
Основною традицією під час 
святкування Дня соборності є жи-
вий ланцюг. Історія цієї традиції 

бере свій початок з 1990 року, коли 
жителі багатьох населених пунктів 
по дорозі між Києвом і Львовом 

утворили живий ланцюг, відзна-
чивши цю історичну дату.

З 2000-х років в Києві щороку 
створюють живий ланцюг уздовж 
моста Патона, який з’єднує лівий і 
правий берег столиці, таким чином 
символізуючи об’єднання Сходу і 
Заходу України. Всі бажаючі долу-
читися до дійства беруть з собою 
державні жовто-блакитні прапори 
і просто приєднуються, ставши 
частиною ланцюга.

Кожна колона несла свою частину 
30-метрового прапору (синю та 
жовту). Посередині мосту обидві 
колони зустрілися та символічно 
об’єднали лівий та правий береги 
Дніпра, Схід та Захід України. 

Крім того, 22 січня в Украї-
ні прийнято покладати квіти до 
пам’ятників Грушевського та Шев-
ченка, а також інших видатних ді-
ячів в історії України, в тому числі 
учасників Революції гідності і бо-
йових дій на сході країни  

У столичних Центрах 
надання адміністра-
тивних послуг запро-
ваджується надання 
комплексних послуг 
для іноземців. Про це 
повідомив перший за-
ступник голови КМДА 
Микола Поворозник.

«Київ – столиця, яка максимально залучає інвес-
торів до співпраці у всіх сферах діяльності міста. 
Одним із напрямів цієї роботи є спрощення проце-
дури легалізації проживання та працевлаштування 

іноземців. Наразі оформити посвідку на тимчасове 
проживання в Україні можна у міському Центрі 
надання адміністративних послуг (вул. Дніпровська 
набережна 19-Б) та ЦНАП Печерської РДА (вул. М. 
Омеляновича-Павленка, 15). Також після отриман-
ня посвідки іноземці, у разі необхідності, зможуть 
зареєструвати у ЦНАП своє місце проживання та 
отримати дозвіл на застосування праці іноземців 
та осіб без громадянства», – розповів Микола По-
ворозник.

За його словами, незабаром процедуру оформлення 
біометричних документів для іноземців планують 
запровадити у всіх районних ЦНАП міста Києва  

«Київавтодор»  
посилив автопарк

КК «Київавтодор» отримала нову техніку для обробки доріг. 
Її можна використовувати в усі сезони. Про це повідомили у 
комунальній корпорації.

«9 новеньких автомобілів Ford із обладнанням МКД-11 уже 
прибули на підприємства комунальної корпорації. Техніка – 
універсальна. Узимку вона обробляє вулиці рідкими хлоридами. 
Улітку – миє дороги шампунями», – розповів генеральний 
директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Він додав, що нині закінчується оформлення спецтранспорту. 
І вже найближчим часом машини працюватимуть на вулично-
дорожній мережі столиці.

«Узимку ці машини надзвичайно ефективні: вони рівномірно 
обробляють дорожнє покриття, зменшуючи використання солі. 
Навіть за таких температурних «каруселей», коли опади ідуть за 
плюсової температури, а вночі мороз, на вулицях, які обробили 
рідкими хлоридами, тривалий час не утворюється ожеледиця», 
– зазначив генеральний директор корпорації.

У «Київавтодорі» вже використовують 3 таких машини. Вони 
працюють у Шевченківському, Печерському і Голосіївському ра-
йонах. Після поповнення парку техніки, обробка вулиць рідкими 
хлоридами відбуватиметься в усіх районах міста.

Установки для приготування розчинів закупили для всіх 
ШЕУ районів, ШЕУ «Магістраль» і КП «Київавтошляхміст». У 
них змішується вода з технічною сіллю. Пропорції залежать 
від температури повітря: чим нижче температура, тим вища 
щільність розчину.

