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Адреси щасливого 
дитинства 

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
УС

ЕН
КА

ДО КІНЦЯ 2018-ГО у столиці 
планують відкрити ще три са-
дочки – загалом на 525 місць. 
Про це заявив учора Київський 
міський голова Віталій Кличко 
під час перевірки нового корпусу 
дошкільного навчального закладу 
№486 у Подільському районі, 
який з літа вже приймає дітей. 

За словами мера, з 2014 року 
загальна черга дітей у садочки 
Києва зменшилася у 3,5 рази. 
Сьогодні в черзі на зарахування 
до закладів перебуває більше 
трьох тисяч дітей віком від 3 до 
5 років. 

Добудова корпусу дитячого 
садочка №486, який почали спо-

руджувати ще в 1988-му і невдовзі 
припинили, дозволила створити 
в дошкільному закладі додатково 
три групи на 45 місць. Тепер його 
відвідують 265 дітей, і навіть 
є вільні місця. Також у малечі 
з’явився сучасний спортзал, від-
новили у садку і медичний блок. 

«Групи оснащені всім необ-
хідним для розвитку дитини. – 
Сучасні меблі, технологічне 
обладнання, багато іграшок, – 
відзначив Віталій Володими-
рович. – Також тут нові комуні-
кації, – під електрику, водо– та 
теплопостачання, встановили 
сучасні енергозберігаючі лампи». 

За його словами, нині у Києві 
627 закладів дошкільної освіти 
різних типів і форм власності. 
З них 568 комунальних, 14 ві-
домчих та 44 приватних. У них 
навчається і виховується майже 
113 тисяч дітей. 

Віднедавна в електронну сис-
тему запису до ДНЗ додали нову 
функцію – «Система інформування 
батьків про наявність вільних місць 
у дитячих садочках». 

«Наше завдання – щоб наші діти 
навчалися і виховувалися в сучас-
них закладах освіти. Тому дитсадки, 
які здаються в експлуатацію в Києві, 
повинні відповідати всім сучасним 
стандартам. Крім того, до якості 
робіт, здійснених у садочках, не 
повинно бути претензій. Це відпо-
відальність наших підрядників. І ми 
пильно за цим слідкуємо», – заявив 
Віталій Кличко. 

Міський голова зауважив, що 
у 2018 році на освіту з міського 
бюджету виділили 13 млрд грн, 
що майже на 2,7 млрд грн більше, 
ніж торік. За чотири роки в столиці 
було побудовано чи повністю ре-
конструйовано 19 дитячих садків 
та 7 шкіл �

 �  Протягом останніх чотирьох років у Києві побудовано 
або повністю реконструйовано 19 дитсадків і 7 шкіл 

Громадські проекти-2019 
підтримала рекордна 
кількість киян 
Завершилося голосування за проекти Громад-
ського бюджету-2019. Ініціативи підтримали 
більше 150 тисяч киян. Це означає, що цього 
року до ГБ долучилися на 20 тисяч осіб більше, 
ніж минулоріч. 

«Орієнтовно ми маємо понад 340 проектів-
переможців. Детальна статистика буде най-
ближчим часом. Загалом, якщо порівнювати 
із попередніми роками, то число громадських 
ініціатив суттєво зросло. Кількість проектів, які 
брали участь у голосуванні другого ГБ майже 
вдвічі більша, ніж у 2017-му — 564 проти 
320 ініціатив. А цьогоріч на голосуванні ми 
мали рекордних 940 проектів. Окремо хочу 
подякувати авторам проектів. Успіх ГБ це, в 
першу чергу, їхня заслуга. Адже вони активно 
популяризували свої ініціативи, і паралельно 
рекламували сам цей механізм», – зазна-
чив заступник міського голови — секретар 
Київради Володимир Прокопів. 

Вже відомі попередні результати голо-
сування за проекти ГБ-3. Однак, остаточний 
рейтинг у міській владі оприлюднять за два 
тижні. 

