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Киян запрошують 
відсвяткувати 130-річчя 
Володимирського ринку 
У суботу, 1 грудня, о 14.00 у критій частині Володи-
мирського ринку (вул. Антоновича, 115) розпочнеться 
святкування ювілею закладу, на яке запрошують 
усіх охочих. Як повідомили у КП «Володимирський 
ринок», гостей очікуватиме знайомство з історією 
виникнення та розвитку Володимирського ринку, його 
соціальною місією та розвитком підприємництва, 
тренінги від стиліста-дизайнера та іміджмейкера, 
музичний концерт і дегустація святкового ювілей-
ного торта. 

Нагадаємо, що Володимирський ринок було 
створено у 1888 році Київською Міською Упра-
вою на прохання киян для забезпечення життєво 
необхідними продуктами харчування. У середині 
XX століття ринок змінив своє місцезнаходження 
та розширив асортимент непродовольчими то-
варами. У 1968 році на його території збудували 
криту частину в стилі функціонального модернізму. 
Під час її спорудження використовували не лише 
інноваційні технології, а й надсучасні матеріали. 
Нині Володимирський належить до змішаних ринків, 
основними товарами якого є продукти харчування 
та одяг. Він налічує понад 900 торговельних місць 
та щомісячно приймає понад 50 тисяч киян та 
гостей столиці. 

У недільну ніч перекриють 
міст Патона 

2 грудня із 00.00 до 05.30 у зв’язку із виконанням 
першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є. О. 
Патона буде закрито рух транспорту мостом в обох 
напрямках. Про це попередили у КК «Київавтодор». 
Комунальна корпорація просить водіїв із розу-
мінням поставитися до незручностей, пов’язаних 
із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші 
маршрути руху. 

Через публічні закупівлі місто 
зекономило бюджетні кошти 

Від початку 2018 року структурні підрозділи КМДА 
та всі комунальні підприємства, установи та орга-
нізації здійснили успішні закупівлі на більш ніж 
16 мільярдів гривень. Це приблизно 3,5% всіх 
завершених закупівель в Україні. Рівень економії 
бюджетних коштів склав 4%. Про це повідомив 
перший заступник голови КМДА Микола Поворозник 
під час конференції «Публічні закупівлі в системі 
Київської міської влади». 

«Найбільший відсоток економії в апарату КМДА 
та Департаменту економіки та інвестицій. Проте 
говорити, що високий відсоток економії добре, а 
низький – погано, неправильно. Низький відсоток 
може казати про зважене фінансове планування та 
якісний моніторинг цін для закупівлі», – зазначив 
Микола Поворозник. 

У столиці замерзлих 
обігріють 

У зв’язку із прогнозованим зниженням температури 
до –10° С і нижче, пункти обігріву розпочинають свою 
роботу. Про це повідомив директор Департаменту 
соціальної політики Юрій Крикунов. 

«При погіршенні погодних умов міський опера-
тивний штаб допомоги безхатченкам працюватиме 
в посиленому режимі. Також на Залізничному 
вокзалі, Привокзальній площі та приміському вок-
залі Дарниця розгорнуть свою роботу соціальні 
патрулі. Вони розвозитимуть гарячі обіди та чай, 
за необхідності можуть надати першу медичну 
допомогу», – зауважив Юрій Крикунов.

íîâèíè

В ПОРЯДКУ невідкладності на сесію 
винесли проект рішення про розірвання 
договору оренди земельної ділянки з при-
ватним підприємством «Маркон», де три-
вало скандальне будівництво. Напередодні 
земельна комісія Київради підтримала 
розірвання відповідного договору оренди. 

Підставою розірвання договору оренди 
на Андріївському узвозі є те, що оренда-
тор грубо порушує норми терміну робіт. 
Зокрема ПП «Маркон» мала завершити 
будівництво об’єкта протягом трьох років 
після оформлення договору оренди землі, 
який було укладено ще у 2006-му. Окрім 
того, забудовник не доплатив місту 974,6 
тис. грн. Також фірма порушила вимоги 
регулювання забудови історичної части-
ни міста. Адже в самому серці столиці на 
Андріївському узвозі, 14-16 планувалося 
зведення дев’ятиповерхового готелю ви-
сотою близько 30 метрів. Попри те, що 
максимально допустима висотність споруд 
на цій ділянці – 12 метрів. 

«Забудовник не чув ні громадськість, ні 
владу міста щодо того, як має виглядати 
забудова в історичному центрі столиці. Ми 
неодноразово зустрічалися з активістами, 
представником «Маркону», профільними 
службами КМДА. Два тижні тому я звер-

нувся до забудовника з вимогою зупинити 
всі роботи зі зведення скандальної будівлі 
до повного узгодження змін проекту із 
Містобудівною радою та громадськістю. І 
наголосив: без висновків фахівців, що про-
ект відповідає всім необхідним нормам та 
естетичному вигляду старовинного Подолу, 
без компромісу з громадськістю – будівни-
цтва там не буде», – підкреслив мер Києва 
Віталій Кличко. Замість цього забудовник 
продовжив роботи на об’єкті. 

Рішення підтримали 99 депутатів 
 Київради. 

«Ще влітку Київрада прийняла рішення, 
відповідно до якого забудовник мав упро-
довж місяця обмежити висотні параметри 
готелю. Приватна фірма «Маркон» про-
ігнорувала це рішення й ігнорує вимоги 
громадськості та наше культурне надбання. 
Тому ми розірвали договір оренди. Після 
інформування забудовника про наше рішен-
ня, він має протягом 30-ти днів звільнити 
земельну ділянку і привести її у стан, при-
датний для подальшого використання», – 
наголосив голова постійної комісії Київради 
з питань містобудування, архітектури та 
землекористування Олександр Міщенко. 

Також Київрада ухвалила рішення, яким 
зобов’язала інвестора на Поштовій площі 

внести зміни до інвестдоговору та перед-
бачити у проекті будівництва приміщення 
для музею. За це проголосували 95 депутатів. 

«Сьогодні всі продемонстрували, що у 
нас спільна мета – відновлення і завер-
шення розкопок, консервація знахідок та 
створення музею. Завдяки позиції місь-
кого голови та консолідованим діям ми 
впевнено рухаємося далі, а результатом 
цієї роботи стане музейний простір на 
Поштовій. Уже визначено подальші по-
крокові дії, серед яких: проведення наради 
із залученням представників ініціативної 
групи від громадськості щодо узгодження 
нового технічного рішення та дорожньої 
карти з реалізації проекту, надання Мі-
ністерством культури дозволу археологам 
на виконання археологічних досліджень, 
проведення археологами моніторингу», – 
сказав заступник голови КМДА Валентин 
Мондриївський. 

За його словами, інвестор має предста-
вити альтернативний проект укріплення 
Поштової. Після того, як проект буде по-
годжено археологами та всіма сторонами, 
Департамент охорони культурної спадщини 
зможе зняти припис на виконання будівель-
них робіт і інвестор укріпить Поштову, що 
надасть археологам можливість завершити 
розкопки. 

Крім того, на пленарній сесії Київради 
депутати підтримали рішення щодо пере-
йменування вулиці Тверської на вулицю 
Єжи Ґедройця у Голосіївському та Печер-
ському районах, урочистого відзначення 
у столиці 30-річчя з дня виведення військ 
з Афганістану у 2019 році, зміну наймену-
вання КП «Вечірній Київ» на КП «Центр 
публічної комунікації та інформації» 
тощо �

Скандальне 
будівництво зупинено

 �  Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки 
на Андріївському узвозіна Андріївському узвозі
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Вчора на пленарному засіданні Київської міської ради депутати 
розірвали договір оренди земельної ділянки на Андріївському 
узвозі, 14-16 з приватним підприємством «Маркон». Іншим 
рішенням вони зобов’язали інвестора на Поштовій площі внести 
зміни до інвестдоговору та передбачити у проекті будівництва 
приміщення для музею. 

Марія КАТАЄВА  «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

¹ 
ç/ï

Íàçâà íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ 
(ïð³îðèòåòí³ çàâäàííÿ)

Çàõîäè Ïðîãðàìè Ñòðîê 
âèêîíàííÿ 
çàõîäó

Âèêîíàâö³ Äæåðåëà 
ô³íàíñó-
âàííÿ

Îð³ºíòîâí³ îáñÿãè 
ô³íàíñóâàííÿ (âàð-
ò³ñòü), òèñ. ãðèâåíü

Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò

Óìîâà ³ìïëåìåíòàö³¿ Ñòðàòåã³¿: ì³æíàðîäíå, ì³æðåã³îíàëüíå ñï³âðîá³òíèöòâî òà îáì³í äîñâ³äîì 

I Àêòèâ³çàö³ÿ ðîáîòè ç ³ñíóþ÷èìè 
ïàðòíåðàìè òà ïîøóêó íîâèõ íà 
ì³æíàðîäí³é àðåí³ äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â òà îáì³íó 
äîñâ³äîì

1. Îðãàí³çàö³ÿ â³äðÿäæåíü ³ îô³ö³éíèõ â³çèò³â êåð³â-
íèöòâà òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñòà Êèºâà çà êîðäîí, 
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó çà 
êîðäîíîì

2019–2022 Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), 
Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà, ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêî-
íàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿),  ðàéîíí³ â ì³ñò³ 
Êèºâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿

Áþäæåò
ì³ñòà Êèºâà

55000,0 òèñ. ãðí,
ó òîìó ÷èñë³:
2019  – 13000,0
2020  – 13500,0
2021  – 14000,0
2022  – 14500,0
(ï. 1.1 – 1.3) 

Çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³à-
ëó çàêîðäîííèõ â³çèò³â äëÿ çàñòîñóâàííÿ ì³æíàðîäíîãî 
äîñâ³äó ç ìåòîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó 
ì³ñòà Êèºâà

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

Ì³ñüêà ö³ëüîâà ïðîãðàìà çì³öíåííÿ ³ ðîç-
âèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2019–2022 ðîêè 
(äàë³ – Ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà ç óðàõóâàííÿì 
ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ çàõîä³â Ïðîãðàì çì³öíåííÿ 
³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 2009–2014 
òà 2015-2018 ðîêè, çàòâåðäæåíèõ ð³øåííÿìè 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18 ÷åðâíÿ 2009 ðîêó 
¹ 628/1684 òà â³ä 12 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 73/938 
â³äïîâ³äíî. 

Âèâàæåíà çîâí³øíÿ ïîë³òèêà º îäíèì ³ç íàö³î-
íàëüíèõ ïð³îðèòåò³â Óêðà¿íè. Çîâí³øíüîïîë³òè÷íà 
ñôåðà, íàñàìïåðåä, îáóìîâëþºòüñÿ âèêëþ÷íî 
âàæëèâèì çíà÷åííÿì äëÿ ðîçâèòêó Óêðà¿íè â 
ö³ëîìó òà ¿¿ ðåã³îí³â, àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-
ð³àëüíèõ óòâîðåíü, ãðîìàä, çîêðåìà. Ó öàðèí³ 
ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ëåæèòü âèð³øåííÿ íåïðî-
ñòîãî çàâäàííÿ çàêð³ïëåííÿ íàäáàíü íåçàëåæíîñò³ 
Óêðà¿íè òà ¿¿ ïîäàëüøå ñàìîñòâåðäæåííÿ â ÿêîñò³ 
àâòîðèòåòíî¿, 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, ðîçðà-
õóíêîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí 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 âíóòð³øíüîïîë³-
òè÷íî¿   ñòàá³ëüíîñò³   â   ñóñï³ëüñòâ³,   â³äñóòíîñò³   
ì³æíàö³îíàëüíî¿   òà ì³æêîíôåñ³éíî¿ íàïðóãè.

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 çá³ëüøåííÿ åôåêòèâíîñò³ ì³æ-
íàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ìàº â³äáóâàòèñü íà îñíîâ³ ï³ä-
âèùåííÿ êîîðäèíàö³¿ ä³é â ö³é ñôåð³ ñòðóêòóðíèõ 
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 2019–
2022 ðîêè äàñòü çìîãó ïðîäîâæèòè ôîðìóâàííÿ 
ºäèíî¿ ì³ñüêî¿ ì³æíàðîäíî¿ ïîë³òèêè.

