
«Для Дарницького району це 
перший центр, який наближений 
до місця проживання дітей. У ра-
йоні проживають 1 632 дитини з 
інвалідністю різних нозологій, з 
них 169 із ДЦП, яким необхідна 
реабілітація. У цьому відділенні 
реабілітаційні послуги будуть на-
даватися курсами 21 день для 16 
дітей. Таким чином, за рік про-
йдуть реабілітацію 170-200 дітей з 
інвалідністю. Тобто, потреба реабі-
літації дітей із ДЦП протягом року 
в районі закривається повністю», 
– зазначила заступниця голови 
КМДА Марина Хонда.

Вона також додала, що наразі за-
плановано створення трьох великих 
центрів реабілітації для дітей з ін-
валідністю у трьох районах столиці. 
Це дасть змогу ще більше наблизити 
послуги до дітей і закриє повністю 
потребу реабілітації дітей з інвалід-
ністю у цих районах.

«У нас у Києві понад 11 тисяч 
дітей з інвалідністю, із них близь-
ко 5 тисяч дітей, яким потрібна 
особлива реабілітація. Цього року 
поставлено завдання розробити 
систему наближення послуг до 
місця проживання. Для цього за-
плановано створення трьох нових 
центрів реабілітації», – сказала 
Марина Хонда.

ДОВІДКОВО

У відділенні Територіального цен-
тру соціального обслуговування 
Дарницького району буде надаватися 
психолого-педагогічна, соціальна, 
фізична, медична реабілітація.

Психолого-педагогічну та соці-
альну реабілітацію, яка спрямована 
на корекцію поведінки, подолання 
порушень розвитку, отримання нави-
чок самообслуговування та комуні-
кації, інтеграції дітей з інвалідністю 
у суспільство, будуть надавати прак-

тичний психолог, вчитель-логопед, 
соціальний педагог.

Фізичну реабілітацію, яка на-
правлена на відновлення рухової 
активності, розслаблення гіпертонусу 
та підсилення ослаблених м’язів, бу-
дуть надавати вчитель-реабілітолог, 
фахівець із фізичної реабілітації, 
медсестра з масажу. Для реабілітації 
будуть використовувати кабіну для 
кінезотерапії з підвісною реабіліта-
ційною системою «Павук», мотомед, 
бруси реабілітаційні, спортивний 
куточок Вема, вертикалізатори, мат-
трансформер тощо.

Медичну реабілітацію будуть на-
давати лікар-реабілітолог / невролог, 
медсестра з фізіотерапії та медсестра 
з гідромасажу. У наступні місяці після 
курсу реабілітації мати з дитиною 
може отримувати консультації у 
спеціалістів відділення для кори-
гування завдань з реабілітації  

Стартувала деклараційна 
кампанія – 2020

З початку 2020 року стартувала кампанія декларування гро-
мадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Платник податків може обрати зручний для себе спосіб по-
дачі податкової декларації про майновий стан і доходи (далі 
– декларація):

• особисто або уповноваженою на це особою;
• надіслати поштою з повідомленням про вручення та з 

описом вкладення;
• засобами електронного зв’язку в електронній формі з до-

триманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 

2019 рік – 30.04.2020.
У разі надсилання декларації поштою платник податку 

зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за 
п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової 
декларації,  а при поданні податкової декларації в електронній 
формі – не пізніше закінчення останньої години дня, у якому 
спливає такий граничний строк.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку 
громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Елек-
тронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне 
заповнення декларації на підставі облікових даних платника, 
відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних 
в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та 
відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників 
податків виникає при отриманні:

• доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних 
осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів 
відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або 
нерухомого майна іншим фізичним особам;  успадкування майна 
не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при 
нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено 
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір тощо;

• доходів від податкових агентів, які не підлягали оподатку-
ванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До 
таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми 
боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) 
кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з 
процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної дав-
ності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної 
заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня 
звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