«Голосування завершилося. Зараз громад-
ська бюджетна комісія опрацьовує результати 
та можливі скарги. Реалізація проектів роз-
почнеться з нового року. На фінансування 
ініціатив киян буде передбачено в бюджеті 
міста на 2019 рік 150 млн грн. Бачимо, що 
зацікавленість до ГБ у столиці зростає. Тому 
не виключено, що надалі будемо збільшувати 
кошторис на реалізацію проектів. І хочу за-
значити щодо виконання ГБ-2018. Станом на 
сьогодні майже чверть громадських ініціатив 
реалізовано», — зазначив голова постійної 
комісії Київради з питань бюджету та соціаль-
но-економічного розвитку Андрій Странніков. 

Нагадаємо, що серед новацій ГБ-2019 — 
можливість команд долучати спонсорів. Вони 
мають рівні права з авторами щодо контролю 
за реалізацією проектів (якщо внесок +10%). 
Окрім того, було передбачено стимулюван-
ня доброчесної громадської активності та 
з’явились правила етичної поведінки. 

Під час Всеукраїнського 
свята подяки частково 
заборонять рух 
транспорту 

23 вересня на Хрещатику відбудеться Все-
українське свято подяки. У зв’язку з цим роз-
порядженням КМДА передбачено обмеження 
руху авто. Зокрема, під час підготовки та 
проведення заходу, з 21.00 21 вересня до 
06.00 24 вересня буде заборонено рух всіх 
видів транспорту вул. Хрещатик (від перетину 
з вул. Богдана Хмельницького до перетину з 
Алеєю Героїв Небесної Сотні). 

Також із 06.00 до 24.00 23 вересня ді-
ятиме обмеження для водіїв двома край-
німи правими смугами руху вул. Хрещатик 
на ділянці від Бессарабської площі до вул. 
Богдана Хмельницького в напрямку руху 
до Європейської площі для зупинки авто із 
метою заїзду учасників заходу з обмеженою 
мобільністю. 

Окрім того, на час проведення події змінять 
роботу маршрути наземного пасажирського 
транспорту, які курсують вказаними ділянками, 
про що буде повідомлено додатково.

íîâèíè

Цьогоріч у столиці ввели в експлуатацію 5 
комунальних дитсадків – один новозбудований, 
інші – після повної реконструкції. Ці дошкільні 
заклади відвідують 780 дітей. У 2018-му на освіту 
з міського бюджету виділили 13 млрд грн, що 
майже на 2,7 млрд грн більше, ніж торік. Загалом 
за чотири роки в Києві побудували чи повністю 
реконструювали 19 дитячих садків та 7 шкіл. 
 
Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»
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Добудова корпусу дитсадка №486 дозволила створити додатково три групи на 45 місць. Тепер заклад відвідують 265 дітей, і навіть є вільні місця. 
Також у малечі з’явився сучасний спортзал, медичний блок
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про видачу ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СІНКГЛОБАЛ 

КЕЙ ЕЙЧ» ліцензії на право провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Розпорядження № 1512 від 21 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»:

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 21 серпня 2018 року № 1512

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 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

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 
Ñîëîì’ÿí-

ñüêîìó 
ðàéîí³/ 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî 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 çàë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 
ë³öåíç³àòàìè çà 

ì³ñöåì çä³éñíåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³

Äèðåêòîð 
Äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ³ íàóêè

Îëåíà Ô²ÄÀÍßÍ

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 13 серпня 2018 року № 1455

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 êëàñè-
ô³êàö³¿ 

äîõîä³â 
áþäæåòó

Íàéìåíóâàííÿ 
êîäó êëàñèô³-
êàö³¿ äîõîä³â 

áþäæåòó

1.

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

ðàéîí/ 
22011800

38039757
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34314896040608 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

2.

ÓÊ ó Äàðíèöü-
êîìó 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 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

3.

ÓÊ ó Äåñíÿí-
ñüêîìó ðàéîí³ 

/ Äåñíÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

37984978
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34313896040610 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
ùî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

4.

ÓÊ ó Äí³ïðîâ-
ñüêîìó 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 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

5.

ÓÊ ó Îáîëîí-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Îáîëîíñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38002491
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34311896040612 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
øî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

6.

