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Про Всесвітній день вишиванки читайте на с. 24

Указ Президента України № 68/2016  
«Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні» 

(c. 3)

Конференцiя: «Роль органiв 
самоорганiзацiї населення у розвитку 
громадянського суспiльства столицi»

(c. 5)

Проект розпорядження виконавчого орга-
ну Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) «Про проведення 
міського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування»

(c. 11)

Графiк проведення прийому громадян 
керiвництвом КМДА

(c. 13)

Статут територiальної громади мiста  
Києва. Яким йому бути?

(c. 15)

Розпорядження від 29.01.2016 №15  
«Про затвердження графіка проведення  
особистого прийому громадян головами  
постійних комісій Київської міської ради 
VIII скликання»

(c. 16)

Прийом громадян органами  
самоорганізації населення

(c. 18)

Заходи з благоустрою

(c. 21)

З новими знаннями до плiдної працi!

(c. 22)

Обранi киянами

(c. 23)

День вишиванки

(c. 24)

Міністерство фінансів України.  
Наказ від 25.03.2016 № 387. Витяг

(c. 25)

«Київ україномовний»

(c. 26)

Нові ОСНи столицi

(c. 27)



Cекретар ОСН «Вуличний 
комітет «Вулиця Академіка 

Туполєва» —

Петрова  
Ірина Леонідівна 

(60 років)

Cекретар ОСН «Комітет 
мікрорайону «Видубичі» 
Печерського району — 

Войтенко  
Ніна Петрівна  

(80 років)

Керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Воскресенка» 

Дніпровського району — 

Прус  
Юлія Олегівна  

(30 років)

Cекретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Голосієво» 
 Голосіївського району — 

Андрєєва  
Тетяна Анатоліївна  

(70 років)

Cекретар ОСН «Комітет  
мікрорайону «Мостицький»  

Подільського району —

Мещерякова  
Ірина Петрівна

Серія КУ №578-216 «Вісник органів самоорганізації 
населення».

Мова видання: українська.

Вид видання за цільовим призначенням:

довідкове, інформаційне.

Періодичність: 1 раз на квартал.

Засновник: Головне управління з питань внутріш-
ньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

1. ХОНДА Марина Петрівна,
директор департаменту суспільних комуні-
кацій виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА);

2. БАТАНОВ Олександр Васильович,
д.ю.н., доцент кафедри муніципального пра-
ва Академії муніципального управління;

3. ОРЛОВСЬКИЙ Олексій Сергійович
директор Програмної ініціативи «Демо-
кратична практика» Міжнародного фонду  
«Відродження»;

4. КРУПНИК Андрій Семенович,
к.політ.н., директор Одеського суспільного 

інституту соціальних технологій, голова Все-
української громадської організації «Асоці-
ація сприяння самоорганізації населення»;

5. БАДИЛЕНКО Таїсія Миколаївна,
керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Рада мікрорайону 
«Нивки»;

6. НЄСТЄРКОВ Андрій Євгенійович,
голова Київського міського осередку Все-
української громадської організації «Асоці-
ація сприяння самоорганізації населення», 
керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Русанівка».

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію друкованого засобу  

масової інформації

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
«ВІСНИКА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»:

Друк:  «ФОП Задорожна С.О.»  Наклад: 1500 прим.

Наші ювіляри!
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Вісник ОФІЦІйНО

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРА¯НИ ¹ 68/2016
Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Ураховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, на підтримку 
ініціативи громадськості, а також з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відно-
син органів державної влади, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського сус-
пільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, керуючись частиною 
другою статті 102 Конституції України та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції 
України, п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016–2020 роки (додається).

2. Утворити Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства (далі — Координа-
ційна рада) як консультативно–дорадчий орган при Президентові України.

3. Призначити співголовами Координаційної ради ЗУБКА Геннадія Григоровича — Віце-прем’єр-міністра 
України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України і 
ПАВЛЕНКА Ростислава Миколайовича — Заступника Глави Адміністрації Президента України.

4. Співголовам Координаційної ради внести у тритижневий строк в установленому порядку узгоджені 
пропозиції щодо:

проекту Положення про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства;
персонального складу Координаційної ради, передбачивши залучення до складу представників Кабі-

нету Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ,  
а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не мен-
ше половини складу Координаційної ради.

5. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення за участі організацій громадянського суспільства та затвердити  

у тримісячний строк План заходів на 2016 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки;

2) забезпечувати щороку затвердження до 10 січня з урахуванням результатів публічного громадсько-
го обговорення плану заходів на відповідний рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки, моніторинг та оцінку із залученням організацій 
громадянського суспільства виконання такого плану та оприлюднення до 20 лютого звіту про виконання 
плану за минулий рік, а також передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет 
України на 2017 та наступні роки кошти, необхідні для фінансування виконання планів заходів;

3) розробити ефективні механізми надання фінансової підтримки громадським ініціативам, спрямо-
ваним на реалізацію Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2016–2020 роки.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям в установленому порядку:
1) утворити дорадчі органи з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, передбачивши 

включення до їх складу представників відповідних місцевих державних адміністрацій, депутатів відпо-
відних місцевих рад, представників територіальних органів міністерств та інших центральних органів ви-
конавчої влади, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має 
становити не менше половини складу таких дорадчих органів;

2) розробити та забезпечити затвердження регіональних цільових програм сприяння розвитку грома-
дянського суспільства;

3) забезпечувати розроблення, громадське обговорення та затвердження щорічних регіональних 
планів заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016–2020 роки.

7. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 24 березня 2012 року № 212 «Про Стратегію державної політики сприян-

ня розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»;
статтю 2 Указу Президента України від 28 квітня 2015 року № 246 «Про ліквідацію деяких консульта-

тивно–дорадчих органів, утворених Президентом України».
8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  Петро ПОРОШЕНКО
26 лютого 2016 року ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 26 лютого 2016 року № 68/2016
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ВісникОФІЦІйНО

Довiдка:

На виконання пункту 6 Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприян-
ня розвитку громадянського суспільства в Україні» підготовлений проект розпорядження Київського 
міського голови «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства».

До складу зазначеної Координаційної ради включений керівник органу самоорганізації населення 
«Комітет мікрорайону «Рада житлового масиву «Виноградар» Подільського району Захарченко Ана-
толій Григорович.

Бажаємо плідної роботи!

ПРОЕКТ

Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київській міській державній адміністрації)

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
11 лютого 2016 року № 70 «Про питання створення та діяльності консультативних, дорадчих та інших ор-
ганів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», на виконання 
пункту 6 Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні» та з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин з 
організаціями громадянського суспільства:

1. Утворити Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі — Коор-
динаційна рада) як консультативно-дорадчий орган при виконавчому органі Київської міської ради (Київ-
ській міській державній адміністрації).

2. Затвердити склад Координаційної ради (додається).
3. Основними завданнями Координаційної ради відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 

2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» визначити: 
1) сприяння налагодженню конструктивної взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів місце-

вого самоврядування з організаціями громадянського суспільства; 
2) підготовка щорічних проектів планів заходів щодо виконання Національної стратегії сприяння розви-

тку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки (далі — Стратегії); 
3) сприяння проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань спри-

яння розвитку громадянського суспільства, залученню громадськості до процесів формування та реаліза-
ції регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, конструктивної взаємодії місцевих органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства, а також 
вивчення громадської думки з питань, віднесених до завдань Координаційної ради; 

4) визначення критеріїв оцінки ефективності та індикаторів реалізації щорічних планів заходів на вико-
нання Стратегії; 

5) налагодження співпраці з міжнародними та іноземними організаціями громадянського суспільства з 
питань, віднесених до відання Координаційної ради; 

6) проведення освітніх та інформаційних заходів з метою залучення представників організацій грома-
дянського суспільства до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування.

4. Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради покласти на Департамент суспільних кому-
нікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер-
жавної адміністрації Резнікова О.Ю.

Голова В. Кличко
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Вісник МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Конференцiя: «Роль органiв  
самоорганiзацi¿ населення у розвитку  
громадянського суспiльства столицi»

22 квітня 2016 року у приміщенні Печерської 
райдержадміністрації за участі заступника голови  
Київської міської державної адміністрації Олексія 
Резнікова проведено конференцію на тему: «Роль 
органів самоорганізації населення у розвитку гро-
мадянського суспільства столиці». 

На конференції були присутні: голова постійної 
комісії Київради з питань місцевого самоврядуван-
ня, регіональних та міжнародних зв’язків Олександр 
Березніков, директор Департаменту суспільних ко-
мунікацій Марина Хонда, заступник голови Печер-
ської райдержадміністрації Анатолій Невмержиць-
кий, керівник апарату Печерської райдержадміні-
страції Олена Донець та 150 представників органів 
самоорганізації населення міста.

Розпочав конференцію заступник голови Київ-
ської міської державної адміністрації Олексій Рез-
ніков, який повідомив про доцільність трьохрівневої 
системи управління містом та висловив своє бачен-
ня стосовно ОСНів як стартових майданчиків для 
здійснення децентралізації, а також запропоновув 
проводення тематичних нарад з ОСНами.

З доповіддю виступили директор Департаменту 
суспільних комунікацій Марина Хонда, начальник від-
ділу з питань місцевого самоврядування управління 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Де-
партаменту суспільних комунікацій Віктор Галета та 
голова громадської організації Тетяна Кирилова.

До початку конференції представники органів 
самоорганізації населення отримали інформацій-
ні матеріали з питань «Як подати місцеву ініціативу 
до Київради» та «Порядок проведення громадських 
слухань».

Також були задані численні запитання та на-
дані відповіді учасників конференції, зокрема про  
особливості проектів Законів України № 2466 «Про 
органи самоорганізації населення» та № 2467 «Про 
загальні збори (конференції) членів територіальної 
громади за місцем проживання», стосовно необ-
ґрунтованості зонінгу центральної частини міста Ки-
єва та впровадження Законів України № 417 щодо 
управління багатоквартирними будинками.

(Матеріали конференції див. на с. 5–9)
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ПОРяДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ В МІСТІ КИЄВІ

Предметом громадських слухань можуть бути такі питання:

Ініціювання та порядок призначення громадських слухань:

Підготовка громадських слухань в місті Києві.

Проведення громадських слухань.

Оприлюденення результатів громадських слухань.

Ініціативна група самостійно здійснює методичне забезпечення своєї діяльності.

У Повідомленні про ініціативу щодо проведення громадських слухань обов’язково  
зазначаються:

Кількість підписів, необхідних для реєстрації ініціативи щодо проведення громад-
ських слухань

Громадські слухання, які стосуються території, меншої за район (мікрорайон, квар-
тал, вулиця, група житлових будинків, будинок):

1

2

5

6

8

9

3

4

7

— проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;
— звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;
— проект статуту територіальної громади;
— організація територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, 
що підлягають охороні;
— охорона об’єктів культурної спадщини;
— інші питання місцевого значення, які відносяться до відання місцевого самоврядування у місті Києві.

ініціативна група у складі не менше 5 однодумців подає письмове повідомлення про ініціативу щодо про-
ведення громадських слухань до Київської міської ради за установленою формою (Додатком 1).

— час та місце проведення запланованих громадських слухань;
— тема (питання), що пропонується до розгляду;
— пропозиції щодо запрошення посадових осіб;
— оригінал підписного листа (Додаток 4);
— інші інформаційно-аналітичні матеріали.
Затверджені форми-зразки Повідомлення та підписного листа можна знайти на Єдиному веб-порталі 
територіальної громади міста Києва www.kmr.gov.ua

Ініціативна група повинна зібрати не менше 500 підписів жителів для реєстрації ініціативи громадських 
слухань на загальноміському рівні), 300 підписів жителів — на районному рівні, 100 підписів жителів — на 
місцевому рівні. 
Ініціативна група збирає підписи на підписних листах (Додаток 4), які повинні містити ПІБ підписанта, дату 
та рік народження, адресу реєстрації та дані документа, що посвідчує відповідну особу, особистий підпис.

Київський міський голова видає розпорядження про призначення загальноміських або районних гро-
мадських слухань. Громадські слухання місцевого рівня відбуваються, відповідно до окремого дору-
чення Київського міського голови, згідно з яким районні в місті Києві державні адміністрації здійснюють  
організаційне забезпечення проведення громадських слухань.

Громадські слухання проводяться у відкритому режимі, за необхідності проводиться їхній аудіо- або  
відеозапис.

Ініціативна група сама призначає дату, місце та час проведення громадських слухань, письмово повідо-
мивши про це Київську міську раду за 15 календарних днів.

За результатами громадських слухань складається протокол, який підписується головуючим і секрета-
рем громадських слухань та оприлюднюється у 10-денний термін.
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Визначити, чи потрібно рішення сесії Київської міської ради для вирішення проблеми 
чи реалізації ідеї 

У письмовій пропозиції про внесення місцевої ініціативи на ім’я заступника міського 
голови – секретаря Київської міської ради, обов’язково зазначаються:

Зібрати не менше 500 підписів жителів, які на законних підставах мешкають на тери-
торії міста Києва

Подання місцевої ініціативи до Київської міської ради.

Розгляд місцевої ініціативи

Оприлюденення прийнятого рішення Київської міської ради.

Зібрати разом 5 однодумців (Ініціативна група)

1

3

4

5

6

7

2

яК ПОДАТИ МІСЦЕВУ ІНІЦІАТИВУ ДО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Для цього необхідно вивчити проблему та визначити, який саме орган відповідає за її вирішення. 

З переліком повноважень можна ознайомитись у ст. 25-26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні». 

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самовряду-
вання, та питання місцевого значення у місті Києві.

Для цього необхідно провести зустрічі з активними жителями вашого району (вулиці, будинку), громад-
ськими організаціями та активними жителями міста, розповівши їм про проблему/ідею та механізм її 
вирішення/реалізації.

— питання, яке необхідно вирішити в порядку внесення місцевої ініціативи;
— ПІБ, адреси проживання та контакти членів ініціативної групи;
— ПІБ, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;
— підписні листи.

Ініціативна група збирає підписи на підписних листах, які повинні містити ПІБ підписанта, дату та рік на-
родження, адресу реєстрації та дані документа, що посвідчує відповідну особу, особистий підпис.

Для внесення місцевої ініціативи вам необхідно подати  письмову пропозицію на ім’я заступника місько-
го голови – секретаря Київської міської ради, згідно з установленою формою.

Розгляд проекту рішення (місцевої ініціативи) є першочерговим та відбувається за обов’язкової участі 
ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 

Запрошуються на засідання постійних комісій та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними 
місцевої ініціативи.

Ухвалене рішення Київської міської ради щодо розгляду пропозицій у порядку місцевої ініціативи в 
5-денний термін після його оприлюднення надсилається уповноваженому представнику ініціативної 
групи та оприлюднюється у засобах масової інформації, на Єдиному веб-порталі територіальної грома-
ди міста Києва у розділі «Громадська участь», підрозділ «Місцеві ініціативи».
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Графiк проведення прийому  
громадян керiвництвом КМДА
У першого заступника голови КМДА Геннадія Володимировича ПЛІСА (питання діяль-

ності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції); питання бюджету та фінансів, планування і обліку, податкової політики, банківської 
діяльності, організації виставкової діяльності),— особистий прийом громадян — першого ві-
вторка з 16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідальної за ор-
ганізацію особистого прийому громадян, — 202-74-40. Особистий виїзний прийом — третього 
вівторка кожного місяця з 17.00 до 18.00 у Печерській РДА та у четвертий вівторок кожного 
місяця з 17.00 до 18.00 у Шевченківській РДА. День та час проведення прямих «гарячих» теле-
фонних ліній — кожної другої середи з 17.00 до 18.00, тел. 202-76-76.