• іноземного доходу;
• та в інших передбачених Кодексом випадках.
Водночас нагадуємо, що платники податків мають право за-

декларувати право на податкову знижку, відповідно до статті 
166 Податкового кодексу України, шляхом подання декларації 
до 31.12.2020  
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Фото КМДА

НОВИНИ У Дарницькому районі 
відкрили відділення 
реабілітації для дітей 
із ДЦП

У Дарницькому районі столиці відкрили нове 
відділення ранньої соціально-медичної реабілітації 
дітей із дитячим церебральним паралічем. 
Відкриття такого центру дозволить наблизити 
надання соціальних послуг до дітей за місцем 
їхнього проживання. 
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КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР МІСТА 
КИЄВА

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу!

Триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2019 року. Декларація подається до 1 травня 2020 року до центру обслуговування платників державної 
податкової інспекції за місцем проживання. Додаткова інформація на субсайті ГУ ДПС у м. Києві (www.kyiv.tax.gov.ua)» у банері «Деклараційна кампанія – 2020».
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ТОВ «Міжнародно-діловий центр» повідомляє споживачів про намір 
встановлення нових тарифів на комунальні послуги з постачання теплової 
енергії і з постачання гарячої води.

Джерело розміщення всієї необхідної інформації, з якою без перешкод 
може ознайомитися споживач:

http://mdc.kiev.ua/ru/news (Новини).

Встановлення нових тарифів відбувається у зв’язку з початком прова-
дження ліцензованої діяльності. Зауваження та пропозиції приймаються 
протягом 12 календарних днів з дня виходу оголошення, за адресою: 
01030 м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 30 (H-Tower), тел./факс: 067-521-02-
38, e-mail: info@mdc.kiev.ua.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р., Серії 
А (категорія 2) № 251589 від 01.04.1991 р. на ім’я Островський Тарас Львович, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), Се-
рія А № 419245 від 08.05.2003 р. та вкладки до нього № 059668 на ім’я Яковенко Микола Володимирович, 
вважати недійсним.

Графік проведення особистих та виїзних прийомів громадян і прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Київської міської державної адміністрації  
на І квартал 2020 року

Прізвище, ім’я та по батькові

День та години особис-
того прийому громадян,  

адреса: м. Київ, вул.
Хрещатик, 36 

День та 
час осо-
бистого 
виїзного 
прийому 
громадян

Місце проведення осо-
бистого виїзного прийому 

громадян

День та час про-
ведення прямих 

«гарячих» телефон-
них ліній,  

тел.: 202-76-76

Поворозник Микола Юрійович (питання бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської діяль-
ності; економіки та інвестицій; охорони здоров’я; питання транспорту та зв’язку; будівництва та ремонту доріг; телекому-
нікаційних систем та технологій, інформатизації, електронного урядування, захисту інформації; розвитку інформаційного 

суспільства на території м. Києва; теле- та радіомовлення, поштового зв’язку; питання промислової, науково-технічної 
та інноваційної політики; регуляторної політики та підприємництва; внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування 
населення; діяльності ринків; організації виставкової діяльності; взаємодії та розвитку зв’язків із судами, правоохорон-

ними органами; міжнародних відносин; роботи зі зверненнями громадян, документального забезпечення, забезпечення 
законності, правопорядку, охорони прав, свобод громадян і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної 

правової допомоги; відзначення державними нагородами України; інші питання діяльності апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3 п’ятниця – з 12.00 до 
14.00. Телефон посадової 
особи, відповідальної за 
організацію особистого 

прийому громадян:  
202-74-40. 

1 понеділок 
– з 16.00 
до 17.00

Печерська районна в місті 
Києві державна адміні-

страція

1 вівторок –
з 11.00 до 12.003 п’ятниця 

– з 16.00 
до 17.00

Шевченківська районна 
в місті Києві державна 

адміністрація

Мондриївський Валентин Миколайович (питання освіти і науки; фізичної культури і спорту; культури; реклами;  
охорони культурної спадщини; релігії)

2 середа – з 14.00 до 
15.00. Телефон посадової 
особи, відповідальної за 
організацію особистого 
прийому громадян: 202-

76-12.