ÓÊ ó Ïå÷åð-
ñüêîìó ðàéîí³ 
/ Ïå÷åðñüêèé 

ðàéîí/ 
22011800

38004897
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34310896040613 20011800

Ïëàòà çà ë³öåíç³¿ 
òà ñåðòèô³êàòè, 
øî ñïëà÷óºòüñÿ 

ë³öåíç³àòàìè 
çà ì³ñöåì 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

7.

ÓÊ ó Ïîä³ëü-
ñüêîìó 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 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

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 

çä³éñíåííÿ ä³-
ÿëüíîñò³

9.

ÓÊ ó Ñîëîì’ÿí-
ñüêîìó ðàéîí³/ 

Ñîëîì’ÿí-
ñüêèé ðàéîí/ 

22011800

38050812
Êàçíà÷åé-

ñòâî Óêðà¿íè 
(ÅÀÏ)

899998 34317896040616 20011800

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

ì³ñöåì
çä³éñíåííÿ ä³-

ÿëüíîñò³

10.

ÓÊ ó Øåâ-
÷åíê³âñüêî-
ìó 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 

çä³éñíåííÿ . 
ä³ÿëüíîñò³

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îâ³òè ³ íàóêè
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Òåòÿíà ØÊÓÐÎÂÀ

Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «ДЖАКОМО» ліцензії на право провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Розпорядження № 1455 від 13 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 р. № 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 ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²-
ÒÈ «Ñ²ÍÊÃËÎÁÀË ÊÅÉ ÅÉ×» (³äåíòèô³êàö³é-
íèé êîä 42286382, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02121, 
ì. Êè¿â, âóëèöÿ Êàì’ÿíñüêà, áóäèíîê 77) ë³öåí-
ç³þ íà ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó ñôåð³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çà 
ð³âíåì ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè, áàçîâî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè ç ë³öåíçîâàíèì îá-
ñÿãîì 950 îñ³á.

2. ÏÐÈÂÀÒÍÎÌÓ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂ²ÒÈ «Ñ²ÍÊ-
ÃËÎÁÀË ÊÅÉ ÅÉ×» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê 

òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åé-
ñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè çà êîäîì êëàñèô³êàö³¿ 
äîõîä³â áþäæåòó 22011800 çã³äíî ç äîäàòêîì, 
ïëàòó çà âèäà÷ó ë³öåíç³¿, ÿêà ñòàíîâèòü 10 â³ä-
ñîòê³â 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¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî 
Â.Ì.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

1. Âèäàòè ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²Ä-
ÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÌ 
ÇÀÊËÀÄ «ÄÆÀÊÎÌÎ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 
39334933, ì³ñöåçíàõîäæåííÿ: 02217, ì. Êè¿â, 
ïðîñïåêò Ìàÿêîâñüêîãî, áóäèíîê 10), ë³öåíç³þ íà 
ïðàâî ïðîâàäæåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ 
äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè çà ð³âíåì äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè.

2. ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎ-
Â²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÄÎØÊ²ËÜÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ 
ÇÀÊËÀÄ «ÄÆÀÊÎÌÎ» ó ñòðîê íå ï³çí³øå äåñÿòè 
ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ öüîãî ðîçïî-
ðÿäæåííÿ âíåñòè, íà â³äïîâ³äíèé ðàõóíîê òåðèòî-

ð³àëüíîãî 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¿ Ìîíäðè¿âñüêîãî 
Â.Ì.

Ãîëîâà
Â³òàë³é ÊËÈ×ÊÎ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 99 (1911), середа, 19 вересня 2018 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик
19 вересня 2018 р.