Ïðîåêò Ïðîãðàìè ðîçðîáëåíèé ç ìåòîþ 
âïðîâàäæåííÿ óìîâè ³ìïëåìåíòàö³¿ Ñòðàòåã³¿ 
ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà äî 2025 ðîêó «Ì³æíàðîä-
íå, ì³æðåã³îíàëüíå ñï³âðîá³òíèöòâî òà îáì³í 
äîñâ³äîì». 

3. Âèçíà÷åííÿ ìåòè Ïðîãðàìè
Ìåòîþ Ïðîãðàìè º âïðîâàäæåííÿ çîâí³øíüî-

ïîë³òè÷íîãî êóðñó Óêðà¿íè ó ïðîåêö³¿ íà ë³äèðóþ÷³ 
ïîçèö³¿ Êèºâà – ñòîëèö³ Óêðà¿íè, îïòèì³çàö³ÿ 

ïðîöåñ³â àäàïòàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ³ ãîñïîäàð-
ñüêèõ ìåòîäèê äî ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â øëÿõîì 
åôåêòèâíîãî çàëó÷åííÿ ïåðåäîâîãî çàðóá³æíîãî 
äîñâ³äó, ïîøóê ïàðòíåð³â äëÿ îïðàöþâàííÿ 
ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â ÿê ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî, 
òàê ³ ³íâåñòèö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ, ³íòåíñèô³êàö³ÿ 
ðîáîòè ïî çàëó÷åííþ ïîçàáþäæåòíèõ ðåñóðñ³â 
(ãðàíò³â, ïðîãðàì ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïî-
ìîãè òîùî), ñïðÿìîâàíèõ íà âò³ëåííÿ ïðîãðàì 
ì³ñüêîãî ðîçâèòêó íà ïîòðåáè êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè.

4. Îá´ðóíòóâàííÿ øëÿõ³â ³ çàñî-
á³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè, îáñÿã³â òà 

äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ 
Ïðîãðàìè

Îñíîâíèìè øëÿõàìè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè 
º àêòèâ³çàö³ÿ ðîáîòè ç ³ñíóþ÷èìè ïàðòíåðàìè 
òà ïîøóêó íîâèõ íà íàö³îíàëüí³é òà ì³æíàðîäí³é 
àðåí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â òà îáì³íó 
äîñâ³äîì ç ìåòîþ:

 ÷³òêîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ âåêòîð³â ì³æíàðîä-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà íà ð³âí³ ì³ñòà íàïðÿìêàì 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, çîêðåìà, 
òàêèì ïèòàííÿì, ÿê åêîíîì³êà, òðàíñïîðò, ô³-
íàíñè, 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 ç áþäæåòó ì³ñòà 

Êèºâà äëÿ âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ Ïðî-
ãðàìîþ, ñòàíîâèòü 87009,9 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³: 

2019  – 20150,5 òèñ. ãðí;
2020  – 21180,6 òèñ. ãðí;
2021  – 22266,7 òèñ. ãðí;
2022  – 23412,1 òèñ. ãðí.
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 ãîëîâíîìó 
ðîçïîðÿäíèêó êîøò³â.

Çà íåîáõ³äíîñò³ â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü 
Ïðîãðàìè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âíîñèòü 
ïðîïîçèö³¿ äî ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ 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 ô³íàíñîâî-
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. 

1. ²í³ö³àòîð ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

2. Äàòà, íîìåð ³ íàçâà ðîçïîðÿä÷îãî äîêóìåíòà 
ïðî ðîçðîáëåííÿ Ïðîãðàìè 

ï.4 ïðîòîêîëó äîðó÷åíü ¹ 9, íàïðàöüîâàíîãî ï³ä ÷àñ íàðàäè ç 
îáãîâîðåííÿ îïåðàòèâíèõ ïèòàíü 17.01.2018; äîðó÷åííÿ ïåðøîãî 
çàñòóïíèêà ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿  â³ä 17 
âåðåñíÿ 2018 ðîêó  ¹ 34290

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

4. Ñï³âðîçðîáíèêè Ïðîãðàìè -

5. Çàìîâíèê (â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü) 
Ïðîãðàìè 

Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

6. Ó÷àñíèêè (ñï³ââèêîíàâö³ Ïðîãðàìè) Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿), ðàéîíí³ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà

7. Ñòðîê âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 2019–2022 ðîêè

8. Ïåðåë³ê áþäæåò³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó âè-
êîíàíí³ Ïðîãðàìè

Áþäæåò ì³ñòà Êèºâà 

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Çàãàëüíèé îáñÿã ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè, 

ó ò.÷.:
êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó

êîøò³â áþäæåòó ì³ñòà Êèºâà

êîøò³â ³íøèõ äæåðåë

87009,9 òèñ. ãðí, ó òîìó ÷èñë³: 
2019  – 20150,5
2020  – 21180,6
2021  – 22266,7
2022  – 23412,1

-

87009,9 òèñ. ãðí  – áþäæåò ì³ñòà Êèºâà,
ó òîìó ÷èñë³: 
2019  – 20150,5
2020  – 21180,6
2021  – 22266,7
2022  – 23412,1
-
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1. Ïàñïîðò Ì³ñüêî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
íà 2019-2022 ðîêè

Про затвердження Міської цільової програми зміцнення 
і розвитку міжнародних зв’язків на 2019–2022 роки 

Рішення Київської міської ради № 2/6053 від 15 листопада 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», з метою забезпечення єдиної міжнародної політики міста Києва 
та формування позитивного міжнародного іміджу столиці України, вирішення питань матеріально-технічного та 
організаційного забезпечення міжнародної діяльності, координації міжнародних заходів, пов’язаних із офіційними 
прийомами іноземних делегацій, направленням делегацій міста Києва за кордон, забезпечення участі міста Києва у 
роботі міжнародних організацій та дотримання норм міжнародного протоколу Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

1. Çàòâåðäèòè Ì³ñüêó ö³ëüîâó ïðîãðàìó 
çì³öíåííÿ ³ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â íà 
2019–2022 ðîêè (äàë³ – Ïðîãðàìà) çã³äíî ç äî-
äàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2.  Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿) ïðè 
ôîðìóâàíí³ áþäæåò³â ì³ñòà Êèºâà íà 2019-2022 
ðîêè âðàõîâóâàòè, â ìåæàõ ìîæëèâîñò³ äîõ³äíî¿ 
÷àñòèíè ì³ñüêîãî áþäæåòó, ïîòðåáó ó âèäàòêàõ 
íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ç ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè.

3. Âñòàíîâèòè, ùî â³äïîâ³äàëüíèì âèêîíàâöåì 
òà ãîëîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì êîøò³â ç ðåàë³çàö³¿ 
Ïðîãðàìè º àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿).

4. Àïàðàòó âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àä-
ì³í³ñòðàö³¿) ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî 
ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, ïîäàâàòè 
äî Äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é âèêî-

íàâ÷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¿), 
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ³ 
ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà 
ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà îïðèëþäíþâàòè íà 
ªäèíîìó âåá-ïîðòàë³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
ì³ñòà Êèºâà ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ 
Ïðîãðàìè.  

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðå-
ã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà ïîñò³éíó 
êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó 
òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 128 (1940), п’ятниця, 30 листопада 2018 р.

5. Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ïåðåë³ê çàâäàíü ³ çàõîä³â òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè Ïðîãðàìè
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№130 (5181)

Íàçâà ïîêàçíèêà Ðîêè

Îä.âèì. 2019 ð³ê 2020 ð³ê 2021 ð³ê 2022 ð³ê Ðàçîì

Ïîêàçíèêè âèòðàò (ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ Ïðîãðàìè):
1. Âèòðàòè íà îðãàí³çàö³þ â³äðÿäæåíü òà îô³ö³éíèõ â³çèò³â êåð³âíèöòâà òà ïðåäñòàâíèê³â ì³ñòà Êèºâà çà êîðäîí:
2. Âèòðàòè íà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî õàðàêòåðó â ì³ñò³ 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)
3. Âèòðàòè íà ñïëàòó ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â 

òèñ.ãðí
òèñ.ãðí

òèñ.ãðí

13000,0
7000,0

150,5

13500,0
7500,0

180,6

14000,0
8050,0

216,7

14500,0
8652,0

260,1

55000,0
31202,0

807,9

Ïîêàçíèêè ïðîäóêòó:
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó çàêîðäîííèõ â³çèòàõ
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ì³ñò³ Êèºâ³ ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é
Ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ ïðèéíÿòòÿõ
Ê³ëüê³ñòü ñïëà÷åíèõ âíåñê³â 

îñ³á
îñ³á
îñ³á
îäèíèöü

342
300
1000
1

355
320
1000
1

368
345
1000
1

381
370
1000
1

1446
1335
4000

Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³:
Âèòðàòè íà ó÷àñòü îäí³º¿ îñîáè ó çàêîðäîííèõ â³çèòàõ
Âèòðàòè íà ïåðåáóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³ îäí³º¿ îñîáè ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é
Âèòðàòè íà ó÷àñòü îäí³º¿ îñîáè â óðî÷èñòèõ ïðèéíÿòòÿõ 

òèñ.ãðí
38
20,0

1

38,02
20,3

1

38,04
20,4

1

38,06
20,7

1

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 â ì³ñò³     Êèºâ³ ó ñêëàä³ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é

1,05
1,04
1,07

1,05
1,04
1,08

1,05
1,04
1,07

Про затвердження списку лауреатів на присудження 
Премії Київської міської ради за внесок молоді 

у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році
Рішення Київської міської ради № 3/6054 від 15 листопада 2018 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.10.2005 № 256/3717, враховуючи лист Департаменту 
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.09.2018 № 078-578, з метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку місцевого самовряду-
вання, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ: 

6. 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¿) ó ñôåð³ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â. 
Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ïðîãðàìè ùîêâàðòàëüíî äî 01 ÷èñëà äðóãîãî ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº çà çâ³òíèì ïåð³îäîì, íàäàº 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¿), ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ïîñò³éí³é êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óçàãàëüíåíó 
³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè. 

Â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü Ïðîãðàìè ùîðîêó çä³éñíþº îá´ðóíòîâàíó îö³íêó ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè òà ó ðàç³ ïîòðåáè ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî äîö³ëüíîñò³ ïðîäîâæåííÿ çàõîä³â, 
âêëþ÷åííÿ äîäàòêîâèõ çàõîä³â, óòî÷íåííÿ ïîêàçíèê³â, îáñÿã³â ³ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ñòðîê³â âèêîíàííÿ çàõîä³â.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè â³äïîâ³äàëüíèé âèêîíàâåöü ñêëàäàº çàêëþ÷íèé çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ¿¿ âèêîíàííÿ òà ïîäàº éîãî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðàçîì ç ïî-
ÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ ïðî ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â. Êëè÷êî

1. Çàòâåðäèòè ñïèñîê ëàóðåàò³â íà ïðèñóäæåííÿ Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ 
ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó 2018 ðîö³ çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ. 

2. Äèïëîìè ëàóðåàò³â Ïðåì³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ãðîøîâ³ ÷àñòèíè âðó÷èòè íàãîðî-
äæåíèì îñîáàì â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 8 Ïîëîæåííÿ ïðî Ïðåì³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê 
ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çàòâåðäæåíîãî ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 27.10.2005 ¹ 256/3717 «Ïðî Ïðåì³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ».

3. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ ó ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».
4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

ç ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëüíèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1.1. Çàáåçïå÷åííÿ îô³ö³éíèõ â³çèò³â Êè¿âñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè, çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè –ñå-
êðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðøîãî çàñòóïíè-
êà, çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) òà ðàéîííèõ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é çà 
êîðäîí äëÿ ó÷àñò³ ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ

1.2. Îðãàí³çàö³ÿ â³äðÿäæåíü ïðàö³âíèê³â îðãàí³â 
ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ³íøèõ îñ³á 
ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãà-
í³çàö³é ì³ñòà Êèºâà, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ 
ôîíä³â, âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñïîðòèâíèõ 
òîâàðèñòâ òà ³íøèõ îñ³á ó ñêëàä³ äåëåãàö³é ì³ñòà 
Êèºâà çà êîðäîí 

1.3. Îðãàí³çàö³ÿ é ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîä-
íîãî õàðàêòåðó çà êîðäîíîì

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Çàáåçïå÷åííÿ âèñîêîãî ïðåäñòàâíèöòâà òà íàëàãî-
äæåííÿ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ ì³ñòàìè-ïîáðàòè-
ìàìè, âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ïðîâ³äíèõ ì³ñò ñâ³òó ç ìåòîþ 
çàñòîñóâàííÿ â ì³ñò³ Êèºâ³

Çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî ïðåäñòàâ-
ëåííÿ ôàõîâîãî ñåãìåíòó åêîíîì³÷íî¿, àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿, ïîë³òè÷íî¿, ãóìàí³òàðíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàâäàíü â³çèòó – îáì³í äî-
ñâ³äîì, ïðåçåíòàö³ÿ ì³ñòà Êèºâà, ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ 
ñïîðòèâíèõ, ìîëîä³æíèõ, êóëüòóðíèõ, òîùî çàõîäàõ

Ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ì³æíàðîäíîãî ³ì³äæó             
ì³ñòà Êèºâà â îêðåìèõ ñêëàäîâèõ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê 
êóëüòóðíîãî, ³ñòîðè÷íîãî, ä³ëîâîãî, òóðèñòè÷íîãî, 
ãðîìàäñüêî-àêòèâíîãî, ç íîâîþ ïîë³òè÷íîþ åë³òîþ 
öåíòðó Óêðà¿íè

2. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ì³æíàðîäíî-
ãî õàðàêòåðó â ì³ñò³ Êèºâ³ 

2.1. Ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â ó  ì³ñò³ Êèº-
â³, çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñò³ ó íèõ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè, çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè– ñåêðåòàðÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïåðøîãî çàñòóïíèêà, 
çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèõ ïîñàäîâèõ îñ³á 

2.2. Ï³äãîòîâêà â³çèò³â ³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàì 
ïåðåáóâàííÿ çàêîðäîííèõ äåëåãàö³é, ãðóï òà îêðå-
ìèõ ïðåäñòàâíèê³â çàðóá³æíèõ ì³ñò ó ì³ñò³ Êèºâ³

2019–2022

2019–2022

-//-

-//-

-//-

-//-

Áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà 

-//-

-//-

31202,0 òèñ. ãðí,
ó òîìó ÷èñë³:
2019  – 7000,0
2020  – 7500,0
2021  – 8050,0
2022  – 8652,0
(ï. 2.1 – 2.2)

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 çàõîä³â ç ìåòîþ ïîøè-
ðåííÿ ³ì³äæåâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè 

Çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ â³çèò³â òà ïðèéîì³â çà-
êîðäîííèõ ãîñòåé ì³ñòà Êèºâà – äåëåãàö³é íàéâèùîãî 
ð³âíÿ, òâîð÷èõ äåëåãàö³é, ôàõ³âö³â, æóðíàë³ñò³â òîùî

3. Ñïëàòà ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â çà ÷ëåíñòâî â ì³æ-
íàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ òà ðåºñòðàö³éíèõ âíåñê³â 
çà ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ, ôîðóìàõ, ç’¿çäàõ, ñå-
ì³íàðàõ, âèñòàâêàõ, êðóãëèõ ñòîëàõ, ñèìïîç³óìàõ, 
ñåñ³ÿõ, çóñòð³÷àõ òîùî

2019–2022 Àïàðàò âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

Áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà 

807,9 òèñ. ãðí,
ó òîìó ÷èñë³:
2019  – 150,5
2020  – 180,6
2021  – 216,7
2022  – 260,1

Ïîøèðåííÿ ïðèñóòíîñò³ ì³ñòà Êèºâà â ì³æíàðîäíèõ 
îðãàí³çàö³ÿõ, ðîçâèòîê ñï³âðîá³òíèöòâà ç îêðåìèõ íà-
ïðÿìê³â ðîçâèòêó ì³ñòà

Ðàçîì  ïî Ïðîãðàì³ Áþäæåò 
ì³ñòà Êèºâà 

Âñüîãî: 87009,9, 
ó òîìó ÷èñë³:
2019  – 20150,5
2020  – 21180,6
2021  – 22266,7
2022  – 23412,1

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 15.11.2018 № 3/6054

Список лауреатів 
на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування у 2018 році

¹ 
ç/ï

Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî 
áàòüêîâ³ ëàóðåàòà

Ì³ñöå ðîáîòè (íàâ÷àííÿ), 
ïîñàäà Ñóá’ºêò ïîäàííÿ Â³äîìîñò³ ïðî äîñÿãíåííÿ

1.
Áîéêî  Ëþäìèëà 
Âîëîäèìèð³âíà  
14.05.1998 ð.í.  

Ñòóäåíòêà 3 êóðñó Êè¿âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî òîðãîâåëüíî – 
åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 

Äåñíÿíñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

Ïîñò³éíî áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ òà êîíêóðñàõ. Çà ó÷àñòü â íèõ â³äçíà÷åíà ïîäÿêàìè ³ ãðàìîòàìè. Áðàëà ó÷àñòü ó Õ² Ðåã³îíàëüí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é 
êîíôåðåíö³¿ «Ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíèì ³ ãóìàí³òàðíèì ðîçâèòêîì». Àâòîð ñòàòò³ íà òåìó «Ñòàëèé òåðèòîð³àëüíèé ðîçâèòîê òà ³íôîðìàö³éíå ñóñï³ëüñòâî» â ðàìêàõ 
Ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ «Ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó: âèêëèêè òà ïåðñïåêòèâè íà íàö³îíàëüíîìó òà ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ» (2018 ð.).
Àêòèâíî çàéìàºòüñÿ ãðîìàäñüêîþ ðîáîòîþ ôàêóëüòåòó òà óí³âåðñèòåòó. ²í³ö³àòèâíèé ë³äåð àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè. Çàéìàºòüñÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ãîëîâà ñåêòîðà 
³íòåëåêòóàëüíèõ ïðîåêò³â. Âõîäèòü äî ñêëàäó Íàóêîâîãî òîâàðèñòâà ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â òà ìîëîäèõ â÷åíèõ ÊÍÒÅÓ.
Àêòèâíà ó÷àñíèöÿ òà îðãàí³çàòîð êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â íà ð³âí³ ôàêóëüòåòó òà óí³âåðñèòåòó.
Ñåðåäí³é áàë óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ – 97,8.
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ДОКУМЕНТХрещатик
30 листопада 2018 р.
№130 (5181)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 лютого 2015 року № 171 «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного 
обслуговування, які надаються лікувально-профілактичними комунальними закладами охорони здоров’я»

Розпорядження № 2063 від 15 листопада 2018 року
Відповідно до пункту 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тари-

фів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» 
та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з медичного 
обслуговування:

Про внесення змін до тарифів на послуги з вивезення побутових відходів з урахуванням операцій поводження 
з твердими побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, утилізація, захоронення), 

що надаються підприємствами
Розпорядження № 2126 від 27 листопада 2018 року

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 частини першої статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з метою упорядкування тарифів на по-
слуги з вивезення побутових відходів:

1. Äîïîâíèòè ðîçïîðÿäæåííÿ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) â³ä 26 ëþòîãî 2015 ðîêó ¹ 171 «Ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïëàòí³ 
ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàþòüñÿ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè êîìóíàëüíèìè 
çàêëàäàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ», çàðåºñòðîâàíå â Ãîëîâíîìó òåðèòîð³àëüíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó 
ì³ñò³ Êèºâ³ 11 áåðåçíÿ 2015 ðîêó çà ¹ 32/1143, íîâèì ïóíêòîì 68 òàêîãî çì³ñòó:

«68. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà ïëàòí³ ïîñëóãè ç ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ÿê³ íàäàº Êè¿âñüêèé 
ì³ñüêèé ïñèõî-íåâðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð ¹ 2», ùî äîäàþòüñÿ.»

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïóíêòè 68-70 ââàæàòè â³äïîâ³äíî ïóíêòàìè 69-71.
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó ³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Ïîçèö³þ «òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â» ðîçä³ëó III Òàðèô³â íà ïîñëóãè ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â ç óðàõóâàííÿì îïåðàö³é ïîâîäæåííÿ ç òâåðäèìè ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè (çáèðàííÿ, çáåð³-
ãàííÿ, ïåðåâåçåííÿ, óòèë³çàö³ÿ, çàõîðîíåííÿ), ùî íàäàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè, ïîãîäæåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 02 ÷åðâíÿ 2010 ðîêó ¹ 397, âèêëþ÷èòè.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî

2.
Âåãåðà  Ðîä³îí  
²ãîðîâè÷ 30.06.1995 
ð.í. 

Ïðåäñòàâíèê ÂÌÃÎ «Ñòó-
äåíòëåíä» ïî çâ’ÿçêàõ ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ

Øåâ÷åíê³âñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ 

Âîëîíòåð, ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ìóçèêàíò, âèêëàäà÷, ðàäíèê ñòóäåíòñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó. 
Äîñÿãíóâ çíà÷íèõ óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³ òà ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³, äîñâ³ä÷åíèé, ïðàöüîâèòèé, åðóäîâàíèé, ³í³ö³àòèâíèé òà íàïîëåãëèâèé ïðàö³âíèê, ë³äåð òà êðåàòèâíà îñîáèñ-
ò³ñòü, êâàë³ô³êîâàíèé îðãàí³çàòîð òà êîîðäèíàòîð ðîáîòè ç ñòóäåíòñüêèì òà ó÷í³âñüêèì êîëåêòèâàìè ñàìîâðÿäóâàííÿ, êîðèñòóºòüñÿ ïîâàãîþ ³ àâòîðèòåòîì ó êîëåêòèâ³.
ª àâòîðîì íàóêîâèõ òà ôàõîâèõ ïóáë³êàö³é íà òåìè ó÷í³âñüêîãî òà ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ íàö³¿ â Óêðà¿í³, ïðîôåñ³éíå ñòàíîâëåííÿ ñòóäåíòà 
òà ³í.
Ñòèïåíä³àò Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â. Êëè÷êà çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³ òà àêòèâíó ãðîìàäñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Íàãîðîäæåíèé çà â³äì³íí³ óñï³õè ó íàâ÷àíí³, àêòèâíó ó÷àñòü ó êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ ôàêóëüòåòó ³ âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Ïðîòÿãîì ðîêó áóâ àñèñòåíòîì íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. Çà ÷àñ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â ïðîÿâèâ ñåáå ÿê ôàõîâèé òà âèñîêîîñâ³÷åíèé, ïðàöüîâèòèé ³ íà-
ïîëåãëèâèé ïðàö³âíèê, áðàâ ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ çàêîíîïðîåêò³â.

3.
Äàâèäêîâà Êàòå-
ðèíà Ìàêñèì³âíà  
10.12.1997 ð.í. 

Ñòóäåíòêà Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà 
Ãåòüìàíà 

Øåâ÷åíê³âñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

ª àâòîðîì áàãàòüîõ ïóáë³êàö³é, ñòàòåé òà ïîåç³é. Ãîëîâà ïðîôáþðî îáë³êîâî – åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó, â³äïîâ³äàº çà êóëüòóðíî-ìàñîâå æèòòÿ ñòóäåíòñòâà. Îòðèìàëà 
áàãàòî ïîäÿê ³ ãðàìîò çà ìîðàëüíó ï³äòðèìêó ñòóäåíò³â òà òâîð÷ó ðîáîòó. Áåðå ó÷àñòü ó òàêèõ ñîö³àëüíèõ çàõîäàõ, ÿê ïî¿çäêè äî äèòÿ÷èõ áóäèíê³â, ïðèòóëê³â. Äîïîìàãàëà ó 
çáîð³ êîøò³â äî àêö³é «Ñåðöå äî Ñåðöÿ», «Óïèð³âêà» òà ³í.
Ó 2016 ðîö³ çàéíÿëà ² ì³ñöå ó íàóêîâ³é  ³íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ «Ñòðàòåã³ÿ ï³äïðèºìñòâà: ïîãëÿä íîâî¿ ãåíåðàö³¿ åêîíîì³ñò³â» òà ²²² ì³ñöå íà íàóêîâ³é êîíôåðåíö³¿ «²ííîâàö³éíèé 
ðåñóðñ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïðîãðåñó Óêðà¿íè».
Ó 2017 ðîö³ îòðèìàëà ãðàìîòó çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì, âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ôàêóëüòåòó òà àêòèâíó ó÷àñòü ó ñòóäåíòñüêîìó æèòò³ ÄÂÍÇ «Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé 
åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà»; çàéíÿëà ²²² ì³ñöå ó íàóêîâ³é ñòóäåíòñüê³é êîíôåðåíö³¿ «²ííîâàö³éíèé ðåñóðñ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè»; 
çäîáóëà ² ì³ñöå ó ñòóäåíòñüê³é íàóêîâ³é êîíôåðåíö³¿, ïëàòôîðìà «Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ñêëàäîâà ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â â óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ 
åêîíîì³êè».
ª àêòèâ³ñòîì Ñîö³àë-Äåìîêðàòè÷íî¿ Ïëàòôîðìè.
Ó÷àñíèê «Ë³òíüî¿ øêîëè – 2017. Ìîëîäü â ì³ñò³». Ðîçðîáëÿëà òðåí³íãè ³ ïðàêòè÷í³ çíàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ òà ïîäà÷³ ïðîåêò³â äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà Êèºâà.