У заступника голови КМДА Петра Олександровича ПАНТЕЛЕЄВА (питання житлово-ко-
мунального господарства, енергетики, енергоефективності та енергозбереження; утримання і 
забезпечення належного стану житлового фонду, співпраці з ОСББ, приватизації житла, надан-
ня ритуальних послуг; контролю за благоустроєм; надзвичайних ситуацій; охорони довкілля; 
охорони праці та безпеки життєдіяльності населення) особистий прийом — кожного другого 
четверга з 16.00 до 18.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефон посадової особи, відповідальної за ор-
ганізацію особистого прийому громадян, — 202-74-56. Особистий виїзний прийом — кожного 
першого четверга з 16.00 до 18.00 у Святошинській РДА та кожного третього четверга з 16.00 
до 18.00 у Солом’янській РДА. День та час проведення прямих «гарячих» телефонних ліній — 
кожного четвертого четверга з 16.00 до 17.00, тел. 202-76-76.

У заступника голови КМДА Миколи Юрійовича ПОВОРОЗНИКА (питання охорони 
здоров’я, соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян-
пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних 
сімей та інших; забезпечення виконання законодавства про пільги, зайнятості населення, 
праці та заробітної плати; гендерної політики; надання адміністративних послуг; питання ко-
мунальної власності, приватизації) особистий прийом громадян — кожної третьої п’ятниці з 
12.00 до 14.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян, — 202-76-16; 202-77-21. Особистий виїзний прийом — кожно-
го першого понеділка місяця з 16.00 до 17.00 у Голосіївській РДА та третьої п’ятниці з 16.00 до 
17.00 у Дарницькій РДА. День та час проведення прямих «гарячих» телефонних ліній кожного 
першого вівторка з 11.00 до 12.00, тел. 202-76-76.

У заступника голови КМДА Олексія Юрійовича РЕЗНІКОВА (питання децентралізації та 
місцевого самоврядування; міжнародних відносин; економіки та інвестицій; внутрішньої по-
літики; преси та інформації; видавничої справи; туризму і курортів; реклами) особистий при-
йом громадян — кожного другого вівторка місяця з 10.00 до 12.00. Телефони посадової особи, 
відповідальної за організацію особистого прийому громадян, — 202-87-92. День та час про-
ведення прямих «гарячих» телефонних ліній — кожного четвертого вівторка з 10.00 до 11.00,  
тел. 202-76-76.

Заступник голови КМДА Ілля Вадимович САГАЙДАК (питання промислової, науко-
во-технічної та інноваційної політики; регуляторної політики та підприємництва; внутрішньої  
торгівлі та побутового обслуговування населення; діяльності ринків; інформатизації, теле- та 
радіомовлення, поштового зв’язку; транспорту та зв’язку; будівництва та ремонту доріг).

ОФІЦІйНО
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У заступника голови КМДА Олександра Валерійовича СПАСИБКА (питання містобуду-
вання та архітектури, регулювання містобудівної діяльності; капітального будівництва; будів-
ництва житла, реконструкції житлового фонду; забезпечення населення житловою площею, 
питання вирішення проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків унаслідок 
діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-центр»; використання та охорони 
земельних ресурсів м. Києва) особистий прийом громадян — кожної першої середи місяця з 
16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 36. Телефони посадової особи, відповідальної за організацію 
особистого прийому громадян, — 202-77-04, 202-77-05. Особистий виїзний прийом — у дру-
гу середу з 16.00 в Оболонській РДА, четвертої середи з 16.00 в Подільській РДА. День та час 
проведення прямих «гарячих» телефонних ліній, кожного другого четверга з 14.00 до 15.00,  
тел. 202-76-76.

У заступника голови КМДА Ганни Вікторівни СТАРОСТЕНКО (питання освіти і науки; 
культури та охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту; національних меншин  
і міграції та державно-церковних відносин; питання материнства і дитинства, дітей-сиріт, 
сім’ї та молоді, туризму та курортів) особистий прийом громадян — кожного другого вівторка  
з 16.00 до 17.00 на вул. Хрещатик, 36 (кімн. 319). Телефон посадової особи, відповідальної 
за організацію особистого прийому громадян, — 202-74-03. Особистий виїзний прийом —  
кожного четвертого вівторка місяця з 16.00 у Деснянській РДА та третього вівторка з 16.00  
у Дніпровській РДА. День та час проведення прямих «гарячих» телефонних ліній — кожного пер-
шого вівторка з 10.00 до 11.00, тел. 202-76-76.

У керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) Володимира Володимировича БОНДАРЕНКА (питання діяль-
ності апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції), діяльності архівів; запобігання корупції; забезпечення законності, правопорядку, прав 
і свобод громадян; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохоронними органами; ро-
боти зі зверненнями громадян документального забезпечення; інформатизації, електронного 
урядування та захисту інформації; реформування та розвитку системи суспільних комунікацій; 
питання реформування та розвитку центрів надання адміністративних послуг) особистий при-
йом громадян — кожного третього вівторка з 10.00 до 13.00 на вул. Хрещатик, 36.

Міський конкурс 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування проводиться в м. Києві 

вже вчетверте на виконання заходів міської комплексної програми «Сприяння місцевому самовряду-
ванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2012–2016 роки», затвердженої рішен-
ням Київради від 15.12.2011 № 842/7078, та відповідно до Положення про міський конкурс проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київської міської ради від 
15.12.2011 № 832/7068.

У 2012 році на конкурс було подано 14 проектів, переможцями визнано 11 з них. Значно більше 
ОСНів брали участь у конкурсі у 2013 році: 22 проекти та програми від 20 ОСН, на виконання яких з 
місцевого бюджету було затверджено 903,2 тис. грн. У 2014 році міський конкурс проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування не проводився. У 2015 році за рішенням конкурсної комісії пере-
можцями визнано 21 проект або програму. На реалізацію проектів з місцевого бюджету використано 
900,7 тис. грн.

Переважна більшість проектів та програм стосувалися благоустрою території та облаштуванню 
місць відпочинку, а також організованого дозвілля мешканців територій. Сподіваємося, що цього року 
бажаючих взяти участь у конкурсі буде значно більше, а ідеї проектів та програм сприятимуть розвитку 
нашого міста як столиці європейської держави.

