
Цього року в Києві 
заплановано реалізувати 
549 проєктів 
Громадського бюджету  
на суму 159 млн грн

Бюджетом Києва на 2020 рік передбачено реалізацію 549 
проєктів Громадського бюджету на суму 159,2 млн грн. Також 
планується реалізація 5 громадських проєктів на суму 0,8 млн грн 
у рамках повноважень органів виконавчої влади і комунальних 
підприємств міста. Про це повідомив директор Департаменту 
фінансів Володимир Репік.

«Торік на реалізації знаходився 341 громадський проєкт на 
суму 149,8 млн грн, проте з них успішно завершено 316 про-
єктів (93%). Решту 25 проєктів не реалізовано з різних причин, 
серед яких деякі потребують рішення щодо передачі майна (з 
держвласності), в інших випадках не відбулися торги, не узго-
джено план реалізації, а ще 4 взагалі неможливо реалізувати. 
Щоб не допустити попередніх помилок і успішно втілити нові 
проєкти, необхідно в найкоротші терміни узгодити з командами 
(авторами) плани реалізації, розпочати процедури закупівель 
і посилити контроль за якістю виконання робіт», – наголосив 
Володимир Репік.

Він акцентував увагу на тому, що потрібно позбутися фор-
мального підходу до експертизи проєктів. Окрім того, необхідно 
внести зміни до Положення про Громадський бюджет  

У Києві стартував пілот із 
впровадження «розумної» 
системи паркування

Департаменти транспортної інфра-
структури та інформаційно-комуні-
каційних технологій КМДА підписали 
меморандум з представниками амери-
канської компанії MPS у Східній Європі 
– ізраїльською компанією LAMED про 
старт пілотного проєкту із впровадження 
автоматизованої системи організації 
паркувального простору в місті Київ.

Компанії MPS та Lamed запропонували автоматизовану сис-
тему паркування з функціоналом системи безпечного міста, 
яка автоматично:

• рекомендує локації паркування;
• отримує плату за паркування;
• повідомляє про порушення;
• мінімізує випадки порушення паркування;
• 24/7 контролює паркувальний простір.
Проведення дослідження для впровадження та налаштування 

системи за проєктом ізраїльської компаній буде безкоштовним 
для столиці.

Пілотний проєкт стартує в районі Бессарабського ринку та 
триватиме 60 днів. За підсумками буде зроблено фінальний 
звіт та подальша карта встановлення і впровадження системи 
у всьому центрі Києва (на першому етапі)  
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Фото КМДА

НОВИНИ Віталій КЛИЧКО: «До кінця 
року ми плануємо побудувати 
розв’язку на Богатирській та 
з’єднати її з Великою Окружною»

Він зазначив, що вже в квітні цього 
року відкриють рух під шляхопрово-
дом, що зводять. А також розпочнуть 
роботи з будівництва нової ділянки 
Великої Окружної.

«Я поставив завдання в стислі 
терміни побудувати нову частину 
дороги від вулиці Сім’ї Кульженків 
до вулиці Богатирської. Це трохи 
більше одного кілометра. Бо ми 
продовжуємо будівництво Великої 
Окружної дороги навколо столиці. І 
наше головне завдання – зменши-
ти транспортне навантаження на 
центральні вулиці міста. Щоб тран-
зитні авто не їхали центральними 
магістралями столиці», – наголосив 
Віталій Кличко.

На вулиці Богатирській уже спо-
рудили основну конструкцію мосту 
над дорогою, розширили проїжджу 
частину під заїзди та з’їзди з мосту. 
Також влаштовано асфальтобетон-
не покриття основного проїзду 
– «Вишгород-Київ». Роботи, що 
можливі за технологією, тривають 
і в зимовий період. Також частко-
во виконані роботи з будівництва 
шляхопроводу через залізницю – 
будівельники фактично змонтували 
каркас об’єкту. Частково влаштували 
насип земляного полотна від вулиці 
Сім’ї Кульженків, а також тунельну 

частину підземного пішохідного 
переходу.

«Планам з будівництва цієї ді-
лянки – вже майже 20 років. Втім, 
реалізацію цього проєкту розпочали 
саме ми. Після завершення всього 
обсягу робіт буде створений ще один 
шлях для об’їзду столиці, і ми значно 

розвантажимо місто від транзитного 
транспорту, що сьогодні прямує че-
рез Київ центральними вулицями. 
Бо всі розуміють, що Київ  – велике 
транзитне місто. Тому, разом з ре-
монтом магістралей у самому місті, 
ми маємо дбати й про транспортні 
розв’язки навколо столиці», – на-
голосив мер Києва.