4.
Ê³äàëîâ  Ñåðã³é 
Îëåêñàíäðîâè÷ 
26.02.1988 ð.í. 

Äîöåíò êàôåäðè ì³æíàðîä-
íîãî ïðàâà òà ïîð³âíÿëüíîãî 
ïðàâîçíàâñòâà Íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ 
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè 

Ãîëîñ³¿âñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê. Ìàº 30 íàóêîâèõ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïðàöü, ç íèõ 5 ìîíîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü.
ª àêòèâíèì ÷ëåíîì Àñîö³àö³¿ ïðàâíèê³â Óêðà¿íè.
Ó 2016 ðîö³ ³í³ö³þâàâ ñòâîðåííÿ Þðèäè÷íî¿ êë³í³êè «Çàõèñò òà ñïðàâåäëèâ³ñòü» (äàë³ – ÞÊ) ïî íàäàííþ áåçîïëàòíî¿ þðèäè÷íî¿ äîïîìîãè ì³ñöåâîìó íàñåëåííþ. ÞÊ º ïî÷åñ-
íèì ÷ëåíîì Àñîö³àö³¿ Þðèäè÷íèõ êë³í³ê Óêðà¿íè, ò³ñíî ñï³âïðàöþº ç Öåíòðàìè ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè òà þðèäè÷íèìè 
ô³ðìàìè.
Çà îñòàíí³ ðîêè áóâ íàãîðîäæåíèé: Ïîäÿêîþ çà çàñëóãè ïåðåä Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè (2016 ð.), Äèïëîìîì «Ôåñòèâàëü 
íàóêè – 2016» (2016 ð.) òà Ïîäÿêîþ Ãîëîñ³¿âñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (2018 ð.).

5.
Ñàñà  ßðîñëàâ 
Âëàäèñëàâîâè÷ 
12.11.2002 ð.í. 

Ó÷åíü 10-ãî êëàñó ÑØ ¹ 296 
(ì. Êè¿â, âóë. Î. Êîøèöÿ, 8) 

Äàðíèöüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Ë³äåð ó÷í³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, åôåêòèâíèé ìåíåäæåð ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóð ñàìîâðÿäóâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè Äàðíèöüêîãî ðàéîíó. Î÷îëþº ó÷í³âñüêå ñàìî-
âðÿäóâàííÿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ¹ 296, º çàñòóïíèêîì ãîëîâè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ñòàðøîêëàñíèê³â «ÑÒÐ²ËÀ», äåïóòàòîì Äèòÿ÷îãî ïàðëàìåíòó Äàðíèöüêîãî 
ðàéîíó. Ìàº àêòèâíó æèòòºâó òà ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ, ñïðèÿº ïîïóëÿðèçàö³¿ òà âïðîâàäæåííþ ³äåé äèòÿ÷îãî ïàðëàìåíòàðèçìó, çàëó÷àº ó÷í³âñüêó ìîëîäü äî ä³ºâî¿ ó÷àñò³ 
â äåìîêðàòè÷íîìó óïðàâë³íí³, ï³äòðèìóº ñîö³àëüí³ ³í³ö³àòèâè. Áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³ì³òàö³éíî¿ ìîäåë³ çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó, ÿêèì º Äèòÿ÷èé ïàðëàìåíò Äàðíèöü-
êîãî ðàéîíó, ó çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é Äèòÿ÷îãî ïàðëàìåíòó, ìàéñòåð-êëàñàõ, äèñïóòàõ, äå ó ñï³âïðàö³ ç ä³þ÷èìè äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè îïàíîâóº ìèñòåöòâî ïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè.

6.
Ñîøíèêîâ  Àíòîí 
Îëåêñàíäðîâè÷ 
06.03.1988 ð.í. 

Ïðîâ³äíèé þðèñò ñåê-
òîðà ïðîáëåì ðåàë³çàö³¿ 
ãîñïîäàðñüêîãî çàêîíî-
äàâñòâà â³ää³ëó ïðîáëåì 
ìîäåðí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî 
ïðàâà òà çàêîíîäàâñòâà 
²íñòèòóòó åêîíîì³êî-ïðàâî-
âèõ äîñë³äæåíü Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè; ÷ëåí 
ïðàâë³ííÿ – êåð³âíèê äîðàä÷î¿ 
ãðóïè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ øòó÷íî-
ãî ³íòåëåêòó» 

Ïå÷åðñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Àñï³ðàíò ²íñòèòóòó åêîíîì³êî-ïðàâîâèõ äîñë³äæåíü Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.
Äåðæàâíà íàãîðîäà: â³äçíàêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè «Çà ãóìàí³òàðíó ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿» (2017); ëàóðåàò Ïðåì³é Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè çà îñîáëèâ³ äî-
ñÿãíåííÿ ìîëîä³ ó ðîçáóäîâ³ Óêðà¿íè (2009) òà Ïðåì³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çà âíåñîê ìîëîä³ ó ðîçâèòîê ïàðëàìåíòàðèçìó, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
×ëåíñòâî ó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàííÿõ: Âñåóêðà¿íñüêà ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñîâ³ñòü ³ Íàä³ÿ Óêðà¿íè»; Äîíåöüêà îáëàñíà ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
«Òâîð÷à ìîëîäü Äîíáàñó»; ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ øòó÷íîãî ³íòåëåêòó»; ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Óêðà¿íñüêèé êîîðäèíàö³éíèé öåíòð ç ï³äâèùåííÿ 
ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ».
57 ïóáë³êàö³é, ç íèõ 10 ó ôàõîâèõ âèäàííÿõ (þðèäè÷í³, åêîíîì³÷í³ íàóêè).
Çà ðåçóëüòàòàìè äèñåðòàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ íà òåìó «Äåðæàâí³ çàêóï³âë³ â êîìóíàëüíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè» íèì ðîçðîáëåíî «îíîâëåí³» êâàë³ô³êàö³éí³ êðèòåð³¿ ó ñôåð³ 
äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü.

7.
Óïàòîâ  Ìèêèòà  
²ãîðîâè÷ 25.05.1993 
ð.í. 

Ãîëîâà Ñàìîâðÿäíî¿ ïåð-
âèííî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñï³ëêè 
ñòóäåíò³â Íàö³îíàëüíîãî 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà-
¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé 
³íñòèòóò ³ìåí³ ²ãîðÿ Ñ³êîð-
ñüêîãî» 

Ñîëîì’ÿíñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Çàñíîâíèê àðò-ïðîñòîðó «Ñóñï³ëüíà ïëàòôîðìà Êîë³çåé ÊÏ²», ÿêà îá’ºäíóº ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â òà ïðàö³âíèê³â ì. Êèºâà ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ êóëüòóðíî-åñòåòè÷íîãî, õóäîæ-
íüî-òâîð÷îãî âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â, êîîðäèíàö³¿ ³ âèð³øåííÿ ïèòàíü íàïîâíåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî êóëüòóðíîþ, íàóêîâîþ òà åñòåòè÷-
íîþ ñêëàäîâèìè ç ìåòîþ óí³âåðñàë³çàö³¿ ðîçâèòêó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ àäåêâàòíî¿ êóëüòóðè äîçâ³ëëÿ ñòóäåíòñüêî¿ òà âèêëàäàöüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ â ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî, 
âèêîíóº ðîëü âàãîìîãî ôàêòîðà ó ïîáóäîâ³ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè ò³ ³ì³äæó ÊÏ² ³ì. ²ãîðÿ Ñ³êîðñüêîãî ÿê ñó÷àñíîãî ºâðîïåéñüêîãî ÂÍÇ.
Ïðîâåäåíî á³ëüøå 70 êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ çàõîä³â.
Ïëàòôîðìó â³äâ³äàëè 8 òèñ. ÷îëîâ³ê.
InsideOut: ïëàòôîðìà (³íêóáàòîð) äëÿ ðåàë³çàö³¿ íàéêðàùèõ ³äåé ñòóäåíò³â ì. Êèºâà. Ïðîåêò çàáåçïå÷óº ìåíòîðñüêó ï³äòðèìêó òà ãàðàíòóº ïîâíó ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â-ïåðå-
ìîæö³â. 
Íà ñàéò³ inside-out.pro çàðåºñòðîâàíî 10072 óí³êàëüíèõ êîðèñòóâà÷³â, â ïðîåêò³ áðàëè ó÷àñòü 6200 ÷îëîâ³ê.

8.
Äóä÷åíêî Ìàðòà 
Þð³¿âíà 31.03.1987 
ð.í. 

Ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó 
ç ïèòàíü äåöåíòðàë³çàö³¿ 
óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü äåöåí-
òðàë³çàö³¿, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, ðåã³îíàëü-
íèõ òà ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 

Ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü 
ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, 
ðåã³îíàëüíèõ 
òà ì³æíàðîäíèõ 
çâ’ÿçê³â

Âèùà îñâ³òà – ñïåö³àë³ñò, êâàë³ô³êàö³ÿ – þðèñò. Ìàº äîñâ³ä ðîáîòè íà ïîñàä³ þðèñòà – ïîì³÷íèêà àäâîêàòà òà ïîì³÷íèêà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. 
Â³äïîâ³äàëüíî òà ñóìë³ííî ñòàâèòüñÿ äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â, òâîð÷î ï³äõîäèòü äî äîðó÷åíèõ çàâäàíü. Ïîñò³éíî ïðàöþº íàä ï³äâèùåííÿì êâàë³ô³êàö³¿ òà 
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. Ìàº îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³, ³í³ö³àòèâíà, â³ëüíî âîëîä³º àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.
Áåðå àêòèâíó ó÷àòü ó ðîçðîáö³ ïðîåêò³â ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçãëÿäàº çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí, ïðîåêòè ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó òà ö³ëüîâ³ ïðî-
ãðàìè ç ³íøèõ ïèòàíü ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

9.

Ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ «Óêðà¿íñüêèé 
êîîðäèíàö³éíèé 
öåíòð ç ï³äâèùåííÿ 
ïðàâîâî¿ îñâ³òè íà-
ñåëåííÿ» 

Êåð³âíèê Ñîøíèêîâ Àíòîí 
Îëåêñàíäðîâè÷ 

Äí³ïðîâñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Çàñíîâàíà ó 2016 ðîö³. Ãîëîâíà ìåòà ä³ÿëüíîñò³ – ï³äâèùåííÿ ïðàâîâî¿ îñâ³òè íàñåëåííÿ.
Â íàö³îíàëüíèõ ïðîåêòàõ îðãàí³çàö³¿ âçÿëî ó÷àñòü ïîíàä 7 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí. Áåçêîøòîâíó ïðàâîâó äîïîìîãó áóëî íàäàíî ïîíàä 3000 ãðîìàäÿí (ó÷àñíèêè ÀÒÎ, ñîö³àëüíî 
íåçàõèùåí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ). 
Íàãîðîäæåí³ â³äçíàêàìè â³ä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîäÿêàìè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ìîëîäèõ þðèñò³â Óêðà¿íè ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ 
Óêðà¿íè; ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè òà ïîäÿêàìè Ñîþçó þðèñò³â Óêðà¿íè òà ³í. 
Ëàóðåàòè Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Ìîëîäèé ïðàâíèê ðîêó». Ïåðåìîæö³ âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Êðàù³ ³í³ö³àòèâè æ³íîê Óêðà¿íè äëÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ì³ñöåâèõ 
ãðîìàä» ó íîì³íàö³¿ «Íîâà Óêðà¿íà».
Áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó âèðîáëåíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, âõîäÿòü äî ãðîìàäñüêèõ êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷èõ îðãàí³â, åêñïåðòíèõ ðîáî÷èõ ãðóï ùîäî âäîñêîíàëåííÿ çàêîíî-
äàâñòâà.