3 вівторок 
– з 16.00 
до 18.00

Деснянська районна в 
місті Києві державна адмі-

ністрація 2 середа –
з 17.00 до 18.001 вівторок 

– з 14.00 
до 16.00

Подільська районна в місті 
Києві державна адміні-

страція

Непоп Вячеслав Іванович (питання капітального будівництва; будівництва житла, реконструкції житлового фонду; за-
безпечення населення житловою площею, питання вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали 

збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр»; архітектурно-будівельного контролю; 
реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб на території міста Києва; державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; надання відомостей з Державного земельно-
го кадастру; питання використання та охорони земельних ресурсів м. Києва; містобудування та архітектури, регулювання 

містобудівної діяльності)

2 середа – з 14.00 до 
16.00. Телефон посадової 
особи, відповідальної за 
організацію особистого 

прийому громадян:  
202-77-20.

4 середа  
– з 14.00 
до 16.00

Солом’янська районна 
в місті Києві державна 

адміністрація 2 середа –
з 12.00 до 13.004 середа  

– з 11.00 
до 13.00

Оболонська районна в 
місті Києві державна адмі-

ністрація

Пантелеєв Петро Олександрович (питання житлово-комунального господарства, енергетики, енергоефективності та 
енергозбереження; утримання і забезпечення належного стану житлового фонду, співпраці з ОСББ, приватизації житла, 

надання ритуальних послуг; контролю за благоустроєм; надзвичайних ситуацій; охорони довкілля; охорони праці та  
безпеки життєдіяльності населення; екології та природних ресурсів)

2 четвер – з 16.00 до 
18.00. Телефон посадової 
особи, відповідальної за 
організацію особистого 

прийому громадян:  
202-75-56.

1 четвер  
– з 16.00 
до 18.00

Святошинська районна 
в місті Києві державна 

адміністрація 3 четвер –
з 16.00 до 17.004 четвер  

– з 16.00 
до 18.00

Дарницька районна в місті 
Києві державна адміні-

страція

Слончак Володимир Вікторович (питання комунальної власності; управління комунальним майном та приватизації;  
управління архівною справою та діловодством)

3 середа – з 14.00 до 15.00. 
Телефон посадової особи, 
відповідальної за органі-

зацію особистого прийому 
громадян: 202-74-96.

1 середа  
– з 14.00 
до 15.00

Голосіївська районна в 
місті Києві державна адмі-

ністрація

2 середа  –
з 09.00 до 10.00

Хонда Марина Петрівна (питання розвитку місцевого самоврядування; преси та інформації; внутрішньої політики; видав-
ничої справи; соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей та інших; забезпечення виконання законо-
давства про пільги, зайнятості населення, праці та заробітної плати; гендерної політики; питання материнства і дитинства, 

дітей-сиріт, сім’ї та молоді; туризму та курортів)

2 вівторок – з 10.00 до 12.00. 
Телефон посадової особи, 
відповідальної за організа-

цію особистого прийому 
громадян: 202-79-40.

2 середа  
– з 14.00 
до 16.00

Дніпровська районна в 
місті Києві державна адмі-

ністрація

4 вівторок –
з 10.00 до 11.00

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 в редакції

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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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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Телефони для довідок: 234-21-84, 234-27-39, 
факс 235-61-48
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Видання листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких 
думки авторів не збігаються з позицією підприємства. При передруку посилання на «Хрещатик Київ» 
обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком      друкуються на правах реклами. 
Віддруковано: «МЕГА-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12 / 14.

Р

Загальний наклад 27000. Замовлення 75824

Передплатний індекс

щотижневого випуску 61308 Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: edition.cpci@gmail.com

 щотижнева міська газета    виходить у вівторок та п’ятницю
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