Віталій Кличко також нагадав, 
що до кінця цього року планують 
відкрити автомобільний рух По-
дільсько-Воскресенським мостовим 
переходом. Це також має поліпшити 
ситуацію на автошляхах столиці  

До кінця цього року міська влада планує 
побудувати розв’язку на вулиці Богатирській та 
з’єднати її з Великою Окружною. Про це заявив мер 
Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт на 
вулиці Богатирській.
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ

ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ, 
які можуть бути включені до складу поліцейськоії комісії Департаменту 

кіберполіції
Національної поліції України

до 01 лютого 2020 року

Мета: обрати двох представників громадськості, здатних професійно виконувати 
повноваження членів поліцейської комісії Департаменту кіберполіції Національної поліції 
України відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію».

Якщо Ви маєте бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний 
авторитет та виявили бажання стати членом поліцейської комісії Департаменту кібер-
поліції Національної поліції України, пропонуємо Вам до 28 лютого 2020 року подати до 
Київської міської ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву (із наданням згоди на обробку персональних даних 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією 
про останнє місце реєстрації).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та копію довідки 
про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Автобіографію (у довільній формі).
4. Копії документів про освіту.
5. Копію трудової книжки (за наявності).
6. Характеристику з місця роботи (за наявності).
7. Рекомендації (за наявності).

Довідки за телефоном: 202-76-88. 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

______________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові заявника у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою:

м. Київ, ______________________________________
контактний тел.: ______________________________

Заява
Прошу обрати мене як представника громадськості до складу поліцейської комісії 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних».

Додатки:

Дата __________     Підпис ___________ 

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» постійні поліцейські 

комісії утворюються в органах поліції для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та 
просування по службі поліцейських.

До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:
1) один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа 

поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу 

(закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською місь-
кою радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні 
якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, крім 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, 
які здійснюють підготовку поліцейських;

2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.
Поліцейські комісії територіальних органів поліції діють на постійній основі.
Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише 
протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської 
комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових 
обов’язків за місцем основної роботи (служби).

Член поліцейської комісії уповноважений:
1) знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їхньому 

дослідженні та перевірці;
2) зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з 

питань, що розглядаються;
3) вносити пропозиції щодо проєкту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань 

та голосувати «за» або «проти» того чи іншого рішення;
4) висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії;
5) здійснювати інші повноваження, визначені законом.
Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт 

інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обста-
вини існують, член поліцейської комісії повинен заявити самовідвід. Із тих самих підстав 
відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська 
комісія може прийняти рішення.

Повноваження члена поліцейської комісії припиняються:
1) у разі закінчення строку, на який призначено члена полі цейської комісії;
2) якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за 

власним бажанням;
3) якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом 

здоров’я;
4) якщо обвинувальний вирок щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили;
5) якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства 

іншої держави;
6) якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим;
7) у разі смерті члена поліцейської комісії;
8) у разі обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання 

його недієздатним;
9) у разі застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відпо-

відальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

У зв’язку із закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Дарницького районно-
го суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.03.2020  

№ 5/2227 «Про затвердження списку присяжних Дарницького районного суду міста Києва»

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ

ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА 
КИЄВА

Мета: Затвердити список присяжних Дарницького районного суду міста Києва у 
кількості 25 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків присяж-
них для Дарницького районного суду міста Києва від 10.12.2019 № 1– 2336/19 (вх. від 
16.12.2019 № 08/30211).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Дарницького 
районного суду міста Києва, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 28 
лютого 2020 року до Київської міської ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного 
районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією 
про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про 
реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних, психічних чи інших захворювань, 

що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою 

вирішує справи у складі суду, разом із суддею, або залучається до здійснення правосуддя.
Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
• обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
• визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
• усиновлення;
• надання особі психіатричної допомоги;
• примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення 

волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі 
двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може бути 

обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники 

правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів 
судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 
нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи 

зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків 
у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або 
переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не 
допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності та недоторканності суддів, установлені 
законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим 
клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення 
виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться 
присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду 
конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати 
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)

_______________________________________
(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

_______________________________________
(контактний номер телефону)

_______________________________________
(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Дарницького районного суду міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.
Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення відомостей стосовно 
мене як кандидата в присяжні на офіційному сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
__________________________                                                                     _____________
(число)  (місяць) (рік)     (підпис)

У зв’язку із закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Деснянського район-
ного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.03.2020 
№ 3/2225 «Про затвердження списку присяжних Деснянського районного суду міста 

Києва»