10.

Ìîëîä³æíà ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
«Ìàéáóòíº ïî÷èíà-
ºòüñÿ ç îñâ³òè» 

Êåð³âíèê  ×åðâàòþê Ëþäìèëà 
Äìèòð³âíà

Ãîëîñ³¿âñüêà 
ðàéîííà â 
ì. Êèºâ³ äåðæàâ-
íà àäì³í³ñòðàö³ÿ

Ñòâîðåíà â 2010 ðîö³. Äîñÿãëà çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â â ðåàë³çàö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³. Âèêîíóº ãðîìàäñüêèé ìîí³òîðèíã ð³øåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè, ð³øåíü ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè òà íàóêè, çä³éñíþº åêñïåðòèçó ðîáîòè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Îðãàí³çîâàíî á³áë³îòåêó ðåñóðñ³â ïî 
ì³ñöåâîìó ñàìîâðÿäóâàííþ äëÿ êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè «Á³áë³îòåêà ñàìîâðÿäóâàííÿ ì³ñòà Êèºâà». Âèêëàäàþòüñÿ îñíîâè ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â â ³ãðîâ³é ôîðì³. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî
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№130 (5181)

 Ç 2012-ãî ðîêó â Êàçàõñòàí³ ùî-
ð³÷íî â³äçíà÷àþòü Äåíü Ïåðøîãî 
Ïðåçèäåíòà.  Öå äàíèíà ïîâàãè 
ïîä³¿, ùî ïåðåäóâàëà íàáóòòþ 
áàæàíîãî ñóâåðåí³òåòó.  Íàáðàâøè 
ìàéæå 100% ãîëîñ³â âèáîðö³â, Íóð-
ñóëòàí Íàçàðáàºâ ïîêëàâ ïî÷àòîê 
äîâãîãî, àëå â ï³äñóìêó óñï³øíîãî 
ðîçâèòêó íåçàëåæíîãî Êàçàõñòàíó, 
íàðîä ÿêîãî ñâî¿ì âèáîðîì äîâ³-
ðèâ éîìó ìàéáóòíº êðà¿íè.

 Çàâäÿêè ³íñòèòóòó ïðåçèäåíò-
ñòâà Êàçàõñòàíó âäàëîñÿ ïåðå-
éòè íà íîâó, ðèíêîâó åêîíîì³êó, 
âïðîâàäèòè íîâ³ çàêîíè á³çíåñó â 
óí³ñîí ³ç çàõ³äíèìè òåíäåíö³ÿìè.

 Ó êðà¿í³ áóëà ñòâîðåíà íîâà 
ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ, ÿêà áóëà òàê 
íåîáõ³äíà, âîíà åôåêòèâíî ôóíê-
ö³îíóº ³ ñüîãîäí³.  Áóâ ñòâîðåíèé 
êàá³íåò ì³í³ñòð³â, à òîä³øíþ Âåðõî-
âíó Ðàäó ïåðåòâîðèëè â ñó÷àñíèé 
äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò.  Ïîò³ì 
ç’ÿâèëàñÿ Àñàìáëåÿ íàðîäó Êà-
çàõñòàíó ³ áàãàòî ³íøèõ âàæëèâèõ 
äëÿ ðåñïóáë³êè ñòðóêòóð.

 Ùîá ìàòè óÿâëåííÿ ³ óñâ³äîì-
ëþâàòè çíà÷èì³ñòü, âàæëèâ³ñòü 
ïåðåõîäó äî ïðåçèäåíòñüêî¿ ôîð-
ìè ïðàâë³ííÿ, ïîòð³áíî ðîçãëÿ-
äàòè öåé ïðîöåñ â êîíòåêñò³ òèõ 

óìîâ, íà ñòèêó ïåðåëîìíèõ åïîõ, 
â ÿêèõ çíàõîäèâñÿ ðàäÿíñüêèé 
Êàçàõñòàí.

 Íà ïî÷àòêó 90-õ, â ïåðåáóäîâ-
íèé ïåð³îä, â áàãàòîì³ëüéîíí³é ³ 
ðàïòîâî çóáîæ³ë³é êðà¿í³ äåô³öèò 
ñòàâ áóäåííèì ÿâèùåì.  Íàñå-
ëåííÿ êðà¿íè âèòðà÷àëî ñâ³é ÷àñ 
â äîâãèõ ÷åðãàõ çà ïðîäóêòàìè 
õàð÷óâàííÿ, à òàêîæ çà æèòòºâî 
íàéíåîáõ³äí³øèìè òîâàðàìè.  Âëà-
äà íàìàãàëàñÿ êîíòðîëþâàòè öþ 
ñèòóàö³þ, òîìó ââîäèëè êàðòêîâó 
ñèñòåìó, ùîá âèñòà÷èëî âñ³ì, àëå 
öå íå äîïîìîãëî.  Íàñïðàâä³ ñêëàä-
íî óÿâèòè, ùî íå âèñòà÷àëî íàé-
åëåìåíòàðí³øîãî, â òàêèõ óìîâàõ 
æèòòÿ ëþäè áóëè äåçîð³ºíòîâàí³ ³ 
íå çíàëè, ÷îãî ÷åêàòè.  Ò³ëüêè í³ÿê 
íå ïîêèäàëî â³ä÷óòòÿ, ùî òîä³øíÿ 
âëàäà ÊÏÐÑ ïåðåæèâàº àãîí³þ, 
à çà íåþ ç’ÿâëÿâñÿ ñòðàõ: êîðà-
áåëü çàëèøèòüñÿ ïðàêòè÷íî áåç 
ðóëüîâîãî ³ òîìó ìîæå çàòîíóòè.  
Êðà¿íà ïîòðåáóâàëà òàêîãî ë³äåðà, 
ÿêèé çì³ã áè óòðèìàòè ¿¿ íà ïëàâó, 
êåðóþ÷è ïî-íîâîìó, àëå â òîé æå 
÷àñ âïåâíåíî ³ ç³ çíàííÿì ñïðàâè.  
Àëå íà òîé ÷àñ â ìàñøòàáàõ áàãàòî-
ì³ëüéîííî¿ êðà¿íè òàêî¿ ëþäèíè íå 
çíàéøëîñÿ, ³ ÑÐÑÐ âñå æ ï³øîâ íà 

äíî: çàê³í÷èëàñÿ åðà âåëè÷åçíî¿ ³ 
äî öüîãî íåïåðåìîæíî¿ ñâ³òîâî¿ 
äåðæàâè.

 Àëå ïåðåä ñàìèì ê³íöåì, â 
áåðåçí³ 1990-ãî, áóâ âñòàíîâëåíèé 
ïîñò Ïðåçèäåíòà ÑÐÑÐ – íèì ñòàâ 
Ìèõàéëî Ãîðáà÷îâ, ÿêèé ³ ïîêëàâ 
ïî÷àòîê åïîõè ïåðåáóäîâè.  Ó êâ³òí³ 
òîãî æ ðîêó òàêà ïîñàäà ç’ÿâèëàñÿ 
³ â Êàçàõñòàí³ – íà ñòàðèé ïîñò â 
íîâîìó, ïðåçèäåíòñüêîìó, ñòàòóñ³ 
áóâ îáðàíèé íà òîé ìîìåíò ïåðøèé 
ñåêðåòàð ÖÊ Êîìïàðò³¿ Íóðñóëòàí 
Íàçàðáàºâ.  Ïðè÷îìó, íà ïî÷àòêî-
âîìó åòàï³, ùå â óìîâàõ îñòàíí³õ 
äí³â òîòàë³òàðèçìó ³ áåççàïåðå-
÷íî¿ âëàäè öåíòðó ³ ðàäÿíñüêèõ 
äåïóòàò³â, âëàäà íîâîñïå÷åíîãî 
ïðåçèäåíòà áóëà äîñèòü îáìå-
æåíîþ, ôàêòè÷íî ôîðìàëüíîþ.

 ² òóò Íóðñóëòàí Íàçàðáàºâ 
ðîáèòü òîé ñàìèé ³ñòîðè÷íèé ³ 
ºäèíî ïðàâèëüíèé êðîê.  Áóäó÷è 
÷èííèì ãëàâîþ äåðæàâè, îáðàíèì 
íà ïðåçèäåíòñüêèé ïîñò ùå â êâ³òí³ 

1990 ðîêó Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, ùîá 
çì³öíèòè ³íñòèòóò ïðåçèäåíòñòâà 
³, òèì ñàìèì, âðÿòóâàòè êðà¿íó â³ä 
ùå á³ëüøî¿ ðîçðóõè ³ á³ëüøîãî 
ðîçïàäó, â³í óñâ³äîìëåíî éäå íà 
âñåíàðîäí³ âèáîðè.  Ïî ñóò³, ìàþ÷è 
ïîïåðåäó ùå ÷îòèðè ðîêè ïîâíî-
âàæåíü, – ìîæíà áóëî á ñïîê³éíî 
ïðàöþâàòè äàë³, íå ðèçèêóâàòè, 
– òèì íå ìåíø, âîëîä³º ìóäð³ñòþ 
³ áåçñóìí³âíîþ ð³øó÷³ñòþ, Íà-
çàðáàºâ ðîáèòü ñòàâêó íà ïåðå-
îáðàííÿ íàðîäîì ³ âèõîäèòü íà 
àëüòåðíàòèâí³ âèáîðè. Òîìó ñâÿòî 
Äåíü Ïåðøîãî Ïðåçèäåíòà ³ â³ä-
çíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî 1 ãðóäíÿ, àäæå 
ñàìå ç öüîãî äíÿ Ãëàâà äåðæàâè 
îòðèìàâ âèùó ëåã³òèìí³ñòü, áóäó÷è 
îáðàíèì, ÿê ³ ãîäèòüñÿ, íàðîäîì, 
à íå äåïóòàòàìè.

 Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïðåçè-
äåíòñòâà â Êàçàõñòàí³ òðèâàâ 
ðîêàìè.  Ïîë³òè÷íîþ ðåàëüí³ñòþ 
ïðåçèäåíòñüêà ôîðìà ïðàâë³ííÿ 
ñòàëà ï³ñëÿ ñàìîðîçïóñêó Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè â ê³íö³ 1993-ãî, à 
þðèäè÷íå îôîðìëåííÿ îòðèìàëà 
ç ïðèéíÿòòÿì Êîíñòèòóö³¿ 1995 
ðîêó.  Îäíî÷àñíî ç ö³ºþ ïîä³-
ºþ âëàäà íàðîäíèõ äåïóòàò³â, 
îáðàíèõ ùå â ðàäÿíñüêó åïîõó, 
çàê³í÷èëàñÿ.