Оргкомітет

ОФІЦІйНО
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Вісник

РОЗПОРяДЖЕННя ВИКОНАВчОГО ОРГАНУ
 Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 365 від 27.05.2016 року
Про проведення міського конкурсу
проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації 
населення», Положення про міський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, за-
твердженого рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068, міської комплексної 
програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 
2012-2016 рр.», затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078, рі-
шення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» та з 
метою забезпечення сприятливих умов для участі територіальної громади у розвитку міста Києва, в межах 
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) організувати та провести протягом червня–серпня 2016 року міський конкурс 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

2. Затвердити склад конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого само-
врядування, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської дер-
жавної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова  В.Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
27.05.2016 № 365

Склад  
конкурсної комісії міського конкурсу проектів та програм  

розвитку місцевого самоврядування

ПАНТЕЛЕЄВ
Петро Олександрович

Заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова 
конкурсної комісії

ХОНДА
Марина Петрівна 

Директор Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), се-
кретар конкурсної комісії 

БЕРЕЗНІКОВ
Олександр Іванович

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого само-
врядування, регіональних та міжнародних зв’язків (за згодою)

АНДРЄЄВ 
Андрій Сергійович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

БОХНяК
Володимир ярославович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

БРОДСЬКИЙ
Олександр якович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

МІСьКИй КОНКУРС
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ЗАДЕРЕЙКО
Андрій Іванович 

Депутат Київської міської ради (за згодою)

КОСТЕНКО
Людмила Василівна

Депутат Київської міської ради (за згодою)

МАНОЙЛЕНКО
Наталія Вікторівна

Депутат Київської міської ради (за згодою)

НАЗАРЕНКО
Володимир Едуардович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ОМЕЛЬчЕНКО
Олександр Олександрович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ОПАДчИЙ 
Ігор Михайлович 

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ПАБАТ
Олександр Вікторович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ПИНЗЕНИК 
Олеся Олександрівна

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ПОЖИВАНОВ
Олександр Михайлович

Депутат Київської міської ради (за згодою)

ШУЛЬГА 
Наталія Іванівна

Депутат Київської міської ради (за згодою)

АЛЄКСЄЄНКО 
Ірина Миколаївна

Заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміні-
страції 

БОНДАР
Наталія Володимирівна

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 

ГОРПИНчЕНКО 
Олена Ігорівна

Заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної ад-
міністрації 

ДУБОВИК 
Микола Григорович

Перший заступник голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації

ЖИДчЕНКО
Ірина Михайлівна 

Заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної ад-
міністрації 

ЗАГОРОДНя 
Алла Вікторівна 

Заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адмі-
ністрації

ЗАХАРчЕНКО 
Петро Петрович

Заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміні-
страції 

ФІщУК 
Андрій Вікторович

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження природ-
ного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)

ПАВЛИК
Ігор Климович

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури вико-
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації)

ПОПОВ 
Володимир Станіславович

Виконуючий обов’язки першого заступника голови Печерської район-
ної в місті Києві державної адміністрації 

СОВЕНКО
Петро Олександрович

Керівник апарату Оболонської районної в місті Києві державної адміні-
страції

ЦАРАН 
Віталій Павлович

Керівник апарату Шевченківської районної в місті Києві державної ад-
міністрації

Керівник апарату В. Бондаренко

МІСьКИй КОНКУРС
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Вісник АКТУАЛьНО

Громадськість столиці, науковці, депутати різних 
рівнів все частіше звертаються до органів влади Ки-
єва з питання внесення змін та доповнень до Стату-
ту територіальної громади міста Києва з врахуван-
ням суспільно-політичних, соціально-економічних 
змін у житті держави.

Загальновідомо, що далеко не всі питання вну-
трішнього функціонування територіальних громад 
(а Києва як столиці — тим більше) врегульовані  
діючим законодавством. Тому внесення змін до «ло-
кальної конституції» в столиці є досить актуальним.

25 травня 2016 року під керівництвом заступни-
ка голови Київської міської державної адміністрації  
О. Резнікова та за організаційного забезпечення 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської ад-
міністрації) відбулося засідання щодо початку робо-
ти над внесенням змін та доповнень до Статуту.

На засідання були запрошені експерти-науковці 
галузі місцевого самоврядування з Інституту держа-

ви і права ім. В. Корецького НАН України, Національ-
ної академії державного управління при Президен-
тові України, Академії муніципального управління, 
Університету економіки та права «Крок», Міжнарод-
ного фонду «Відродження», аналітично-дослідного 
центру «Інститут міста», ГО «Українського незалеж-
ного центру політичних досліджень».

Учасники заходу визначилися із загальними під-
ходами щодо розробки, широкого публічного об-
говорення напрацьованих пропозицій та механізму 
прийняття змін. Передбачено можливість розши-
рення складу робочої групи із числа бажаючих фа-
хівців у процесі роботи, визначено механізми мак-
симальної відкритості та прозорості роботи над 
проектами змін та доповнень.

За алгоритмом роботи експертної групи, залу-
ченням громадськості можна стежити за сайтом 
Департаменту суспільних комунікацій виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської  
адміністрації) у розділі «Новини» або «Статут сто-
лиці».

СТАТУТ 
ТЕРИТОРiАльНО¯ 
ГРОМАДИ МiСТА 
КИªвА
Яким йому бути?

Довiдка:

Статут територіальної громади міста Києва затвердже-
но рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 №371/1805 
«Про Статут територіальної громади міста Києва» відпо-
відно до статті 5 Закону України «Про столицю України —  
місто — герой Київ», статей 8, 9, 19 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 38 Статуту територіальної громади міста 
Києва, пропозиції щодо внесення змін та доповнень мають пра-
во вносити на розгляд Київської міської ради Київський міський 
голова, депутати Київської міської ради, виконавчий орган Ки-
ївської міської ради та члени територіальної громади міста Киє-
ва шляхом проведення місцевого референдуму або здійснення 
місцевої ініціативи. Рішення про внесення змін до Статуту тери-
торіальної громади міста Києва приймаються двома третинами 
голосів депутатів від загального складу Київської міської ради.
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ВісникОФІЦІйНО

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ

СЕКРЕТАР КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРяДЖЕННя

29.01.2016 №15

Про затвердження графіка проведення 
особистого прийому громадян головами 
постійних комісій Київської міської 
ради VIII скликання

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»:

1. Затвердити графік проведення особистого прийому громадян головами постійних комісій Київ-
ської міської ради VIII скликання, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови 
секретар Київської міської ради В. Прокопів

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження заступника
міського голови секретаря
Київської міської ради

від 29.01.2016 № 13

ГРАФІК
проведення особистого прийому громадян головами постійних комісій 

Київської міської ради VIII скликання

№
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові голови по-
стійної комісії Київської міської ради

День та час  
проведення  

особистого прийому

Місце проведення 
особистого прийому

1 Странніков Андрій Миколайович — голо-
ва постійної комісії Київської міської ради з 
питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку

остання п’ятниця
місяця з 10.00 до 13.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1024 тел.: 202-
72-99, 202-70-36

2 Міщенко Олександр Григорович — голова 
постійної комісії Київської міської ради з пи-
тань містобудування, архітектури та земле-
користування

остання п’ятниця місяця 
з 11.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.102
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№
п/п

Прізвище, ім’я та по батькові голови по-
стійної комісії Київської міської ради

День та час  
проведення  

особистого прийому

Місце проведення 
особистого прийому

3 Старостенко Ганна Вікторівна — голова по-
стійної комісії Київської міської ради з пи-
тань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту

перший вівторок місяця 
з 16.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн. 319

4 Гелевей Олег Іванович — голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань охо-
рони здоров’я та соціального захисту

перша середа місяця 3 
14.00 до 15.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1003 тел.: 202-
71-05, 202-70-38

5 Яловий Костянтин Володимирович — голо-
ва постійної комісії Київської міської ради з 
питань екологічної політики

другий вівторок місяця з 
11.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн. 1005/1 тел.: 
202-72-31

6 Окопний Олексій Юрійович — голова постій-
ної комісії Київської міської ради з питань 
транспорту, зв’язку та реклами

остання п’ятниця місяця 
з 16.00

м. Київ, вул. Георгія Гон-
гадзе, 28-А, офіс 6

7 Березніков Олександр Іванович — голова 
постійної комісії Київської міської ради з пи-
тань місцевого самоврядування, регіональ-
них та міжнародних зв’язків

друга та четверта се-
реда місяця з 9.00 до 
10.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1019 тел.: 202-
71-07

8 Антонєнко Леонід Васильович — голова по-
стійної комісії Київської міської ради з пи-
тань власності

вівторок з 14.30 м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1015 тел.: 202-
72-24

9 Бондаренко Володимир Дмитрович — голо-
ва постійної комісії Київської міської ради 
з питань житлово-комунального господар-
ства та паливно-енергетичного комплексу