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ

ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ МІСТА 
КИЄВА

Мета: Затвердити список присяжних Деснянського районного суду міста Києва у 
кількості 30 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків присяжних 
для Деснянського районного суду міста Києва від 10.12.2019 № 1 – 2335/19 (вх. від 
16.12.2019 № 08/30214).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Деснянського 
районного суду міста Києва, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 28 
лютого 2020 року до Київської міської ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного 
районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією 
про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про 
реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що 

перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою 

вирішує справи у складі суду, разом із суддею, або залучається до здійснення правосуддя.
Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
• обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
• визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
• усиновлення;

• надання особі психіатричної допомоги;
• примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення 

волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі 
двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може бути 

обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники 

правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів 
судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 
нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи 

зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків 
у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або 
переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не 
допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності та недоторканності суддів, установлені 
законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим 
клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення 
виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «г» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться 
присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду 
конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати 
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Київська міська рада
_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)
_______________________________________

(постійне місце проживання кандидата в присяжні)
_______________________________________

(контактний номер телефону)
_______________________________________

(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Деснянського районного суду міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.
Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення відомостей стосовно 
мене як кандидата в присяжні на офіційному сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
__________________________                                                                     _____________
(число)  (місяць) (рік)     (підпис)

У зв’язку із закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Солом’янського район-
ного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 16.03.2020 

№ 2/2224 «Про затвердження списку присяжних Солом’янського районного суду міста 
Києва»

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ

ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ 
МІСТА КИЄВА

Мета: затвердити список присяжних Солом’янського районного суду міста Києва у 
кількості 30 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків присяжних 
для Солом’янського районного суду міста Києва від 10.12.2019 № 1– 2334/19 (вх. від 
16.12.2019 № 08/30216).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Солом’янського 
районного суду міста Києва, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 28 
лютого 2020 року до Київської міської ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного 
районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією 
про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про 
реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних, психічних чи інших захворювань, 

що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою 

вирішує справи у складі суду, разом із суддею, або залучається до здійснення правосуддя.
Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
– обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
– визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
– усиновлення;
– надання особі психіатричної допомоги;
– примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення 

волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі 
двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може бути 

обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники 

правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів 
судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 
нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи 

зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків 
у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або 
переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не 
допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності та недоторканності суддів, установлені 
законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим 

клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення 
виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться 
присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду 
конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати 
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)

_______________________________________
(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

_______________________________________
(контактний номер телефону)

_______________________________________
(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Солом’янського районного суду міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.
Надаю згоду на обробку і використання моїх персонал ьних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення відомостей стосовно 
мене як кандидата в присяжні на офіційному сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
__________________________                                                                    _____________
(число)  (місяць) (рік)     (підпис)

У зв’язку із закінченням 16.03.2020 терміну дії списку присяжних Шевченківсько-
го районного суду міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

16.03.2020 № 4/2226 «Про затвердження списку присяжних Шевченківського районного 
суду міста Києва»

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ

ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ 
МІСТА КИЄВА

Мета: затвердити список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва у 
кількості 19 осіб.

Підстава: подання ТУ ДСА України в місті Києві про затвердження списків присяжних 
для Шевченківського районного суду міста Києва від 10.12.2019 № 1-2333/19 (вх. від 
16.12.2019 № 08/30219).

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Шевченків-
ського районного суду міста Києва, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 
28 лютого 2020 року до Київської міської ради, за адресою: вул. Хрещатик, 36, такі документи:

1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного 
районного суду міста Києва (див. зразок).

2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1 – 4 сторінка та сторінка з інформацією 
про останнє місце проживання).

Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про 
реєстрацію місця проживання або місця перебування.

3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що 

перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.
5. Автобіографію.
Довідки за телефоном: (044) 202-76-88.
Додаткова інформація:
Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою 

вирішує справи у складі суду, разом із суддею, або залучається до здійснення правосуддя.
Справи, до розгляду яких залучаються присяжні
Цивільні справи про:
• обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
• визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
• усиновлення;
• надання особі психіатричної допомоги;
• примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;
Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення 

волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі 
двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?
Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», присяжним може бути 

обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку 
поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?
Присяжними не можуть бути громадяни, які:
1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню 

обов’язків присяжного.
3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники 

правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів 
судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, 
нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного правопорушення.

6. Громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років.
7. Особи, які не володіють державною мовою.
Гарантії прав присяжних
Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода.
За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи 

зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків 
у суді зараховується до всіх видів; трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або 
переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не 
допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності та недоторканності суддів, установлені 
законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим 
клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення 
виконання цих обов’язків.