 Ïî ñóò³, áóäó÷è ïåðøèì âñåíà-
ðîäíî îáðàíèì ïðåçèäåíòîì êðà-
¿íè, Íóðñóëòàí Íàçàðáàºâ, ÿêèé â 
ïîäàëüøîìó îòðèìàâ ³ çàñëóæåíèé 
ñòàòóñ ë³äåðà íàö³¿, çðîáèâ ãîëî-
âíå – ñòâîðèâ äåðæàâó, íåçàëåæíó 
Ðåñïóáë³êó Êàçàõñòàí.  Çàâäÿêè 
éîãî çóñèëëÿì áóëî çðîáëåíî 
äóæå áàãàòî äëÿ Êàçàõñòàíó ÿê 
ñàìîäîñòàòíüî¿ òà ïðîöâ³òàþ-
÷î¿ êðà¿íè: ñòâîðåíà åêîíîì³êà, 
ñàìà äåðæàâí³ñòü, îêðåñëåíà 
äåðæàâíèìè êîðäîíàìè, ÿêèõ 
òåæ ó Êàçàõñòàíó ôàêòè÷íî í³êîëè 
³ íå áóëî, ñòâîðåíî êàçàõñòàíñüêå 
ñóñï³ëüñòâî.  Âñå öå çàâäÿêè ëèøå 
îäí³é ëþäèí³ – ÷èííîìó íèí³ Ïðå-
çèäåíòó êðà¿íè 

Приклад Казахстану: 
перший Президент в значенні кращий
1 грудня 1991 року в незалежному Казахстані 
заслужено вважається днем початку становлення 
інституту президентства.  Саме в цей день в 
республіці, напередодні її суверенності, вперше 
пройшли всенародні президентські вибори.  Тоді 
вже діючий глава держави Нурсултан Назарбаєв 
набрав 98,7% голосів виборців.  Через кілька днів 
Президент підписав Закон про перейменування 
Казахської РСР в Республіку Казахстан.  А 
16 грудня Верховна Рада проголосила її 
незалежність.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!
ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïî-

æèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» òà «³íø³» ñïîæèâà÷³ ðîçðàõîâàí³, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çàòâåðäæåííÿ. Äåòàëüíî ç³ ñòðóêòóðîþ òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà 
îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ»: http://energys.com.ua/

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 376,05 43,40

ÏÄÂ 275,21 8,68

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 651,25 52,09

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì.

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêî-
ñóøèëüíèê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî 

âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøèëü-
íèê³â

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 74,77 70,30

ÏÄÂ 14,95 14,06

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 89,72 84,36

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 351,62

ÏÄÂ 270,31

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 621,93

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì.

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 74,73

ÏÄÂ 14,95

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 89,67

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíîâèõ òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 êàëåíäàðíèõ äí³â (Íàêàç 

¹ 390) â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äðàãîìèðîâà, 
áóä. 2-à, òåë. (044) 390-97-29 òà íà åëåêòðîíó àäðåñó: info@energys.com.ua

ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÈßÍ!
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ 

(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐ-
ÃÎ» ïîâòîðíî ³íôîðìóº ïðî íàì³ð çä³éñíèòè ïîâíèé  ïåðåãëÿä òàðèô³â 
íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ 
ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» òà  
íà ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «áþäæåòí³ óñòàíîâè», «³íø³ ñïîæèâà÷³» «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿», 
«óïðàâèòåë³ áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â». Ïåðåãëÿä òàðèô³â îáóìîâëåíî 
íàñòóïíèìè ôàêòîðàìè: 

– ïðèéíÿòòÿì ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 19.10.2018 
¹ 867 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî ïîêëàäåííÿ ñïåö³àëüíèõ 
îáîâ’ÿçê³â íà ñóá’ºêò³â ðèíêó ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíî-
ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â ó ïðîöåñ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ðèíêó ïðèðîäíîãî ãàç», ÿêà 
ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó (áåç óðàõóâàííÿ ïîäàòêó íà 
äîäàíó âàðò³ñòü, òàðèô³â íà òðàíñïîðòóâàííÿ òà ðîçïîä³ë ïðèðîäíîãî ãàçó) 
äëÿ êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â «íàñåëåííÿ» íà 26,2% òà êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â 
«ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» íà 152,3%; çìåíøåííÿ ö³íè ïðèðîäíîãî ãàçó äëÿ  
êàòåãîð³é ñïîæèâà÷³â «áþäæåòí³ óñòàíîâè» òà «³íø³ ñïîæèâà÷³» íà 21,1%;

– ïðèéíÿòòÿì ð³øåííÿ ÍÊÐÅÊÏ íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³ 23.11.2018 ùîäî 
ñõâàëåííÿ ð³âíÿ òàðèô³â (ï³äâèùåííÿ) íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 
ÑÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ» ÊÏ «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» äëÿ êàòåãîð³¿ ñïîæèâà÷³â 
«íàñåëåííÿ» íà 22,3% òà «ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿» íà 105,2%, çìåíøåííÿì 
òàðèô³â íà âèðîáíèöòâî òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ÑÏ «ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÒÅÖ»  ÊÏ «ÊÈ¯Â-
ÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ» äëÿ êàòåãîð³¿ «áþäæåòí³ óñòàíîâè»  òà «³íø³ ñïîæèâà÷³» 
íà  17,4 %, ðîçðàõîâàíèõ íà 2019 ð³ê â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ 
â³ä 01.08.2017 ¹ 991 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäèêè ôîðìóâàííÿ, ðîç-
ðàõóíêó òà âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà åëåêòðè÷íó òà (àáî) òåïëîâó åíåðã³þ, 
ùî âèðîáëÿºòüñÿ íà òåïëîåëåêòðîöåíòðàëÿõ, òåïëîâèõ åëåêòðîñòàíö³ÿõ 
òà êîãåíåðàö³éíèõ óñòàíîâêàõ»;

– êîðèãóâàííÿì ôîíäó îïëàòè ïðàö³ ç âðàõóâàííÿì çì³í ïðîæèòêîâîãî 
ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á íà 4,3 %; 

– çðîñòàííÿì òàðèô³â íà öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ ÏðÀÒ «Êè¿ââîäî-
êàíàë» íà 25,2% âñòàíîâëåíèõ ÍÊÐÅÊÏ ïîñòàíîâîþ â³ä 04.10.2018 ¹ 1168;

– ïðèéíÿòòÿì íà â³äêðèòîìó çàñ³äàíí³ 23.11.2018 ÍÊÐÅÊÏ ïðîåêòó 
ïîñòàíîâè ïðî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ðîçïîä³ëó åëåêòðè÷íî¿ 
åíåðã³¿ ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²» ç 01.01.2019 (ï³äâèùåííÿ 
íà 151,9 %).

Â³äïîâ³äí³ òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 
¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) äëÿ çàòâåðäæåííÿ ç  01.01.2019 ðîêó.

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ 
ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Ïðîåêò òàðèô³â 1 654,41 ãðí çà 1 Ãêàë ç ÏÄÂ; 38,50 ãðí çà 1 êâ.ì íà 
ì³ñÿöü ç ÏÄÂ

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè                                                                                                     
äëÿ çä³éñíåííÿ  ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Ïðîåêò òàðèô³â 97,89 ãðí/êóá.ì ç ðóøíèêîñóøèëüíèêàìè ç ÏÄÂ; 90,54 
ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ áåç ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè                                                                                                       
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «áþäæåòí³ 
óñòàíîâè»

Ïðîåêò òàðèô³â 98,49 ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ
Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè                                                                                                          

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿  «³íø³ ñïîæèâà÷³» 
Ïðîåêò òàðèô³â 98,07 ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ
Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè                                                                                                        

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «ðåë³ã³éí³ 
îðãàí³çàö³¿»

Ïðîåêò òàðèô³â 89,13 ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ  
Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè                                                                                                          

äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç «óïðàâèòåëÿìè áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â»

Ïðîåêò òàðèô³â 95,35 ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ ç ðóøíèêîñóøèëüíèêàìè;  88,20 
ãðí/êóá.ì ç ÏÄÂ  áåç ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ ÊÎÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊÈ¯ÂÐÀÄÈ 
(ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯) «ÊÈ¯ÂÒÅÏËÎÅÍÅÐÃÎ»: 
https://kte.kmda.gov.ua 

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä 
ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ (çã³äíî Íàêàçó ¹ 390 â³ä 30.07.2012 
ðîêó)  ó ãàçåò³ «Õðåùàòèê» ¹ 130 (5181) â³ä 30.11.2018.

Ïðîïîçèö³¿ íàäàâàòè íà àäðåñó äëÿ ëèñòóâàííÿ: 01001, ì. Êè¿â, ïë. ²âàíà 
Ôðàíêà, 5 àáî íà åëåêòðîííó àäðåñó info@kte.kmda.gov.ua

Ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì âàðòîñò³ ãàçó (çã³äíî Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 867 â³ä 19.10.2018 p.), ï³äâèùåííÿì 
ðîçì³ðó òàðèôó õîëîäíî¿ âîäè (çã³äíî Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ ¹ 1168 â³ä 04.10.2018 p.), çá³ëüøåííÿì ðîç-
ì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çã³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2018 ð³ê» 
¹ 2246-VIII â³ä 07.12.2017 (ç³ çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè), çá³ëüøåííÿì âàðòîñò³ åëåêòðîåíåðã³¿ (çã³äíî 
Ïîñòàíîâè ÊÌÓ ¹ 220 â³ä 26.02.2015 (ç³ çì³íàìè) ÊÏ «Æèòëî-ñåðâ³ñ» ïðîâåäåíî ðîçðàõóíîê/çì³íó 
òàðèô³â íà òåïëîâó åíåðã³þ, ¿¿ âèðîáíèöòâî òà ïîñòà÷àííÿ, ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ³ ïî-
ñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ñïîæèâà÷àì òà ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè âñòàíîâëåííÿ òà çàòâåðäæåííÿ â³äïîâ³äíèõ 
òàðèô³â. Ðîçðàõîâàí³ òàðèôè ïîäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ.

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ
(çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíè-
ê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ) 

ãðí çà 1 êóá. ì.

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè 
êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» 93,59

Çàãàëüíèé ðîçì³ð ïëàíîâèõ òàðèô³â íà ïîñëóãó ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ ç ÏÄÂ

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë ãðí çà 1 êâ.ì ãðí íà ì³ñÿöü

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 
ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñå-
ëåííÿ»

1557,19 29,11

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 
ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «áþäæåò»

1557,19 õ

Äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 
ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³ 
ñïîæèâà÷³»

1557,19 õ

Ç á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ òà ç³ ñòðóêòóðàìè òàðèô³â ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ íà ñàéò³ ÊÏ 
«Æèòëî-ñåðâ³ñ» http://zhitlo-service.kiev.ua, íà ³íôîðìàö³éíèõ äîøêàõ îãîëîøåíü â ï³ä’³çäàõ áóäèíê³â 
òà çâåðíóâøèñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ ÊÏ «Æèòëî-ñåðâ³ñ».

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ 
äí³â â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Äí³ïðîâñüêà íàáåðåæíà, 25-á, 
òåë. 281-44-06.

Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2017 ¹ 1043/4050 «Ïðî 
áþäæåò ì³ñòà Êèºâà íà 2018 ð³ê» Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà ïðèäáàííÿ æèòëà äëÿ ó÷àñíèê³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ âíàñë³äîê â³éíè (3 ãðóïè) ç ¿õ ÷èñëà, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ïîë³ïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ.

Äåïàðòàìåíò áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ïëàíóº ïðèäáàòè îä-
íîê³ìíàòí³, äâîê³ìíàòí³ òà òðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè, ç òåõí³÷íèì îáëàøòóâàííÿì ³ 
âíóòð³øí³ì îçäîáëåííÿì, ó áóäèíêàõ, ÿê³ ïðèéíÿò³ â åêñïëóàòàö³þ, àáî ïðèéíÿòòÿ 
â åêñïëóàòàö³þ ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ó ² ï³âð³÷÷³ 2019 ðîêó.

Çàáóäîâíèêàì íåîáõ³äíî íàïðàâëÿòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ç ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ 
Äåïàðòàìåíòó áóä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå÷åííÿ:

– ïîøòîâèì çâ’ÿçêîì: âóëèöÿ Âîëîäèìèðñüêà, 42, ì. Êè¿â, 01601
– ôàêñèì³ëüíèì çâ’ÿçêîì çà òåëåôîíàìè: 234-01-24, 235-30-23
– íà åëåêòðîííó àäðåñó: viddil03@ukr.net 
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: 234-01-24, 235-30-23.

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 äðóãîãî ïîâåðõó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 69,30 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. 

Êèáàëü÷è÷à, 13-à.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.07.2018 – 1216090,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Äí³ïðîâñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà» (âóëèöÿ 

×åëÿá³íñüêà, 9-ã, òåë. 517-74-11).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êð³ì 

òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè (5%), òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 5067,04 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâíèêîì ïà 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.

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 82,00 êâ. ì, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Åíòóç³àñò³â, 7/4.
Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.08.2018 – 1261000,00 ãðí áåç ÏÄÂ.
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äí³ïðîâñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ Äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ìèðó, 6-à, ò. 292-03-98).
Çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ òà ñòðîê îðåíäè: ³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî ìàéíà (13 %) ïîãîäèííî, òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³.
Ãðàô³ê âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ: Ñð.: 14.00 – 17.00, ×ò.: 15.00 – 18.00, Ïò.: 16:00 – 18:00.
Ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà – 1001,79 ãðí áåç ÏÄÂ.
Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â, ç íàñòóïíîãî äíÿ ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: 02094, ì. Êè¿â, áóëüâàð Ïðàö³, 1/1, 

ê³ì.208. Äîâ³äêà çà òåëåôîíîì 296-65-57.

Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó ÷àñòèíó ïðè-
ì³ùåííÿ õîëó ïåðøîãî ïîâåðõó ïëîùåþ 6,00 êâ. ì ó áóäèíêó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22, âàðò³ñòü 
ïðèì³ùåííÿ 140000,00 ãðí (áåç ÏÄÂ), îðåíäíà ïëàòà 6%, çà ïåðøèé ì³ñÿöü îðåíäè – 700,00 ãðí, íà ñòðîê 2 ðîêè 
364 äí³, äëÿ ðîçì³ùåííÿ òîðãîâåëüíîãî îá’ºêòà ç ïðîäàæó îðòîïåäè÷íèõ âèðîá³â.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷  –  ÊÍÏ  «Öåíòð  ïåðâèííî¿  ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 2» Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó ì. 
Êèºâà: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ñâîáîäè, 22,òåë. 434-49-66.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, Êîíòðàêòîâà ïë., 2, Ïîä³ëüñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ïîä³ëüñüêî¿ ÐÄÀ: 

podil.kievcity.gov.ua òà çà òåëåôîíîì 485-18-87.

ÒÎÂ «Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé åêñïåðòíèé öåíòð» ³íôîðìóº ìåøêàíö³â æ/á ïî 
âóë. Ïóëþÿ, 2 ïðî äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ Äîãîâîð³â ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç óòðèìàííÿ 
áóäèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é â îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó òà ââà-
æàòè âèùåçàçíà÷åí³ Äîãîâîðè ðîç³ðâàíèìè ç 01.01.2019. Äåòàëüí³øà ³íôîðìàö³ÿ 
ðîçì³ùåíà ó â³ëüíîìó äîñòóï³ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Òîâàðèñòâà (www.puec.com.ua) 
òà íà äîøêàõ îãîëîøåíü âêàçàíîãî áóäèíêó.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãà-
íó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) îãîëîøóº êîíêóðñ íà 
çàì³ùåííÿ ïîñàä:

– äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âê³íîô³ëüì»;

– äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëü-
íî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé 
àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî»;

– äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà çàêëà-
äó êóëüòóðè «Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ 
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ».

Êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà, ñòàæ 
ðîáîòè ó ñôåð³ êóëüòóðè íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, 
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, äîñâ³ä ðîáîòè íà 
êåð³âíèõ ïîñàäàõ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè, 
îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà ï³äïðè-
ºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ óñ³õ ôîðì 
âëàñíîñò³ íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â òà çäàòí³ñòü 
çà ñâî¿ìè ä³ëîâèìè ³ ìîðàëüíèìè ÿêîñòÿìè, 
îñâ³òí³ì ³ ïðîôåñ³éíèì ð³âíåì âèêîíóâàòè 
â³äïîâ³äí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè.

Äîêóìåíòè: çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ç 
íàäàííÿì çãîäè íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ; 
àâòîá³îãðàô³ÿ, ùî ì³ñòèòü ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî 
áàòüêîâ³, ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ³ ì³ñöå íàðîäæåííÿ, 
³íôîðìàö³þ ïðî ãðîìàäÿíñòâî, â³äîìîñò³ ïðî 
îñâ³òó, òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü, ïîñàäó, ì³ñöå ðîáîòè, 
ãðîìàäñüêó ðîáîòó (ó òîìó ÷èñë³ íà âèáîðíèõ 
ïîñàäàõ), êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó òà àäðåñó 
åëåêòðîííî¿ ïîøòè ÷è ³íøîãî çàñîáó çâ’ÿçêó, 
â³äîìîñò³ ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³; 
êîï³ÿ äîêóìåíòà, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, êîï³¿ äî-
êóìåíò³â ïðî âèùó îñâ³òó; äâà ðåêîìåíäàö³éí³ 
ëèñòè äîâ³ëüíî¿ ôîðìè, ìîòèâàö³éíèé ëèñò 
äîâ³ëüíî¿ ôîðìè.

Äîäàòêîâî ïðîñèìî ïîäàòè êîï³¿ äîêóìåíò³â 
ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü òà ïðîåêòè ïðîãðàì ðîç-
âèòêó â³äïîâ³äíîãî çàêëàäó íà îäèí ³ ï’ÿòü ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 
ì. Êè¿â, áóëüâ. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà, 3,

– äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè 
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà âèêîíàâ-
÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âê³íîô³ëüì» 
äî 27 ãðóäíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî;

– äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè 
äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðàëü-
íî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêèé 
àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî» òà äèðåêòîðà – õó-
äîæíüîãî êåð³âíèêà çàêëàäó êóëüòóðè «Êè¿âñüêà 
àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà 
«Ñóç³ð’ÿ» – äî 29 ãðóäíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

Äîâ³äêè çà òåë. 279-52-82, 279-72-51, Å-ïîøòà 
– dk@kievcity.gov.ua.

Äåïàðòàìåíò êóëüòóðè ïðèéìàº ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî êàíäèäàò³â äî ñêëàäó êîíêóðñíèõ êîì³ñ³é 
â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ñôåð³ êóëüòóðè 
â³äïîâ³äíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ:

– íà ïîñàäó äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âê³íîô³ëüì» äî 20 ãðóäíÿ 2018 ðîêó;

– íà ïîñàäó äèðåêòîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà 
òåàòðàëüíî-âèäîâèùíîãî çàêëàäó êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêèé àêàäåì³÷íèé òåàòð «Êîëåñî» òà äèðåê-
òîðà – õóäîæíüîãî êåð³âíèêà çàêëàäó êóëüòóðè 
«Êè¿âñüêà àêàäåì³÷íà ìàéñòåðíÿ òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà «Ñóç³ð’ÿ» – äî 22 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ ïðàâîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ÷àñ â³äïóñòêè äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà (V êàòåãîð³ÿ).

Îñíîâí³ êâàë³ô³êàö³éí³ âèìîãè äî êàíäèäàòà âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä 
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.02.2002 ¹ 169 (ç íàñòóïíèìè çì³íàìè), òà Äîâ³äíèêà òèïîâèõ 
ïðîôåñ³éèî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ïîñàä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì Íàöäåðæñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 13.09.2011 ¹ 11.

Îñîáè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü îñíîâíèì êâàë³ô³êàö³éíèì âèìîãàì, ïîäàþòü äî êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ òàê³ äîêóìåíòè: çàÿâó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³, â 
ÿê³é çàçíà÷àºòüñÿ ïðî îçíàéîìëåííÿ çàÿâíèêà ³ç âñòàíîâëåíèìè çàêîíîäàâñòâîì îáìåæåííÿìè ùîäî ïðèéíÿòòÿ íà ñëóæáó òà ïðîõîäæåííÿ 
ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó (ôîðìà Ï-2ÄÑ) ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó, 
çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³¿ ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ñòîð³íîê ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, çàñâ³ä÷åí³ ó âñòàíîâëå-
íîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ òðóäîâî¿ êíèæêè, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà 
ïîäàòê³â, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; â³äîìîñò³ ïðî äîõîäè òà çîáîâ’ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó ùîäî ñåáå òà 
÷ëåí³â ñâîº¿ ñ³ì’¿ çà 2017 ð³ê (äåêëàðàö³ÿ); êîï³þ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó äåêëàðàö³é; êîï³þ 
â³éñüêîâîãî êâèòêà, çàñâ³ä÷åíó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó; äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 4x6 ñì.

Òåðì³í ïîäàííÿ äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíêðåòíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ 
îáîâ’ÿçê³â òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ äîäàòêîâî.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Õðåùàòèê, 36, ì. Êè¿â-44, 01044 (íà êîíêóðñ). Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-72-29.

Øàíîâí³ Áîðóùàê Ëàðèñî Âàñèë³âíî, Êàï³òàí Òàìàðî Àíäð³¿âíî òà Êàï³òàí Âàñèëþ ²âàíîâè÷ó, 01.12.2005 ð. ì³æ Áîðóùàê Ëàðèñîþ Âàñèë³âíîþ 
(ÐÍÎÊÏÏ 2720613406) òà ÂÀÒ «ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 21666051), áóëî óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 49.4/147/05-Z. 
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âêàçàíîãî âèùå çîáîâ’ÿçàííÿ çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ì³æ Áîðóùàê Ë.Â. òà ÂÀÒ «ÊÐÅÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ» 
áóëî óêëàäåíî Äîãîâ³ð ³ïîòåêè ¹ 33/147/Z/Z-05 (ïîñâ³ä÷åíî 01.12.2005 ð. ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ÊÌÍÎ ×åðíîêóð Î.Ì.), çà óìîâè ÿêîãî â 
³ïîòåêó ïåðåäàëàñÿ êâàðòèðà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 47,90 êâ.ì, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñâ³òëèöüêîãî, áóä. 30/20à.

Ïîâ³äîìëÿºìî Âàñ ïðî òå, ùî íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîð³â ïðî Â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà ³ïîòå÷íèì Äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ì³æ ÂÀÒ «ÊÐÅ-
ÄÈÒÏÐÎÌÁÀÍÊ» òà ÏÀÒ «ÄÅËÜÒÀ ÁÀÍÊ», ïîò³ì ì³æ ÏÀÒ «ÄÅËÜÒÀ ÁÀÍÊ» òà ÒÎÂ ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ» â³ä 25.10.2018 ð., ²ïîòåêîäåðæàòåëü çà 
âèùåâêàçàíèì êðåäèòíèì Äîãîâîðîì º ÒÎÂ ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ».

Òàêîæ, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 26.11.2018 ð. òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ïîðóøåíî ñòðîê ïîâåðíåííÿ Êðåäèòó òà ñïëàòè â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ 
Êðåäèòîì çà âèùåâêàçàíèì Äîãîâîðîì, ïðîñèìî ñïëàòèòè êîøòè ó ñóì³ 74 233,65 äîëàð³â ÑØÀ (ñ³ìäåñÿò ÷îòèðè òèñÿ÷³ äâ³ñò³ òðèäöÿòü òðè) 
äîëàð³â ÑØÀ 65 öåíò³â, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ íà äàòó ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ äîð³âíþº 2 079 677,97 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ñ³ìäåñÿò äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ø³ñòñîò 
ñ³ìäåñÿò ñ³ì) ãðèâåíü 97 êîï³éîê, ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç ìîìåíòó ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ íà êîðèñòü ÒÎÂ ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 38960167) ï/ð 26500743584631 ó ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ÌÔÎ 320478.

Ó ðàç³ íåñïëàòè êîøò³â ó çàçíà÷åíèé âèùå òåðì³í, ïîïåðåäæàºìî Âàñ ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.

Øàíîâí³ Øàäóðî Äìèòðå Âîëîäèìèðîâè÷ó, Øàäóðà Þë³º Â³êòîð³âíî òà Êàïøó÷åíêî ²ãîðå Àíàòîë³éîâè÷ó, 14.09.2006 ð. ì³æ Øàäóðîþ 
Äìèòðîì Âîëîäèìèðîâè÷åì (ÐÍÎÊÏÏ 2530016134) òà ÏÀÒ «ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÍÀÄÐÀ» (ïðàâîíàñòóïíèê Â²ÄÊÐÈÒÎÃÎ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÎÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ «ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÍÀÄÐÀ»), ³äåíòèô³êàö³éíèé êîä 20025456, áóëî óêëàäåíî Êðåäèòíèé äîãîâ³ð ¹ 104/Ï/99/2006-840. 
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ âêàçàíîãî âèùå çîáîâ’ÿçàííÿ çà Êðåäèòíèì äîãîâîðîì, ì³æ Øàäóðîþ Ä.Â. òà ÏÀÒ «ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ 
«ÍÀÄÐÀ» áóëî óêëàäåíî Äîãîâ³ð ³ïîòåêè ¹ 2314ó (ïîñâ³ä÷åíî 14.09.2006 ð. ïðèâàòíèì íîòàð³óñîì ÊÌÍÎ Êðàâ÷åíêî ².Â.), çà óìîâè ÿêîãî 
â ³ïîòåêó ïåðåäàëàñÿ êâàðòèðà çàãàëüíîþ ïëîùåþ 93,50 êâ. ì, æèòëîâîþ ïëîùåþ 46,50 êâ. ì, ÿêà çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. 
Äðàãîìàíîâà, áóä. 1-ä.