третій понеділок місяця 
з 11.00 до 13.00

м. Київ,
вул. Гната Юри, 9

10 Бондарчук Олег Володимирович — голова 
постійної комісії Київської міської ради з пи-
тань дотримання законності, правопорядку 
та запобігання корупції

перший вівторок місяця 
з 10.00 до 12.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1018 тел.: 202-
70-89

11 Бродський Олександр Якович — голова по-
стійної комісії Київської міської ради з пи-
тань торгівлі, підприємництва та регулятор-
ної політики

четверта середа місяця 
з 12.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1021 тел.: 202-
73-11

12 Муха Вікторія Вячеславівна — голова постій-
ної комісії Київської міської ради з питань 
культури, туризму та інформаційної політики

перша та третя середа 
місяця з 15.00 до 16.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1013 тел.: 202-
73-05

13 Макаров Олег Анатолійович — голова по-
стійної комісії Київської міської ради з пи-
тань регламенту та депутатської етики

другий вівторок
місяця з 9.30 до 11.00

м. Київ, вул. Хрещатик, 
36, кімн.1014 тел.: 202-
72-34

Керуючий справами І. Хацевич



18
органів самоорганізації населення

Вісник

Прийом громадян органами  
самоорганiзацi¿ населення
Відповідно до статті 18 Закону України «Про органи самоорганізації населення», орган самоорга-
нізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом грома-
дян. Надаємо  графік прийому громадян органами самоорганізації населення м. Києва станом на 
травень 2016 року.

№ 
п/п

Назва ОСН Адреса, день та години прийому

Голосіївський район
1. ОСН «Комітет мікрорайону «Теремки-1» м. Київ, вул. Заболотного, буд. 20-А, каб. 102 (приміщення ЖЕО-109)

щосереди 10:00–20:00
2. ОСН «Комітет мікрорайону «Теремки-2» м. Київ, вул. В. Касіяна, буд. 8 (приміщення ЖЕО другий поверх)

друга середа кожного місяця 17:00–19:00
3. ОСН «Комітет мікрорайону «Деміївка» м. Київ, вул. Деміївська, буд. 33 (приміщення ЖЕО-103)

щосуботи 17:00–18:00
4. ОСН «Комітет мікрорайону «Голосієво» м. Київ, пров. В. Дубиніна, буд. 14, під. 1, оф. 3, 

п’ятниця 15:00–18:00
5. ОСН «Комітет мікрорайону «Лиса гора» м. Київ, вул. Панорамна, буд. 26-А,

вівторок, четвер 15:00–18:00
6. ОСН «Вуличний комітет «Хуторець» м. Київ, вул. Жулянська, буд. 4,

щочетверга 14:00–19:00
7. ОСН «Комітет мікрорайону «Пирогів» м. Київ, Пирогівський шлях, буд. 169-Г,

друга середа кожного місяця 18:00–20:00
Дарницький район

8. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Осокорська садиба» 

м. Київ, вул. Завальна, буд. 1-В,
щосереди 15:00–17:00

9. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Крупської, 10» 

м. Київ, вул. Ілліча, буд. 10/5,
вівторок 10:00–13:00, четвер 16:00–18:00

10. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Нова Дарниця-2» 

м. Київ, вул. Ілліча, буд. 6/5,
щосереди 14:00–17:30

11. ОСН «Комітет мікрорайону «Рембаза» м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 36, кім. 7,
друга та четверта середа місяця 13:00–16:00

12. ОСН «Комітет мікрорайону «Нижні 
Бортничі» 

м. Київ, вул. Леніна, буд. 43,
середа 11:00–16:00

13. ОСН «Будинковий комітет «Харківське 
шосе, 21» 

м. Київ, Харківське шосе, буд. 21,
остання п’ятниця місяця 15:00–17:00

14. ОСН «Квартальний комітет «Дарниця» м. Київ, Харківське шосе, буд. 57,
щочетверга 14:00–18:00

15. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Нова Дарниця-5» 

м. Київ, вул. Вірменська, буд. 29,
понеділок 11:00–17:00

16. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Нова Дарниця-3» 

м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 13-Б, 
щосереди 15:00–19:00

17. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Ганни Ахматової, 41, 43» 

м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 13, 
вівторок 10:00–13:00, п’ятниця 18:00–21:00

18. ОСН «Будинковий комітет «Проспект 
Петра Григоренка, 12» 

м. Київ, пр-т П. Григоренка, буд 12 (2 секція),
вівторок 20:00–22:00, четвер 20:00–22:00 

19. ОСН «Квартальний комітет «Зариваха» м. Київ, вул. Іжевська, буд. 27,
щосереди 12:00–17:00
Деснянський район

20. ОСН «Комітет мікрорайону 
«Радосинь-1» 

м. Київ, вул. М. Закревського, буд. 3, (приміщення ЖЕО-307, другий 
поверх, кім. 7), 
щосереди 16:00–18:00

21. ОСН «Квартальний комітет  
«Радосинь-2» 

м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 18,
щосереди 16:00–18:00

22. ОСН «Комітет мікрорайону «Контакт» м. Київ, вул. Сабурова, буд. 20, (приміщення ЖЕО-313), 
середа 14:00–18:00; п’ятниця 10:00–13:00

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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23. ОСН «Будинковий комітет 
«Вулиця М. Закревського, 47-Б» 

м. Київ, вул. М. Закревського, буд. 47-Б,
щочетверга 18:00–20:00

24. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Чернігівський» 

м. Київ, вул. Будищанська, буд. 3,
середа 14:00–18:00, п’ятниця 10:00–13:00, 
перша та остання субота місяця 10:00–12:00

25. ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» м. Київ, вул. Л. Бикова, буд. 7-А,
середа 15:00–17:00, п’ятниця 10:00–13:00

26. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Милославський» 

м. Київ, пр-т Маяковського, 
буд. 93-Е, (приміщення ЖЕО-316),
понеділок 13:00–15:00, середа 13:00–17:00, 
четвер 13:00–15:00, п’ятниця 09:00–13:00

27. ОСН «Комітет мікрорайону «Биківня» м. Київ, пр-т Броварський, буд. 67-Г,
вівторок 14:00–18:00, п’ятниця 10:00–14:00

28. ОСН «Комітет мікрорайону «Десна» м. Київ, вул. Сабурова, буд. 3-А,
середа 15:00–18:00, п’ятниця 10:00–12:00

29. ОСН «Комітет мікрорайону «Лісовий-4» м. Київ, пр-т Лісовий, буд. 23-А,
вівторок 10:00–13:00, середа 15:00–19:00, п’ятниця 10:00–13:00

30. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Новодеснянський» 

м. Київ, вул. Будищанська, буд. 3, (приміщення ЖЕО-317),
середа 15:00–19:00, п’ятниця 10:00–13:00

31. ОСН «Комітет мікрорайону «Радунь» м. Київ, вул. Радунська, буд. 18, кім. 25 (другий поверх),
щосереди 16:00–19:00

32. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Пухівський» 

м. Київ, вул. Милославська, буд. 33-А, (приміщення ЖЕО-319)
щосереди 15:00–19:00

33. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Каштанови»

м. Київ, вул. Каштанова, буд. 8-Г, каб. 11,
понеділок 15:00–17:00, четвер 10:00–13:00

34. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Приозерний»

м. Київ, вул. Закревського, буд. 87-Д,
щосереди 14:00–18:00

35. ОСН «Вуличний комітет  
«Вулиця Макаренка»

м. Київ, вул. Макаренка, буд. 43,
перша, третя субота, неділя місяця 14:00–18:00
Дніпровський район

36. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Дніпровець» 

м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 103/1, оф. 1
понеділок–п’ятниця 09:00–18:00

37. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Воскресенка» 