Варто зазначити, що технологія обробки доріг рідкими хло-
ридами широко використовується в Австрії, Німеччині  
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Директор департаменту суспільних комунікацій КМДА Роман Лелюк  
та співробітники КП «Центру публічної комунікації та інформації» поклали 
квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському

Фото КМДА

24 січня святкуватимуть 
Китайський Новий рік на 
Співочому полі

24 січня о 17.00 киян 
та гостей міста запро-
шують відсвяткувати 
Китайський Новий рік 
на Співочому полі. За-
хід відбудеться в рамках 
новорічного фестивалю 
гігантських китайських 
ліхтарів «Легенди Під-
небесної». Про це по-
відомили організатори 
– компанія Grand Event.

На гостей чекатиме грандіозне світлове шоу та фаєр-батли 
між командами з різних куточків країни. Родзинкою святкування 
буде вогняний оргáн – єдиний в Україні та унікальний у світі.

Також на відвідувачів чекає 30 гігантський інсталяцій, які 
створять чарівну атмосферу свята: легендарна теракотова армія 
та велика китайська стіна, сичуаньська опера, підводний світ, 
персонажі стародавніх китайських казок, зоопарк, фламінго, 
панди, гігантські квіти, алея закоханих та інші неймовірні 
інсталяції  

НОВИНИ Єдність понад усе: день 
соборності України-2020

Столиця запроваджує надання комплексних 
адміністративних послуг іноземцям

Кожного року 22 січня Україна відзначає День 
Соборності, у цей день відбулось проголошення 
Акта Злуки Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки. 

Фото «Вечірній Київ»

Фото Бориса КОРПУСЕНКА
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Інформаційна брошура про Туберкульоз, розроблена ВООЗ



3

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
24  січня 2020 р.

№ 6 (5285)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (вул. Кошиця Олександра, 11, м. Київ) оголошує про 
намір передати в оренду нерухоме майно, що передане до сфери управління та стосовно якого надійшла заява:

– Нежитлові приміщення, загальною площею 99,48 кв. м (корисною площею 82,90 кв. м), що розташовані 
на 1 – 2 поверхах Дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 719 Дарницького району м. Києва на вул. 
Вербицького, 8-б з метою розміщення суб’єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти 
(погодинно), строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка 4 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задо-
вільний, комунікації наявні. Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 становить 2062 220,00 грн. Оцінка 
виконана суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп».

Розмір орендної плати за одну годину 14,32 грн (без ПДВ). Місячна орендна плата розраховується відповід-
но до погодженого навчальним закладом графіка: Пн. – Пт. – 15.00 – 18.00 (15 годин на тиждень) і за базовий 
місяць становить 945,18 грн (без ПДВ), що коригується на індекс інфляції.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду комунального 
майна територіальної громади м. Києва, далі – Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради 
від 21.04.2015 № 415/1280 (зі змінами), і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту 
про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової 
заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. 
Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеними додатком 4 до Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 

стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Для ознайомлення з потенційним об’єктом оренди необхідно звертатись до балансоутримувача.
Балансоутримувач – Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Харківське 

шосе, 168-к, р/р – UA 688201720314211002203077966, ЄДРПОУ: 37448113, МФО: 820019, тел.: 562-64-54).
Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду – 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул. Кошиця Олександра, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову 
інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

Оголошення про намір передати в оренду наступні 
об’єкти, що належать до сфери управління Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

– вул. Каштанова, 8-г, нежитлове приміщення загальна 
площа якого – 36,00 кв. м, корисна – 24,70 кв. м, розташоване 
на 1 поверсі будівлі, приміщення у задовільному технічному 
стані, з підведеними комунікаціями. Вартість об’єкта оренди 
станом на 31.10.2019 – 640930,00 грн. Оцінка проведена 
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Чебаков О. І.

Мета використання за заявою ініціатора оренди – 
розміщення офісу, ставка орендної плати – 8%, стартова 
місячна орендна плата (без ПДВ) – 4272,87 грн, термін 
оренди 2 роки 364 дні.

Об’єкт не включений до переліку майна, що підлягає 
приватизації.

Балансоутримувач – комунальне підприємство «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м. Києва» розташоване за адресою: вул. М. За-
кревського, 15, тел.: (044) 546-39-17.