Ïîâ³äîìëÿºìî Âàñ ïðî òå, ùî íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîð³â ïðî Â³äñòóïëåííÿ ïðàâ âèìîãè çà ³ïîòå÷íèì Äîãîâîðîì, óêëàäåíèì ì³æ ÏÀÒ «ÊÎ-
ÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÍÀÄÐÀ» òà ÒÎÂ ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ» â³ä 26.10.2018 ð., ²ïîòåêîäåðæàòåëü çà âèùåâêàçàíèì êðåäèòíèì Äîãîâîðîì º ÒÎÂ 
ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ».

Òàêîæ, îñê³ëüêè ñòàíîì íà 26.11.2018 ð. òà äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ïîðóøåíî ñòðîê ïîâåðíåííÿ Êðåäèòó òà ñïëàòè â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàí-
íÿ Êðåäèòîì çà âèùåâêàçàíèì Äîãîâîðîì, ïðîñèìî ñïëàòèòè êîøòè ó ñóì³ 2 671 024,55 ãðí (äâà ì³ëüéîíè ø³ñòñîò ñ³ìäåñÿò îäíà òèñÿ÷à 
äâàäöÿòü ÷îòèðè ãðèâí³ 55 êîï³éîê), ïðîòÿãîì òðèäöÿòè äí³â ç ìîìåíòó ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ íà êîðèñòü ÒÎÂ ÔÊ «ÀÐÒÔ²ÍÁÐÎÊ» (³äåíòèô³êàö³éíèé 
êîä 38960167) ï/ð 26500743584631 ó ÀÁ «Óêðãàçáàíê» ÌÔÎ 320478.

Ó ðàç³ íåñïëàòè êîøò³â ó çàçíà÷åíèé âèùå òåðì³í, ïîïåðåäæàºìî Âàñ ïðî çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ïðåäìåò ³ïîòåêè.
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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 
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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». 
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– Миколо Олександровичу, останнім 
часом часто можна почути дискусії щодо 
створення Київської агломерації. Що це 
за таке – агломерація? 

– У перекладі з латині це слово означає 
«приєднання». Буквально, це – місто і при-
міські території. Поєднані стійкими еконо-
мічними, трудовими, соціально-побутовими, 
екологічними та іншими зв’язками… З 
урахуванням життєвих інтересів населе-
них пунктів. 

– А якою ви бачите Київську агло-
мерацію? 

– Наразі вона формується. На думку 
фахівців, налічує 11 міст, 8 селищ міського 
типу та 51 сільську територіальну громаду. 
Тобто 70 приміських адміністративних 
одиниць, які в перспективі можуть скласти 
Київську агломерацію. 

– Зрозуміло, що подібні рішення і 
такі масштабні утворення не вини-
кають раптово на порожньому місці. 
Які є передумови, пріоритети такого 
можливого об’єднання? 

– Ще до ухвали рішення Київради, десь 
у квітні 2017 року, з ініціативи Інститу-
ту громадянського суспільства відбувся 
круглий стіл на цю актуальну тему. Пред-
ставники громадськості, столичної влади і 
досвідчені фахівці-урбаністи говорили про 
можливе створення Київської агломерації. 
Враховуючи проблеми, що накопичувалися 
десятиліттями, зарубіжний досвід. Під час 
цього обговорення Київський міський голо-
ва Віталій Кличко і виступив з ініціативою 
формування Київської агломерації. 

– У чому «родзинка» та сутність та-
кого територіального утворення на базі 
столиці України? 

– Міська агломерація не входить до адміні-
стративно-територіального устрою, як окре-
ма адміністративно-територіальна одиниця. 
В принципі, це категорія містобудування. 
Тому не слід плутати місто Київ – столичну 
адміністративно-територіальну одиницю 
з Київською агломерацією. Не йдеться про 
поглинання територій, прилеглих до Києва. 

Мова про тісніше співробітництво. Безумов-
но, на добровільних засадах, з обов’язковим 
дотриманням інтересів усіх «агломератів». У 
цьому ключова сутність такого об’єднання. 

– Давно точаться дискусії між владою 
Києва та Київської області щодо меж 
міста. Як ви вважаєте, чи не є створення 
такої агломерації спробою Києва пере-
брати на себе управління частиною 
населених пунктів столичного регіону? 

– Звісно, це пов’язано з певними побо-
юваннями, щодо можливості поглинання 
Києвом прилеглих територій і населених 
пунктів, створення системи управління під 
керівництвом влади Києва. Але це якраз не 
відповідає завданням і суті утворення Київ-
ської агломерації. Ключова мета – поєднання 
зусиль для вирішення існуючих проблем 
столиці і навколишніх населених пунктів, 
покращення, зокрема, екологічної ситуації 
на користь всіх учасників агломерації. 

– Яке на сьогодні є правове підґрунтя в 
цьому питанні? Як чинне законодавство 
внормовує і регламентує шлях створення 
Київської агломерації? 

– Тут є проблеми. Мушу зазначити, що 
саме поняття «агломерація» ще не знайшло 
належного відображення у чинному зако-
нодавстві. В нас немає наразі законодавчих 
актів, які б прямо закріплювали можливість 
створення подібних утворень. Хоча сам 
термін уже використовується в документах 
містобудівної сфери. 

– Виходить, що подібні утворення 
сьогодні поза законом? 

– Якщо говорити про законодавчі засади, 
то деякі правові підстави для їх форму-
вання та існування створюються. Це, зо-
крема, пов’язано з новітніми процесами 
децентралізації публічної влади. А отже 
ціла низка законодавчих актів, прийнятих 
Верховною Радою України в цьому контексті, 
і визначає основні моменти, які створюють 
законодавче підґрунтя для можливості 
створення агломерацій. 

– Цільового нормативного документа 
ще наразі немає? 

– Не зовсім так. Зараз у Верховній Раді 
розглядається проект закону, який так і 
називається «Про міські агломерації». Ще у 
вересні він включений до порядку денного 
для розгляду вже в другому читанні. Тож, 
будемо сподіватися, що в нас з’явиться 
належне законодавче підґрунтя для фор-
мування в Україні міських агломерацій. 
Зокрема й Київської… 

– А які маємо ще напрацювання міс-
цевого рівня? 

– Концепція стратегічного розвитку Ки-
єва, ухвалена рішенням Київської міської 
ради, встановила планувальну модель роз-
витку міста в довгостроковій перспективі 
в формі відкритої містобудівної системи – 
Київської агломерації із забезпеченням 
транспортно-планувальних зв’язків між 
зонами прикладання праці, приміськими 
територіями, громадськими центрами та 
рекреаційними зонами. Насправді такі 
об’єднання по факту в Україні існують. Це 
стосується не лише Києва. Скажімо, існують 
поліцентричні агломерації декількох на-
селених пунктів на Донбасі. Формуються 
Дніпровська, Одеська та інші агломерації. 

– А як у світі, в країнах Європи? Чи є 
показові приклади зарубіжної міської 
агломерації? 

– Зараз у світі є близько 450 міст, насе-
лення яких перевищує один мільйон. А в 
десяти найбільших міських агломераціях 
сумарно проживає близько 250 мільйонів 
жителів. Якщо вести мову про європейський 
досвід створення столичних агломерацій, то 
зразком для нас може бути Велика Британія, 
Німеччина, Франція. Лондонська агломерація 
нараховує понад 12 мільйонів мешканців, 
Парижська – більше 11 мільйонів осіб. В 
Німеччині існує ціла низка поліцентричних 
агломерацій, найбільшою з яких є Рейнсько-
Рурська… Для Києва найбільш прийнятний 
саме досвід європейських столиць. 

– Миколо Олександровичу, ви займали 
високі державні посади, багато років 
очолювали Фонд сприяння місцевому 
самоврядуванню України при Президен-

тові України… Що можете сказати про 
попередні спроби створення в Україні 
міських агломерацій, об’єднаних тери-
торіальних громад? Який позитивний 
досвід у цій сфері напрацьований? 

– Він, безумовно, є. Наприклад, була 
спроба утворення так званого Ірпінського 
регіону в рамках українсько-шведського 
проекту розвитку місцевого самоврядування 
в Україні. Були ухвалені укази Президента 
України щодо підтримки цього проекту, 
створені відповідні управлінські структури… 
І прийнятий, перший на той час, Закон щодо 
проведення державно-правового експери-
менту розвитку місцевого самоврядування 
в Ірпінському регіоні. Це стосується міста 
Ірпінь та прилеглих до нього населених 
пунктів. У тому числі, селища Коцюбинське, 
яке сьогодні на слуху у киян. 

– До речі, що, на вашу думку, сьогодні 
заважає приєднанню Коцюбинського на-
віть після звернення депутатів Київради 
до Верховної Ради України? 

– Коцюбинське – анклав Києва. Пере-
важна більшість його мешканців працюють 
в столиці, вся інфраструктура населеного 
пункту з нею пов’язана. Тобто приєднання 
цілком обґрунтоване… А що заважає? По-
боювання, що Київ хоче поглинути Коцю-
бинське. Це питання має вирішуватися в 
межах закону на державному рівні. 

– Але ж є певні нормативно-правові 
прогалини і на рівні міста… Ви входили 
до складу робочої групи з розробки про-
екту Концепції нової редакції Статуту 
територіальної громади міста Києва. 
Що це за документ і чому він такий важ-
ливий в контексті утворення Київської 
агломерації? 

– Дійсно, така Концепція була розробле-
на. В остаточному варіанті вона ухвалена 
Київрадою наприкінці 2017 року. При-
значення цього документа, як і проекту 
нового Статуту територіальної громади 
міста Києва, – щоб столична територіаль-
на громада перетворилася на реального 
суб’єкта місцевого самоврядування, брала 
більш активну участь в управлінні містом 
через різні форми демократії. Положення 
Концепції вже знайшли відображення в 
проекті нового Статуту територіальної 
громади міста – важливого і конче необхід-
ного документа у справі творення Київської 
агломерації. 

– В якій стадії готовності проект Ста-
туту міста Києва? 

– Проект розроблений і переданий на 
розгляд постійних комісій Київради. З ним 
також дуже важливо вийти на широкий за-
гал киян. Необхідно провести громадські 
обговорення, громадські слухання, круглі 
столи... Не завадить долучити і соціальні 
мережі. Лише активізувавши ці дискусійні 
майданчики, вдасться вдосконалити зазна-
чений проект. Зробити його дійсно життєвим 
сьогодні й дієвим на перспективу. Він має 
стати своєрідним муніципальним законом 
української столиці. 

– І останнє запитання. Яким ви уяв-
ляєте Київ через 20-25 років? 

– Через чверть століття бачу наше міс-
то процвітаючим, екологічно чистим і 
комфортним для щасливого життя киян. 
Переконаний, що за цей час уже буде ство-
рена Київська агломерація. Нове утворен-
ня допоможе вирішити багато хронічних 
проблем, від яких роками потерпає Київ 
і приміські території. Вірю, що тоді, при-
наймні, в Україні буде мир! 

В грудні 2017-го Київрада ухвалила рішення про ініціювання 
створення місцевої асоціації «Київська агломерація». З такою 
пропозицією виступив Київський міський голова Віталій 
Кличко. Було вирішено направити звернення до місцевих 
рад міст, селищ, прилеглих сіл щодо можливості об’єднання в 
столичну агломерацію. Про стан, перспективи та пріоритети 
такого утворення розмова з Миколою Пухтинським, який 15 
років очолював Фонд сприяння місцевому самоврядуванню 
України при Президентові України. Зараз досвідчений правник 
займається дослідженням столичних урбаністичних проблем, 
представляючи наукову раду Фонду сприяння перспективному 
розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка, громадської 
організації, яка активно відстоює прогресивну ідею створення 
Київської агломерації на столичних теренах.

 
Михайло КАМІНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Київська агломерація:
бути чи не бути?
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