м. Київ, вул. Курнатовського, буд.14-А, (приміщення ЖЕО)
третя п’ятниця місяця 18:00–19:00

38. ОСН «Будинковий комітет «Бульвар 
Праці, 5» 

м. Київ, Бульвар Праці, буд. 5,
понеділок 10:00–13:00, четвер 18:00–21:00

39. ОСН «Комітет мікрорайону «Русанівка» м. Київ, вул. Русанівська набережна, буд. 18,
щочетверга 19:00–21:00

40. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Березняки-Тельбін» 

м. Київ, вул. Бучми, буд. 6,
понеділок 10:00–13:00, середа 10:00–13:00

41. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Березняківська, 16» 

м. Київ, вул. Березняківська, буд. 16,
четвер 18:00–20:00

42. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Ленінградська площа» 

м. Київ, вул. Чудновського, буд. 1/10,
вівторок 10:00–13:00, четвер 15:00–19:00

43. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Каунаський»

м. Київ, Харківське шосе, буд. 4,
щоп’ятниці 10:00–14:00

44. ОСН «Комітет мікрорайону «Микільська 
Слобідка»

м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 4,
щовівторка 12:00–19:00
Оболонський район

45. ОСН «Будинковий комітет «Проспект 
Героїв Сталінграда, 49-Б) 

м. Київ, пр-т Г. Сталінграда, 
буд. 49-Б (приміщення для консьєржа)
другий вівторок та четвер кожного місяця 09:00–12:00

46. ОСН «Будинковий комітет «Проспект 
Героїв Сталінграда, 39»

м. Київ, пр-т Г. Сталінграда, буд. 39 (приміщення для консьєржа)
щоп’ятниці 17:00–19:00

47. ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Фрунзе, 168»

м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 168, кім. 1
перший вівторок місяця 19:00–21:00

48. ОСН «Будинковий комітет «Мінський 
проспект, 12»

м. Київ, Мінський проспект, буд. 12 (технічна кімната),
друга середа місяця 17:00–19:00

49. ОСН «Комітет мікрорайону «Селище 
Водогін, хутори Микільський та Редьки»

м. Київ, вул. Дніпроводська, буд. 31/1,
вівторок 11:00–15:00, п’ятниця 14:00–16:45

50. ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Вишгородська, 54»

м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 54,
другий вівторок місяця 12:00–19:00

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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Печерський район
51. ОСН «Комітет мікрорайону «Липки» м. Київ, пр-т І. Мар’яненка, буд. 9, щоп’ятниці 10:00–13:00
52. ОСН «Комітет мікрорайону  

«Лаврський»
м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 7, 
вівторок 10:00–14:00, четвер 10:00–14:00

53. ОСН «Комітет мікрорайону «Печерська 
фортеця»

м. Київ, вул. П. Лумумби, буд. 16,
щосереди 15:00–18:00

54. ОСН «Комітет мікрорайону «Видубичі» м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 6, щовівторка 10:00–14:00
55. ОСН «Комітет мікрорайону  

«Олімпійський»
м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2,
щовівторка 10:00–14:00

56. ОСН «Комітет мікрорайону «Злагода» м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 24,
щовівторка 10:00–14:00

57. ОСН «Комітет мікрорайону «Хрещатик» м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 26/17,
понеділок 10:30–12:30, середа 10:30–12:30,  п’ятниця 09:00–12:00

58. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Новопечерський»

м. Київ, вул. Тверська, буд. 6,
понеділок 10:00–13:00, середа 14:00–17:00

59. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Інститутська, 15/5»

м. Київ, вул. Інститутська, буд. 15/5, оф. 75,
середа 15:00–19:00, п’ятниця 10:00–14:00

60. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Кіквідзе, 23»

м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 23,
вівторок 09:30–10:30, четвер 19:30–20:30
Подільський район

61. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Мостицький»

м. Київ, пров. Квітневий, буд. 1,
щочетверга 14:00–19:00

62. ОСН «Комітет мікрорайону «Куренівка» м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 115/3, щосереди 15:00–18:00
63. ОСН «Комітет мікрорайону  

«Рада мікрорайону «Нивки»
м. Київ, вул. М. Гречка, буд. 18-Г, кім. 46,
щосереди 14:00–18:00

64. ОСН «Комітет мікрорайону  
«Рада житлового масиву «Виноградар»

м. Київ, пр-т Г. Гонгадзе, буд. 3-Б,
щосереди 15:00–18:00

Святошинський район
65. ОСН «Квартальний комітет 

«Прип’ятчани»
м. Київ, вул. Якуба Колоса, буд. 15-Б,
щосереди 16:00–18:00

66. ОСН «Вуличний комітет  
«Вулиця Академіка Туполєва»

м. Київ, вул. А. Туполєва, буд. 17-В,
щочетверга 10:00–14:00

67. ОСН «Комітет мікрорайону «Злагода-1» м. Київ, вул. Святошинська, буд. 6,
вівторок, четвер 10:00–14:00

68. ОСН «Будинковий комітет  
«Вулиця Зодчих, 60/1»

м. Київ, вул. Зодчих, буд. 60/1 (службове приміщення ОСББ «Авто-
транспортник-2»), щочетверга 17:00–20:00

69. ОСН «Квартальний комітет «Авіатор» м. Київ, вул. Пантелькіна, буд. 9-А,
щосуботи 18:00

70. ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Картвелішвілі, 3-Б»

м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 3-Б, 
третій вівторок кожного місяця

Солом’янський район
71. ОСН «Комітет мікрорайону «Дачі  

Караваєві»
м. Київ, вул. Карпатська, буд. 33,
щоп’ятниці 09:00–16:00

72. ОСН «Комітет мікрорайону «Рідна  
оселя»

м. Київ, вул. Виборзька, буд. 42, кім. 3,
середа 15:00–18:00

73. ОСН «Будинковий комітет «Вулиця  
Городня, 7, вулиця Докучаєвська, 12»

м. Київ, вул. городнящосуботи 10:00–18:00

74. «Комітет мікрорайону «Грушківський» м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 14-А,
щосереди 14:00–17:00

75. «Комітет мікрорайону «Жуляни» м. Київ, вул. Радянська, буд. 3,
перший та третій четвер місяця 09:00–13:00

76. «Комітет мікрорайону «Батиєва гора» м. Київ, вул. Волгоградська, буд. 41-А,
перша та третя середа місяця 18:00–19:00

Шевченківський район
77. «Комітет мікрорайону «Лук’янівський» м. Київ, вул. Довнар-Запольського, буд. 6,

середа 16:00–18:00, п’ятниця 10:00–12:00
78. ОСН «Квартальний комітет «Шулявка» м. Київ, вул. В Васильківська, буд. 11-А,

щовівторка 11:00–13:00, 15:00–18:00
79. ОСН «Комітет мікрорайону «Сирецьке 

джерело»
м. Київ, вул. Щусєва, буд. 36,
щочетверга 17:00–20:00

80. ОСН «Комітет мікрорайону «Сирець-1» м. Київ, вул. Дорогожицька,  буд. 15-А,
щовівторка та щочетверга 10:00–18:00

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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ЗАхОДИ З блАГОУСТРОю

Керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
«Олімпійський» Печерського району  

Кириллова Ніна Матвіївна 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ліворуч — керівник ОСН «Квартальний  комітет 
«Прип’ятчани» Святошинського району  

Бєлокраїнська Людмила Петрівна

Праворуч — керівник ОСН «Комітет мікрорайону  
“Рада мікрорайону Нивки» Подільського району  

Бадиленко Таїсія Миколаївна

Праворуч — керівник ОСН «Будинковий комітет 
«Вулиця Анни Ахматової, 41, 43» Дарницького району 

Бей Людмила Анатоліївна

Третя ліворуч — керівник ОСН «Будинковий 
комітет«Проспект Повітрофлотський, 21/2, вулиця  

Олексія Шовкуненко, 4» Солом’янського району  
Соценко Валерія Юріївна

З метою санітарного очищення території міста 
Києва після зимового періоду, відновлення благо-
устрою та озеленення території, з 14 березня 2016 
року в столиці стартував весняний двомісячник з 
благоустрою (Розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації) від 12.03.2016 р. №145 «Про про-
ведення весняного двомісячника з благоустрою, 
озеленення та поліпшення санітарного стану міста 
Києва в 2016 році»). Спільними зусиллями органів 
самоорганізації населення, громадських організа-
цій  та комунальних підприємств у кожному районі 
столиці проведено низку заходів з благоустрою те-
риторій.