№101 (5152)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü – Ñâÿòîøèíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñî-
óòðèìóâà÷ – óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
(âóë. ßêóáà Êîëàñà, 6-à, òåë.403-30-03). Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó 
íà âóë. Ëüâ³âñüêà, 25, (Êè¿âñüêà ã³ìíàç³ÿ «Ñõ³äíèõ ìîâ» ¹1), çàãàëüíà ïëîùà 15,60 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà 
(áåç ÏÄÂ) – 293090 ãðí. Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà 1 ãîäèíó (áåç ÏÄÂ )– 1,96 ãðí. Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì 
ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ-ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ä³òüìè ãóðòêîâî¿ ðîáîòè òà ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè ç 
íàâàíòàæåííÿì 25 ãîäèí íà òèæäåíü (ïîãîäèíà îðåíäà). Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 
364 äí³ . Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: öîêîëüíèé ïîâåðõ ÑØ ¹185 íà âóë. Ñåðïîâà, 20/6, çàãàëüíà ïëîùà 
62,45 êâ.ì. Ðèíêîâà âàðò³ñòü îá’ºêòà – 896850,0 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) – 8968,51 ãðí. 
Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç òåàòðàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Çà-
ïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, 
ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308. Òåë. äëÿ äîâ³äîê 424-34-87.

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

Õàðàêòåðèñòèêà îá’ºêòà îðåíäè: íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ ïåðøîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 197,80 êâ. ì ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: 
áóëüâ. Ïåðîâà, 3-à.

Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 – 2154300,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» 

(âóëèöÿ ×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî çä³éñíþº âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü 

(6%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 7540,05 ãðí, áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà 

áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ ñòàâêè.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, ê³ì.208
Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 559-39-34.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå 
äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:

– Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 70,32 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1-2 ïîâåðõàõ Äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó (ÿñëà-ñàäîê) ¹ 99 Äàðíèöüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ó ïðîâ. Ïîë³ñüêîìó, 5/1, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïî-
äàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 
4 % â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 30.06.2018 ñòàíîâèòü 1 174 100,00 ãðí. Îðåíäíà 
ïëàòà çà ì³ñÿöü ñòàíîâèòü 3913,67 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿ (ïîãîäèííà îðåíäà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíîãî íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì ãðàô³êó). Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà îäíó ãîäèíó ñòàíîâèòü 8,15 ãðí áåç 
ÏÄÂ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 
168-ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ 
îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøèöÿ, 11, êàá.301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.
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10000,00 äîëàð³â ÑØÀ, âèäàíèé Àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Ñáåðáàíê», íà óìîâàõ äî-
ãîâîðó áàíê³âñüêîãî âêëàäó (äåïîçèòó) ¹ 3330/206/589104 â³ä 13.03.2014 ðîêó, óêëàäå-
íîãî ì³æ Íàäººâîþ Îëåíîþ Îëåêñàíäð³âíîþ òà Àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì «Ñáåðáàíê».
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ùîäî ñâî¿õ ïðàâ íà ö³ííèé ïàï³ð.
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«Юнь Києва запрошує»

На станції метро 
«Політехнічний інститут» 
ремонтуватимуть ескалатор

У місті переважатиме високий 
рівень пожежної небезпеки

Увага! Змінюється адреса 
видачі ліцензій на роздрібну 
торгівлю алкогольними 
напоями та тютюновими 
виробами у столиці

Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

22 ВЕРЕСНЯ о 10.00 у столиці 
відбудеться традиційне свято 
«Юнь Києва запрошує» для київ-
ських родин, школярів та молоді. 
Захід проходить уже понад 25 
років поспіль, але щороку має 
свою специфіку. Цьогоріч він 
пройде під гаслом: «Дружня ро-
дина – кожній дитині!». 

Як повідомили у Київському 
міському центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, метою 
акції є презентація безкоштовних 
соцпослуг та послуг неформальної 
освіти державних та громадських 
закладів міста для дітей соці-
ально незахищених категорій, 
популяризація здорового способу 
життя та безпечної поведінки, 
популяризація волонтерського 
та Скаутського руху, залучення 
дітей та молоді до соціально-
корисної діяльності, формування 
активної громадської позиції у 
київських родин. 

Для прийомних сімей та ви-
хованців дитбудинків сімейного 
типу відбудеться родинний бранч. 
До участі у заході залучено близь-
ко 5 тисяч киян та гостей столиці. 

Під час свята усі охочі зможуть 
дізнатися про послуги мережі 
центрів соцслужб для сім’ї, дітей 
та молоді, отримати консульта-
цію фахівців з питань соцдопо-
моги, нарко- та алкозалежності, 
безкоштовно зробити тест на 
соцнебезпечні хвороби. Також 
учасники свята познайомляться 
з волонтерським та Скаутським 
рухом, діяльністю ГО та фондів. 
На найменших учасників чека-
тимуть ігри від волонтерів. Для 
тих, хто матиме бажання створити 
щось власноруч, працюватимуть 
майстер-класи. 