Особи, які мають намір взяти зазначене майно в оренду 
подають:

– заяву та документи за формою встановленою у До-
датку 4 до Положення про оренду;

– документ, що засвідчує сплату першої частини аван-
сової орендної плати. Реквізити банківського рахунку для 
внесення першої частини авансової орендної плати у 
розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, 
але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати 
станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу – КП 
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва», код ЄДРПОУ: 39605452, 
ТВБВ № 10026/066 AT «ОЩАДБАНК», МФО: 322669, р/р 
UA413226690000026008301848234.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 
21.04.2015 № 415 / 1280, місячна орендна плата без (ПДВ) 
у грн коригується на індекс інфляції. Заявником на право 
оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового 
використання приміщення, які передбачають більші орендні 
ставки згідно з Методикою розрахунку орендної плати за 
майно територіальної громади міста Києва.

Прийом заяв про оренду нежитлових приміщень прово-
диться – 10 робочих днів з дня наступного після розміщення 
оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: 
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 29, Деснянська районна 
в місті Києві державна адміністрація, каб. 220. Отримати 
довідкову інформацію можна за тел.: 546-20-71.

Продам корпоративні права на товариство з обмеженою відповідальністю.  
(067) 764-77-89 Дмитро.

Втрачене посвідчення евакуйованого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 2Б) на ім’я Горбецький Василь 
Петрович, вважати недійсним.

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує  
про намір передати майно в оренду

Характеристика об’єкту оренди: нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 44,1 кв. м, 
розташоване в житловому будинку за адресою: вулиця Рибальська, буд. 11. Забезпечення комунікаціями: 
ЦО, водозабезпечення, електрозабезпечення – є, технічний стан –  задовільний. 

Вартість об’єкту оренди станом на 30.09.2019 – 1223200 грн без ПДВ, оцінка здійснена товариством з 
обмеженою відповідальністю «Українські інноваційні технології».

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Пе-
черського району м. Києва» (провулок Мар’яненка, 7, тел.: 254-42-24,  280-10-14, 280-44-53, kk_pech@ukr.net).

За заявою ініціатора цільове використання:  для  розміщення громадської приймальні народного депутата 
України, обраного в межах відповідного одномандатного округу м. Києва (п. 1.2.3. Методики).

Строк оренди – до моменту підписання акту приймання – передачі з покупцем об’єкта приватизації (рішення 
Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 із змінами та доповненнями), на термін дії депутатських 
повноважень, але не більше ніж  2 роки 364 дні.

Орендна ставка – 1 грн без ПДВ на рік,  як для народного депутата України, обраного в межах відповід-
ного одномандатного округу м. Києва.

Відповідно до п. 7.2.4 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого 
рішенням Київради від 21.04.2015 (зі змінами), рішенням постійної комісії Київради з питань власності від 
21.01.2020 (протокол № 1/187) ухвалене рішення щодо не включення до оголошення посилання на можливість 
альтернативного цільового використання об’єкта ставки.

Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення оголо-
шення, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича – Павленка, 15, каб. 210. Довідка за телефоном: 280-15-39.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територі-
альної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 
(зі змінами), далі-Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку 
майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або 
додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, 
які мають намір взяти майно в оренду, подають:

• заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення;
• документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну 

стартову орендну плату. Реквізити банківського рахунку для внесення першої частини авансової орендної 
плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату, але не менше ніж розмір мінімальної заро-
бітної плати станом на 1 січня поточного року: одержувач платежу КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Печерського району м. Києва» р/р 26001192399100 Публічне акціонерне товариство 
«УкрСиббанк», МФО: 351005, ЄДРПОУ: 35692211;

Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефонами до підприємства – балан-
соутримувача.

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати 
в оренду об’єкт, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Орендодавець – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.
Характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщення другого поверху загальною площею 

271,60 кв. м, розташоване за адресою: вул. Сулеймана Стальського, 24. Технічний стан при-
міщення задовільний, комунікації в наявності.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 – 3809000,00 грн без ПДВ.
Балансоутримувач: комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м. Києва» (вулиця Челябінська, 9-г, тел.: 517-74-11).
За заявою ініціатора цільове використання та строк оренди: для розміщення офісу (8 %), 

термін оренди 2 роки 364 дні.
Місячна орендна плата – 25393,33 грн, без ПДВ.
Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призна-

чення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої 
орендної ставки.