На засіданнях комітетів органів самоорганіза-
ції населення були прийняті рішення запропонува-
ти мешканцям долучитися до прибирання скверів, 
парків, упорядкування території біля своїх будинків 
чи власних садиб, подбати про дитячі та спортивні 
майданчики.

Подаємо фоторепортаж із частини проведених 
заходів.
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З новими знаннями 
до плiдно¿ працi!

Третій рік поспіль у квітні керівники та секретарі 
органів самоорганізації населення міста підвищували 
свій професійний рівень під час весняної сесії началь-
них семінарів. Організували ці традиційні навчально-
просвітницькі заходи Департамент суспільних кому-
нікацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації праців-
ників органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій.

Навчання працівників органів самоорганізації на-
се лення столиці відбулося в рамках виконання за-
ходів комплексної програми «Сприяння місцевому 
самоврядуванню та розвитку громадянського сус-
пільства у м. Києві на 2012–2016 рр.».

Під час навчальних семінарів, завдяки квалі-
фікованим викладачам та фахівцям з питань ме-
неджменту та місцевого самоврядування, слухачі 
отримали нові знання та запозичили досвід щодо 
особливостей здійснення права власності у бага-
токвартирних будинках відповідно до Закону Укра-
їни «Про особливості здійснення права власності 
у багатоквартирному будинку», технології розроб-
ки проектів та програм, ініціювання та проведення 
громадських слухань, організації документообігу та 
діловодства в ОСН.

ВИКОНАВЧИй ОРГАН КИЇВСьКОЇ МІСьКОЇ РАДИ
(Київська міська державна адміністрація)

КИЇВСьКИй МІСьКИй ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
 ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  
САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ,  

УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІй

РОЗКЛАД ЗАНяТЬ
тематичного короткострокового семінару 

«Організація роботи органів  
самоорганізації населення» (керівники)

27 квітня 2016, середа

09.00—
09.30

Реєстрація учасників семінару. Вхідне 
анкетування.

09.30—
10.00

Відкриття навчання.
Стан розвитку органів самоорганізації на-
селення в м. Києві.
Бабічева Зоя Іванівна — в. о. директора Центру.
Галета Віктор Петрович — начальник відділу з 
питань місцевого самоврядування Департа-
менту суспільних комунікації КМДА.

10.00—
11.30

Тематична зустріч.
Порядок підготовки та захисту проектів та 
програм органами самоорганізації насе-
лення на конкурсі проектів та програм роз-
витку місцевого самоврядування.
Галета Віктор Петрович — начальник відділу з 
питань місцевого самоврядування Департа-
менту суспільних комунікації КМДА.

11.40—
12.25

Тематична зустріч.
Особливості здійснення права власності 
у багатоквартирних будинках відповідно 
до Закону України «Про особливості здій-
снення права власності у багатоквартир-
ному будинку».
Гуманенко Валерій Леонідович — депутат 
Київської міської ради, керівник ОСН «Комі-
тет мікрорайону «Березняки-Тельбин».

12.25—
13.10

13.10—
13.40

Тематична зустріч.
Порядок організації та проведення гро-
мадських слухань в місті Києві відповідно 
до вимог чинного законодавства.
Попов Олексій Леонідович — головний спе-
ціаліст відділу комунікацій з громадськістю 
Департаменту суспільних комунікацій КМДА

Перерва на обід

13.40—
15.10

Практичне заняття.
Механізми взаємодії влади і громад-
ськості.
Гонюкова Лілія Василівна — професор кафе-
дри державної політики та суспільного роз-
витку НАДУ при Президентові України, док-
тор наук з державного управління, професор.

15.15—
16.45

Практичне заняття.
Практика організації діяльності та вико-
нання власних повноважень органами са-
моорганізації населення.
Папуша Олена Валентинівна — керівник ОСН 
«Комітет мікрорайону «Караваєві дачі».
Маляр Станіслав Анатолійович — заступник ке-
рівника ОСН «Комітет мікрорайону «Лаврський».

16.45 Підбиття підсумків навчання.
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Обранi киянами

Згідно з рішеннями виборних зборів (конференцій) жителів за місцем проживан-
ня у частині органів самоорганізації населення м. Києва, відбулися зміни керівного 
складу.

Пропонуємо численній ОСНівській громаді столиці фотознайомство з новообра-
ними колегами.

Вітаємо з високою довірою мешканців 
та бажаємо плідної роботи!

ШКУРКО  
Олена Анатоліївна — 
керівник ОСН «Комітет мі-

крорайону «Микільська Сло-
бідка» Дніпровського району.

ШКУЛІй  
Євгеній Валерійович —

 керівник ОСН «Комітет мі-
крорайону «Милославський» 

Деснянського району. 

ЯВОРСьКА  
Наталія Михайлівна —

секретар ОСН «Комітет 
 мікрорайону «Хрещатик»  

Печерського району.

ЦИКАЛЕНКО  
Тамара Вікторівна — 
керівник ОСН «Комітет мі-
крорайону «Пирогів» Голо-

сіївського району.

ШЕВЧУК  
Світлана Михайлівна — 

секретар ОСН «Комітет мі-
крорайону «Пирогів» 

 Голосіївського району.

ФЕЩЕНКО  
Ольга Володимирівна — 
секретар ОСН «Комітет мікро-
району «Микільська Слобідка» 

Дніпровського району.

КУПЕНКО 
 Сергій Миколайович — 

керівник ОСН «Комітет  
мікрорайону «Мостицький» 

Подільського району.

СОЛОНЕНКО  
Микола Анатолійович —
секретар ОСН «Квартальний 

комітет «Шулявка»  
Шевченківського району.

Нові керівники

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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ДЕНь вИшИвАНКИ
У культурі практично будь-якого народу є речі, 

які яскраво відображають його особливу національ-
ну традицію. Вишиванка — яскравий приклад і під-
твердження цьому. Історія вишиванки своїми вито-
ками сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням 
знаменитого давньогрецького історика, географа і 
мандрівника Геродота, елементами вишиванки був 
прикрашений одяг скіфів, які проживали в наших 
землях в період VIII ст. до н. е. — IV ст. н. е. Знаме-
нитий арабський мандрівник X ст. у своїх розповід-
ях також згадує про русів, які носили вишитий одяг.  
У ході сучасних досліджень, наприклад, на Черка-
щині, були знайдені срібні бляшки з фігурками чо-
ловіків, датування знахідок VI ст., дослідження яких 
показали ідентичність елементів одягу та орнаменту 
вишивки українського народного костюма XVIII–XIX 
століть.

День вишиванки — поки ще не офіційне і віднос-
но нове народне свято, покликане сприяти єдності і 
культурному відродженню всього багатонаціональ-
ного українського народу. 

Це свято відзначається в третій четвер травня. 
Цього року День вишиванки проводився 19 травня.