Захід триватиме на території 
Центрального парку культури та 
відпочинку (Маріїнський парк, 
біля сцени «Мушля») 

У РОБОЧІ дні із 24 вересня до 
5 жовтня з 07.45 до 10.45 станція 
метро «Політехнічний інститут» 
не працюватиме на вхід у зв’язку з 
ремонтом ескалатора. Як повідо-
мили в КП «Київський метропо-
літен», під час ремонтних робіт 
ескалатори працюватимуть на 

підйом для уникнення тисняви 
на платформі. 

Комунальне підприємство 
звертається до пасажирів із ро-
зумінням поставитися до тим-
часових незручностей та закли-
кає заздалегідь планувати свої 
маршрути 

ДО 20 ВЕРЕСНЯ у Києві переважатиме високий (4 класу) рівень 
пожежної небезпеки, повідомили в Українському гідрометцентрі. 
Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з 
вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила 
поведінки у разі виникнення пожежі 

ГОЛОВНЕ управління ДФС у 
м. Києві інформує, що з 17 вересня 
2018 року прийом документів на 
оформлення ліцензій на право 
роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями та тютюновими вироба-
ми та видача ліцензій на право 
роздрібної торгівлі алкоголь-
ними напоями та тютюновими 
виробами буде здійснюватись 

за адресою: м. Київ, вул. Баґґо-
вутівська, 26. 

Графік роботи: 
понеділок – з 9.00 до 18.00; 
вівторок – з 9.00 до 18.00; 
середа – з 9.00 до 18.00; 
четвер – з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45; 
обідня перерва – 13.00 до 13.45  

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

на 01.08.2018

№ 
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 01.07.2018 01.08.2018

1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ГРУП ДФ 
ІНТЕРНЕШНЛ ЮКРЕЙН»

15,4 10,4 15,3 15,8 10,2 15,1 14,7 14,9

2
КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ «АРСЕНАЛ» 
Національне космічне агенство

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 4,7 10,3

3 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД «МАЯК» ДК»Укроборонпром» 0,0 0,0 4,3 5,1 6,5 6,6 7,8 9,2

4
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
ГІДРОПРИЛАДІВ» ДК «Укроборонпром»

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

5
ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
«КИЇВДІПОТРАНС» Мінрегіон

5,9 6,1 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,8

6 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» 6,1 6,4 6,6 6,9 6,3 5,9 6,0 6,0

7
УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ 
ФІЛЬМІВ «УКРТЕЛЕФІЛЬМ» Державний 
комітет телебачення і радіомовлення України

5,3 5,4 5,4 5,8 5,8 5,8 5,7 5,9

8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» 3,0 3,4 3,8 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8

9 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДНИХ 
ШЛЯХІВ «УКРВОДШЛЯХ» 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,8 3,7 5,5

10
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД «БУРЕВІСНИК» 
ДК»Укроборонпром»  

3,6 3,8 4,0 4,1 4,4 4,4 4,6 4,9

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 1 серпня 2018 року
Згідно статистичних даних на 01.08.2018 борг із виплати 

заробітної плати по місту склав 140,9 млн грн, що на 12,1%, 
або на 15,3 млн грн більше у порівнянні до попереднього 
місяця та на 43,7%, або на 42,9 млн грн більше у порівнянні 
до початку 2018 року.

Із вказаної суми боргу 69,7%, або 98,2 млн грн припадало 
на економічно активні підприємства; 24,3%, або 34,2 млн грн – 
на підприємства, відносно яких реалізовуються процедури 
банкрутства, решта майже 6,0% (8,5 млн грн) – на економічно 
неактивні підприємства.

Незадовільний стан погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати на державних підприємствах міста, які 
належать до сфери управління центральних органів ви-
конавчої влади, негативно впливає на загальну ситуацію 
по скороченню заборгованості із заробітної плати. 