Присяжні є суб’єктами декларування
Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

до суб’єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться 
присяжні (під час виконання ними обов’язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду 
конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов’язків присяжного, виникає зобов’язання подавати 
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Київська міська рада

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата в присяжні у родовому відмінку)

_______________________________________
(постійне місце проживання кандидата в присяжні)

_______________________________________
(контактний номер телефону)

_______________________________________
(електронна адреса кандидата в присяжні)

Заява
Прошу обрати мене до складу присяжних Шевченківського районного суду міста Києва.
Обставини, передбачені частиною другою статті 65 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя, відсутні.
Надаю згоду на обробку і використання моїх персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних», а також оприлюднення відомостей стосовно 
мене як кандидата в присяжні на офіційному сайті Київської міської ради.

Перелік документів, що додається до заяви:
__________________________                                                                     _____________
(число)  (місяць) (рік)     (підпис)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

інформація станом на 31.01.2020 р.
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
7  лютого 2020 р.

№ 10 (5289)

Суддею Окружного адміністративного суду міста Києва Шейко Т. І. відкрито провадження у справі № 640/25101/19 за позовом  
Безруких С. Ю. до Київської міської ради про: 

– визнання протиправним та нечинним пункту 3 рішення Київської міської ради за № 1910/5974 від 18 жовтня 2018 року «Про 
внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і 
зборів у м. Києві»;

– визнання протиправним та нечинним пункту 1242.1 Таблиці № 1 до додатка № 1 до рішення Київської міської ради від 23 
червня 2011 року  № 242/5629 (у редакції рішення Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року № 1910/5974) «ставки податку 
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

– зобов’язання Київської міської ради виконати вимоги Податкового кодексу України щодо встановлення ставок податків 
залежно від місця розташування (зональності), та внести відповідні зміни в Таблицю № 1 до додатка № 1 до рішення Київської 
міської ради від 23 червня 2011 року  № 242/5629 (у редакції рішення Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року № 1910/5974) 
«ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Підготовче судове засідання призначено на 18 лютого 2020 року об 11:00, яке відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, 8, корпус 1, зал судових засідань № 9.

Секретаріат Київської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста відділу з питань землекористування управління 
забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань місто-
будування, архітектури та землекористування (V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до По-
рядку 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 місцевою самоврядування, затверджених наказом Головного 
управління державної служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до кон-
курсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про 
ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на службу та проходження служби в органах місцевою самоврядування; 
заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; копії докумен-
тів 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 де-
кларацій: 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 функціональних обов’язків та умов 
оплати праці надається додатково.

Документи приймаються за адресою: вул. Хрещаттик, 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 представництва інтересів Київської міської 
ради в судах та інших органах управління правового забезпечення діяльності Київ-
ської міської ради (на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника) 
(V категорія).

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидата встановлюються відповідно до По-
рядку 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 поса-
дових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Головного управління 
державної служби України від 29.12.2009 № 406.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам, подають до кон-
курсної комісії такі документи: заяву на участь у конкурсі, у якій зазначається про 
ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо 
прийняття на службу та проходження служби в органах місцевого самовряду-
вання; 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 встановле-
ному 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 функціональних 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.

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 з № 1 по № 2 (група приміщення № 1), загальною (корисною) площею 25,00 кв. 

м, що розташовані у окремостоячій нежитловій будівлі (сміттєзбірник) на Харківському шосе, 59, з метою 
розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи тощо, 
строком на 2 роки 364 дні. Орендна ставка становить 5 % від вартості об’єкта оренди. Стан об’єкта задо-
вільний, комунікації наявні частково.

Вартість об’єкта оренди станом на 31.10.2019 становить 494 000,00 грн. Оцінка виконана суб’єктом 
оціночної діяльності ТОВ «Трибьют Консалтинг». Орендна плата за базовий місяць становить 2 058,33 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, зокрема 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, але не менше ніж розмір мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
Для ознайомлення з потенційними об’єктами оренди необхідно звертатися до Балансоутримувача.
Балансоутримувач – КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. 

Києва» (Харківське шосе, 148-а, п/р UA253226690000026000300840576 в ТВБВ № 10026/045 філії ГУ по 
м. Києву та Київській області AT «Ощадбанк», МФО: 322669, код ЄДРПОУ: 39604270, ІПН: 396042726512, 
тел.: 563-32-00, e-mail: arendadarnytsia@ukr.net). Термін прийняття заяв про намір взяти майно в оренду 
– 10 робочих днгв з дня, наступного після розміщення оголошення. Заяви приймаються за адресою: вул.  
О. Кошиця, 11, каб. 301 або каб. 323. Довідкову інформацію можна отримати за тел.: 564-98-42, 564-92-01.

ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 

2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 21.12.2017  
№ 1042/4049 (зі змінами), Департаменту будівництва та житлового забезпе-
чення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) у 2020 році передбачено виділити з міського бюджету кошти на 
придбання житла для черговиків квартирного обліку.

Департамент будівництва та житлового забезпечення планує придбати одно-
кімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири з технічним облаштуванням і вну-
трішнім оздобленням, у будинках, які прийняті в експлуатацію, або прийняття в 
експлуатацію яких планується не пізніше IV кварталу 2021 року.

Забудовникам необхідно надсилати свої пропозиції з порушеного питання 
Департаменту будівництва та житлового забезпечення:

– поштовим зв’язком: вулиця Володимирська, 42, м. Київ, 01601;
– факсимільним зв’язком за телефонами: 234-01-24, 235-30-23;
– на електронну адресу: viddil03@ukr.net. Телефон для довідок: 234-01-24, 

235-30-23.

Втрачене свідоцтво про право власності від 19 грудня 2011 року на квартиру № 247  
по вул. Градинська, 10-а, у м. Києві на ім’я Єрмак Михайло Олексійович, вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про здобуття базової середньої освіти KB № 51211598 та додаток 
до нього СЯ № 278716 від 14.06.2019 p., видані СЗШ І – ІІ ступенів № 314 м. Києва на 
ім’я Кононенко Ангеліни Сергіївни, вважати недійсним.

Загублені бланки рецептів (ф-1), номера № 051451 – 051500, видані КНП ЦПМСД № 1  
Дніпровського району м. Києва, лікар Пугач О. С., вважати недійсними.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р., Серії 
А (категорія 2) № 203176 від 13.07.2007 р. на ім’я Павлюк Микола Степанович, вважати недійсним.

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.

Оформлення проводиться на підприємстві

Адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-21-84

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: edition.cpci@gmail.com
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У 2020 році на 
матеріальну допомогу 
дітям з інвалідністю 
місто виділить понад 
154 млн грн

У рамках реалізації міської цільової програми «Турбота. На-
зустріч киянам» на щомісячну матеріальну допомогу дітям з інва-
лідністю з міського бюджету Києва виділено 154 млн 350 тис. грн. 
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Всього щомісячну матері-
альну допомогу будуть отриму-
вати 11 954 особи. Крім того, 132 
тис. грн виділено на щомісячну 
матеріальну допомогу особам, 
які є одержувачами допомоги 
на дітей, хворих на тяжкі пе-
ринатальні ураження нервової 
системи, тяжкі вроджені вади 
розвитку, орфанні захворюван-
ня, онкологічні захворювання, 
дитячий церебральний параліч, 
тяжкі психічні розлади тощо», – 
зазначила Марина Хонда.

Згідно з цільовою програмою, матеріальну допомогу в розмірі 
1,5 тис. грн отримають:

• діти з інвалідністю підгрупи А;
• діти з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклуван-

ня, або які виховуються в прийомних сім’ях чи дитячих будинках 
сімейного типу.

У розмірі 1 тис. грн:
• діти з інвалідністю.

Виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги буде від-
буватися на рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, 
відкриті у банку, що є учасником проєкту «Муніципальна картка 
«Картка киянина»  

Місто продовжить 
виплачувати надбавки 
столичним медикам  
та освітянам

Столична влада продовжить виплачувати надбавки медикам 
та освітянам. На них у міському бюджеті передбачено загалом 
понад 1,6 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив 
під час відкриття сесії Київради.

«Планів на 2020 рік щодо перетворень і важливих змін у столиці 
в міської влади багато. І ми повинні ефективно працювати, щоб 
ухвалювати необхідні для цього рішення. Сьогодні, зокрема, ма-
ємо розглянути та ухвалити зміни до програми «Освіта». Освітня 
та медична галузі – це галузі, на які столиця виділяє найбільше 
коштів з міського бюджету. І ці сфери залишаються для нас у 
пріорітеті», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зауважив, що столична влада збереже програму місцевих 
стимулів для вчителів та медичних працівників. Незважаючи на те, 
що з 1 квітня медичні заклади переходять на нову модель фінан-
сування – з Державного бюджету, місто продовжить виплачувати 
стимулюючі надбавки для лікарів та медсестер.

Окрім платні, яку вони отримуватимуть за надану послугу з 
Держбюджету від Національної служби здоров’я, отримуватимуть 
і доплату з місцевого бюджету  

Засновник – Комунальне підприємство Київської міської ради  
«Центр публічної комунікації та інформації»
Перший заступник Максим ФІЛІППОВ
Газета заснована 22 лютого 2019 року. Орган, який здійснив державну реєстрацію, 
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, м. Київ 
Серія та номер свідоцтва: КВ 23744-13584ПР
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