчальному закладі. 

У рамках освітнього проекту «Youth MediaLab» 
організують 5 лекцій з медіаграмотності та 5 семінарів 
зі створення шкільного медіа. Заняття відбувати-
муться за участю експертів та тренерів зі створення 
інформ продуктів у школі (групи в соціальних мережах, 
радіо, подкасти, Youtube-канали тощо). Організатори 
проекту надаватимуть підтримку процесу створення 
шкільних медіа протягом 2018-2019 навчального року. 

Розроблення та впровадження навчальних курсів 
з інформполітики і навчально-методичного забез-
печення для шкіл міста організовує та проводить 
Мінінформполітики України спільно з Київським 
молодіжним центром та Офісом Ради Європи в 
Україні  

Завод «Енергія» відновив роботу після ремонту 

Стартував шкільний конкурс на проведення 
освітнього курсу зі створення медіа

У Київраді розробили бюджетний регламент
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