Основна причина наявності боргу на державних підпри-
ємствах міста – це брак обігових коштів через відсутність 
державних замовлень на їх продукцію; несвоєчасні роз-
рахунки замовників за виконані роботи (надані послуги).

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недер-
жавного сектору, найбільший обсяг заборгованості склався 
на: ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн» – 14,9 млн грн; 
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» – 6,0 млн грн; ПАТ 
«Комерційний банк «Союз» – 5,8 млн грн; ПАТ «ТММ-
Енергобуд» – 3,6 млн грн; ТОВ «ФОСАГРО-Україна» – 
майже 3,6 млн грн; ТОВ «Укргазнііпроект» – 2,1 млн грн; 
«Представництво «АК «Федеральна грузова компанія» – 
майже 2,0 млн грн; ПАТ «Банк національної інвестиції» та 
ТОВ «Логістик МТС» – 1,5 млн грн; ТОВ «СФС ТРЕЙД» та 
ТОВ «Декоративний камінь України» – 1,2 млн грн тощо.

Основна причина боргу на підприємствах-боржниках 
приватного сектору – брак обігових коштів у зв’язку з не-
своєчасними розрахунками замовників за виконані роботи 
(надані послуги), різке зменшення обсягів замовлень або 
взагалі їх відсутність.

По всіх підприємствах-боржниках проводиться аналіз 
причин виникнення заборгованості із заробітної плати, за 
результатами якого інформаційні довідки надсилаються 
до контролюючих та правоохоронних органів, власників 
підприємств або уповноваженим ними органам для вжиття 
відповідних заходів реагування та притягнення керівників до 
відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.

З керівниками підприємств-боржників проводиться 
робота щодо скорочення непродуктивних витрат та опти-
мізації структури підприємств, активізації здійснення 
претензійно-позовної діяльності, пов’язаної зі стягненням 

дебіторської заборгованості та спрямування отриманих 
коштів на погашення боргів із заробітної плати, складання 
графіків погашення заборгованості із заробітної плати в 
найкоротші терміни, з урахуванням фінансово-економічних 
можливостей підприємств та забезпечення їх виконання.

Питання стану погашення заборгованості із заробітної 
плати щомісячно  розглядається на засіданнях районних 
у м. Києві тимчасових комісій з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 
пенсій, стипендій  та інших соціальних виплат. 

За результатами засідань приймаються відповідні рішення 
та пропозиції щодо визначення шляхів, механізмів і способів 
вирішення проблемних питань погашення на підприємствах  
заборгованості із заробітної плати в найкоротші терміни 
та недопущення їх виникнення у подальшому.

Протягом січня – серпня 2018 року проведено 70 засідань 
таких комісій, на яких заслухано 263 керівників підпри-
ємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати 
єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного 
фонду України, в тому числі 161 боржника із виплати за-
робітної плати, всіх їх попереджено про відповідальність 
за порушення законодавства про працю та оплату праці. 

За інформацією Головного управління Держпраці у Ки-
ївській області протягом липня п.р. Головним управлінням 
Держпраці у Київській області  на підприємствах, в уста-
новах і організаціях різних форм власності міста Києва та 
Київської області проведено 180 інспекційних відвідувань 
щодо контролю за додержанням законодавства про працю, 
у тому числі 6 інспекційних відвідувань на підприємствах, 
де рахується заборгованість із виплати заробітної плати на 
підприємствах-боржниках міста Києва.

За результатами проведених  інспекційних відвідувань 
керівникам підприємств, які мають заборгованість із ви-
плати заробітної плати,  внесено 4 приписи.

Згідно оперативних даних протягом серпня 2018 року 
підприємствами міста, які за даними органів державної 
статистики на 01.08.2018 значились в переліку боржників, 
було виплачено 10,7 млн грн заборгованої заробітної плати                         
(за червень 2018 року та попередні періоди).

Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам, протягом січ-
ня – серпня 2018 року підприємствами-боржниками міста було 
виплачено майже 64,7 млн грн заборгованої заробітної плати.

Питання забезпечення своєчасної виплати заробітної 
плати на підприємствах міста та вирішення проблеми 
заборгованості з її виплати знаходяться на постійному 
контролі 
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