Згідно з п. 7.5 Положення особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:
заяву і документ за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до цього Положення;
документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що ста-

новить подвійну стартову орендну плату.
Реквізити балансоутримувача – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дніпровського району м. Києва» – для внесення платежу:
Адреса: 02002 м. Київ, вул. Челябінська, 9-г, п/р UA423510050000026008554300600 в ПАТ 

«УкрСиббанк», МФО: 351005, код ЄДРПОУ: 39606435, ІПН: 396064326530.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів, з наступного дня публікації 

за адресою: 02094 м. Київ. бульвар Праці, 1/1, кім. 208. Довідка за телефоном: 573-27-15.

Оголошення про намір передати в в погодинну оренду об’єкт, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва. Орендодавець – Святошинська районна в місті Києві 
державна адміністрація (м. Київ, просп. Перемоги, 97). Балансоутримувач – управління освіти, мо-
лоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Якуба Коласа, 6-а, 
тел.: 403-30-03), email: orendasviatoshinruo@ukr.net, р/р IBAN: UA948201720314201006203077862. 
Характеристика об’єкту оренди: нежитлові приміщення на 2 поверсі СЗШ № 35 на вул. Гната Юри, 
10-б, загальна площа 118,2 кв. м. Стан об’єкта задовільний. Оціночна вартість об’єкта – 2066100,0 
грн (без ПДВ) станом на 30.09.2019, оцінка виконана СОД ПП «Синергія». Запропонована мета ви-
користання – організація та проведення занять спортивними танцями колективу «Луна». Орендна 
ставка – 3 %. Розмір орендної плати за 1 годину – 10,49 грн (без ПДВ). Запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні. 

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 
№ 415 / 1280 (зі змінами), далі – Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про від-
повідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не 
вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчу-
ють сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

– заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; 
– документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить 

подвійну стартову орендну плату.
Для ознайомлення з об’єктом оренди необхідно звертатись за телефоном до Балансоутримувача.
Заяви про намір оренди приймаються протягом 10 робочих днів з дня, після розміщення оголо-

шення за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 97, кім. 308, тел. для довідок: 424-34-87.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу інформаційно-
технічного забезпечення управління інформаційно-комунікаційних технологій (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), 
та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного 
управління державної служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в 
якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження 
служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про 
освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у 
встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2019 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного 
реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціо-
нальних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Київ-44, 01044, (на конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу адміністративного 
забезпечення та доступу управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (з наступними змінами), 
та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного 
управління державної служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до конкурсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, в 
якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження 
служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії документів про 
освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку; копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у 
встановленому законодавством порядку; копію трудової книжки, засвідчену у встановленому законодавством порядку; копію облікової 
картки платника податків, засвідчену у встановленому законодавством порядку; відомості про доходи та зобов’язання фінансового 
характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за 2019 рік (декларація); копію повідомлення про подання декларації до Єдиного державного 
реєстру декларацій; копію військового квитка, засвідчену у встановленому законодавством порядку; дві фотокартки розміром 4x6 см.

Термін подання документів – 30 календарних днів від дня публікації оголошення про конкурс. Інформація щодо конкретних функціо-
нальних обов’язків та умов оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 36, м. Киів-44, 01044, (на конкурс). Телефон для довідок: 202-72-29.

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ІНДЕКС щоденного випуску 
(вт, пт)

61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 6 місяців – 245 грн 40 коп.
на 12 місяців – 490 грн 80 коп.
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Громадський бюджет є од-
ним з найефективніших ін-
струментів участі у світі. Що-
року кількість міст та проєктів 
зростає. Автор світового Атласу 
партиципаторних бюджетів та 
учасник Міжнародного форуму 
практиків партиципації, що 17 
– 18 січня зібрав кількасот екс-
пертів у Полтаві, Нельсон Діас, 
окреслив динаміку поширення 
практик громадських бюдже-
тів світом. Експерт розкрив 
особливості функціонування 
бюджетів відповідно до по-
літичного режиму країни та 
цілей, які переслідували від-
повідальні за впровадження. 
Нельсон відзначив і почесне 4 
місце України на континенті, 
саме більше 200 наших населе-
них пунктів, що запровадили 
громадський бюджет, забез-
печили такий результат. 

Чільне місце в становленні 
практик партиципаційного 
бюджету належить столиці. 
З кожним роком масштаби 
Громадського бюджету Києва 
зростають. За 2019 кияни по-
дали 2119 проєктів, з них 554 
стали переможцями. Загалом 
проголосувало цього року 191 
тис. киян. Багато команд, які 
забезпечили такий столичний 
результат відвідали Форум. 
Кожен приїхав зі своїм кей-
сом. Здобутки інформаційної 
кампанії київського громад-
ського бюджету та інших ін-
струментів участі представило 
керівництво  Департаменту 
суспільних комунікацій та КП 
«Центр публічної комунікації 
та інформації» – Роман Лелюк, 
Дмитро Кулібаба та Дмитро 
Рубан.

«Полтава та область мають 
гарну динаміку в реалізації 
партиципаційних бюджетних 
ініціатив різного рівня. Тому 
місто вибрано для Форуму не 

випадково. Щодо користі са-
мого заходу, то наголошу, що 
рівень відповідно до залучених 
міжнародних експертів – дуже 

високий. Зі-
бралися прак-
тики з широ-
ким спектром 
реалізованих 
проєктів, що, 
певен, викли-

че ефект синергії та вплине на 
результат» – наголосив ди-
ректор Департаменту сус-
пільних комунікацій Роман 
Лелюк.

Цілі форуму завдяки ак-
тивності учасників були спо-
вна досягнуті: на чисельних 
семінарах та воркшопах на-
працювали кращі практики 
партиципаційного бюджету-
вання, налагодили контакти 
з провідними європейськими 
експертами та обговорили про-
єкти з обміну міжнародним 
досвідом у сфері розвитку 
інструментів участі громадян.

«Форум у 
Полтаві став 
з н а к о в о ю 
подією серед 
п р а к т и к і в 
партиципа-
ції. Залучення 
експертів міжнародного рівня 
значно підняло рівень дискусії 
та дозволило ознайомитися з 
передовим досвідом. Також 
відзначу, що такого роду за-
ходи надважливі для того аби 
«звірити годинники» – зрозу-
міти світові тренди та вчасно 
корегувати власні практики. 
Щодо особистих відкриттів – 
необхідним для Києва та Укра-
їни бачу досвід грузинських 
партнерів, які запровадили 
Стандарти партиципаторного 
бюджету країни. В Україні при-
йняті стандарти значно додали 
б в якості запровадження та 

аналізі існуючих практик» – 
повідомив т.в.о. директора 
КП «Центр публічної комуні-
кації та інформації» Дмитро 
Кулібаба.

Географія учасників форуму 
видалася досить широкою. До 
дискусій долучилися експерти 
з України, Грузії, Вірменії, Мол-
дови, Білорусі, Польщі, Порту-
галії, США та Великобританії. 
Це представники громадських 
організацій, асоціацій, фондів, 
які практикують різного роду 
форми демократії участі.

«Особли-
ве значення 
має міжна-
родний ста-
тус Форуму, 
н а п ри к л а д 
цьогорічний 
захід у Полтаві зібрав 250 учас-
ників з 7 країн. Це дає великі 
можливості для встановлення 
контактів, вивчення різнома-
нітного досвіду, обговорення 
спільних ініціатив. Форум, за 
висловом учасників, є зустріч-
чю великої родини партици-
паторів, а отже, – і атмосфера 
на заході довірлива. Простір 
щирого діалогу наповнюється 

відвертостями про особистісне 
кожного та практиками непро-
стих питань співпраці у гро-
мадах» – зазначив керівник 
PAUCI Костянтин Плоский.

«Долучен-
н я  Ц е н т р у 
комунікації 
д о  з а ход і в 
такого рівня 
та формату є 

досить важливим, саме такі 
платформи надають можли-
вість налагоджувати партнер-
ські стосунки з міжнародними 
експертами та різного роду 
неурядовими та урядовими 
організаціями. З тими, хто 
щодня активно впроваджує 
сучасні практики взаємодії 
між владою та громадою. За 
результатами Форуму можу 
з впевненістю зазначити, що 
партиципаторний бюджет в 
столиці є досить масштабним  
не лише в України, а і на про-
сторах Європи. Разом з тим, ми 
потребуємо певної системати-
зації та уніфікації процесів для 
того, аби цей інструмент участі 
активно розвивався й надалі» – 
поінформував заступник ди-
ректора КП «Центр публічної 
комунікації та інформації» 
Дмитро Рубан.

IV Міжнародний Форум 
практиків партиципації дозво-
лив учасникам взаємно збага-
титися досвідом застосування 
інструментів участі у Польщі, 
Грузії, Португалії, Молдові, 
налагодити ділові контакти. 
Серед здобутків варто відзна-
чити й спільні домовленості 
про потребу постійного про-
ведення такого роду заходів, 
зокрема і в столиці. Тому із 
закінченням одного Форуму,  
вже починається підготовка 
до наступного  

Громадський бюджет 
впевнено крокує світом Державного та 

громадського діяча 
Леоніда Косаківського 
відзначено Знаком 
Пошани

Перший заступник голови КМДА Мико-
ла Поворозник вручив відзнаку Київського 
міського голови «Знак Пошани» державному 
та громадському діячеві Леоніду Коса-
ківському.

У 1994 році з обрання Леоніда Косаківського 
головою Київської міської ради народних 
депутатів бере початок новітня історія міс-
цевого самоврядування у Києві. Упродовж 
1994–1998 років він на високому професій-
ному рівні послідовно відстоював інтереси 
киян, забезпечував соціально-економічний, 
культурно-освітній, науково-технічний роз-
виток столиці України – міста Києва.

«Для мене честь вручити вам цю відзнаку 
у ваш день народження. Ви – приклад висо-
кого професіоналізму та незламної любові 
до Києва та киян!» – зазначив Микола Пово-
розник та побажав ювіляру міцного здоров’я 
та благополуччя.

Під керівництвом Леоніда Косаківського 
міська влада докладала значних зусиль для 
підтримки галузей промисловості, науки, 
будівництва, транспорту, культури. Зокрема, 
активно здійснювалося житлове будівництво, 
у тому числі – за житловими облігаціями, 
споруджувалися об’єкти соціальної інфра-
структури. За цей час було вирішено низку 
проблемних питань громадського транспорту: 
закуплено значну кількість нових автобусів, 
тролейбусів, трамваїв; затверджено та роз-
почато реалізацію програми розвитку київ-
ського метро. У місті активно провадилася 
діяльність із відродження культурної спад-
щини українського народу, відновлювалися 
пам’ятки історії та культури. Велику увагу 
міська влада на чолі з Леонідом Косаківським 
приділяла розвитку соціальної політики. Було 
започатковано низку соціальних програм, 
спрямованих на підтримку малозахищених 
категорій громадян.

У 1995 році його було обрано президентом 
Ліги історичних міст України. Він був співп-
резидентом Асоціації місцевих і регіональних 
влад України, представляв Україну у 1996–1998 
роках у Конгресі місцевих і регіональних 
влад Ради Європи.

У 1998 році Леоніда Косаківського обрано 
до Верховної Ради України. Як народний 
депутат України ІІІ скликання став автором 
та співавтором 53 законопроєктів, входив до 
складу Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету (за його пропозиціями було 
виділено з державного бюджету кошти для 
будівництва низки соціально-культурних 
об’єктів міста Києва), був членом постійної 
делегації Верховної Ради України у Парла-
ментській Асамблеї Ради Європи у 1998–2002 
роках   
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Фото КМДА

НОВИНИ

 ® Вже більше 10000 міст залучають городян  
до прямого розпорядження фінансами
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