19 червня 2016 року активісти ОСН «Комітет мі-
крорайону «Джерело» Деснянського району м. Киє-
ва (керівник — Черевко О.І.) спільно з учнями ЗОШ 
№282 організували акцію — привітання мешканців 
мікрорайону з Днем вишиванки. Учасники акції ви-
йшли на вулиці мікрорайону у вишиванках і вітали 
мешканців, бажаючи міцного здоров’я та благополуч-
чя. Також роздавали привітальні листівки з цікавими 
фактами про вишиванку та пропонували пов’язати на 
руку стрічку з національним орнаментом.

На фото: третя справа — керівник ОСН «Комітет мікрорайону «Джерело» Черевко О. І.
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Витяг

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
25.03.2016  № 387

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 квітня 2016 р. 
за № 530/28660

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
4) у Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) 

бюджетних коштів додатка 2:
в абзаці сімнадцятому:
слово «Заявки» замінити словом «заявки»;
слова «та перерахування коштів на вкладні рахунки» виключити;
доповнити абзац новим реченням такого змісту: «За бюджетними фінансовими зобов’язаннями за 

окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетно-
го фінансового зобов’язання, проставляється дата Реєстру фінансових зобов’язань»;

в абзаці вісімнадцятому:
слова «та перерахуванні коштів на вкладні рахунки» виключити;
доповнити абзац новим реченням такого змісту: «За бюджетними фінансовими зобов’язаннями за 

окремими напрямами видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують узяття бюджетно-
го фінансового зобов’язання, проставляється номер Реєстру фінансових зобов’язань».

Державної казначейської служби України.

Міністр Н. яресько

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ 
Міністерства фінансів України 
25.03.2016 № 387

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
08 квітня 2016 р. 
за № 530/28660

ЗМІНИ 
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

8. У розділі XII:
1) абзац четвертий пункту 12.1 виключити;
2) пункти 12.2, 12.3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 12.4-12.10 вважати відповідно пунктами 12.2-12.8;
3) друге речення абзацу третього пункту 12.8 виключити.
9. Додатки 21, 22 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.
10. Доповнити Порядок після додатка 30 новим додатком 31, що додається.
У зв’язку з цим додатки 31-37 вважати відповідно додатками 32-38.
У тексті Порядку посилання на додатки 31-37 замінити посиланнями відповідно на додатки 32-38.
11. Додаток 34 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту 
державного бюджету В. П. Лозицький
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«Ки¿в укра¿номовний»
Високу культуру мовлення фахівця визначає досконале володіння літературною мовою, її нормами в 

процесі мовленнєвої діяльності. Важливе значення для удосконалення культури мовлення має систематич-
не й цілеспрямоване практикування в мовленні — спілкування рідною мовою із співробітниками, колегами, 
знайомими, приятелями, оскільки вміння і навички виробляються лише в процесі мовленнєвої діяльності.

Про деяких людей кажуть, що вони мають чуття мови. «Чуття мови» означає наявність природних, вро-
джених здібностей до мови, вміння відчувати правильність чи неправильність слова, вислову, граматичної 
форми. Це чуття можна виховати в собі тільки одним шляхом — вдосконалюючи власне мовлення.

Тож виховуйте своє чуття мови! Це важлива умова професійного успіху та фахового зростання!

Від редакції

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Не дивлячись на Не зважаючи на 

Пророблена робота Виконана робота

Робочий телефон Службовий телефон

Слідуючого дня Наступного дня

Корінним образом Докорінно 

Ні в якому разі В жодному разі

Мати свою позицію Мати власну позицію

Я рахую Я вважаю, на мою думку

Для всіх інших Для решти

Основа для звільнення Підстава для звільнення

Впроваджувати в життя Втілювати в життя

Проблема заключається Проблема полягає

Включити до списку Занести до списку

Відстоювати свої права Обстоювати свої права

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Я допускаю Я припускаю

Узгоджувальна комісія Погоджувальна комісія

Жилий масив Житловий масив

Вирішувати проблему Розв’язувати проблему

Вистачить звернутися Досить звернутися

Об’явлений конкурс Оголошений конкурс

Знаючі працівники Обізнані працівники

Лишити прав власності Позбавити прав власності

Пояснююча записка Пояснювальна записка

Проїздний білет Проїзний квиток

Учбовий процес Навчальний процес

Жаліються Скаржаться 

Висновки витікають Висновки випливають

Заключати договір Укладати договір

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

За моєю думкою На мою думку

Згідно плану Згідно з планом

Підводити підсумки Підбивати підсумки

Приймати міри Уживати (вживати) заходів

На протязі року Протягом (упродовж) року

Приймати участь Брати участь

Дякуючи допомозі Завдяки допомозі

Діюче законодавство Чинне законодавство 

Багаточисленний Численний 

Оточуюче Навколишнє (довколишнє) 

Отримали освіту Здобули освіту

Вільна вакансія Вакансія 

Прийшов час Настав час

По великому рахунку За великим рахунком
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НОвi ОСНи СТОлИЦi
Відповідно до наданих Київською міською радою 

дозволів, значно поповнилася кількість ОСНів столиці.
Так, в Голосіївському районі м. Києва шляхом 

повідомлення легалізовані два будинкові коміте-
ти: «Проспект Науки 42/1, корпус 12» (керівник — 
П. Д. Мазур) та «Проспект Науки 42/1, корпус 15» 
(керівник — С. В. Фурманов). Комітети об’єднали 
понад 200 жителів. 

Мешканці п’яти ОСНів вирішили легалізуватися 
шляхом реєстрації — створенням юридичної особи. 
Так, Деснянський район поповнився «Вуличним ко-
мітетом «Вулиця Макаренка» (керівник — Н. П. Сте-
пачова), який об’єднує 226 жителів. Відповідне роз-
порядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 18 
квітня 2016 р. підписав голова Київської міської дер-
жавної адміністрації В. Кличко. 

У Дарницькому районі зареєстровано «Будинко-
вий комітет «Харківське шосе, 21». Керівником комі-
тету, який охоплює 385 жителів, обрана — М. І. Ка-
заченко. Відповідно до розпорядження № 625 ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), орган самоорга-
нізації населення «Будинковий комітет «Харківське 

шосе, 21» внесено до Єдиного реєстру ОСНів м. Ки-
єва 30.06.2015 року за № 130. 

Оболонський район поповнився будинковим 
ОСНом «Вулиця Вишгородська, 54». Новий комітет 
об’єднав 208 жителів та очолила його С.М. Павлик. 
Зареєстрований ОСН «Будинковий комітет «Вулиця 
Вишгородська, 54» 11 квітня 2016 року розпоря-
дженням № 131 виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

Орган самоорганізації населення «Будинковий 
комітет «Проспект Повітрофлотський, 21/2, вулиця 
Олексія Шовкуненка, 4» був занесений до Єдиного 
реєстру 16.05.2016 року, чим поповнив ряди ОСНів 
Солом’янського району. Керівником комітету обра-
ли В.Ю. Саценко. 

Легалізований шляхом реєстрації будинковий 
комітет «Провулок Литовський, 4/30», Голосіївсько-
го району, що раніше був легалізований шляхом по-
відомлення. Комітет об’єднує 26 жителів та очолює 
його І. Г Лебедєва.

Вітаємо жителів із завершенням легалізації і ба-
жаємо успіхів у подальшій самоорганізації мікро-
громад задля розвитку місцевого самоврядування 
Києва. 

ВИКОНАВчИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІя)

РОЗПОРяДЖЕННя

18.03.2016 № 65

Про реєстрацію органу самоорганізації 
населення «Вуличний комітет 
«Вулиця Макаренка»

Відповідно до статті 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», підпункту 7 пункту 
«б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Київської 
міської ради від 28 березня 2002 року № 373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації на-
селення», від 19 березня 2015 року № « 271/1136 «Про надання дозволу на створення органу самоорга-
нізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Макаренка» у Деснянському районі м. Києва», від 23 липня 
2015 року № 784/1648 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.03.2015 № 271/1136 
«Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Ма-
каренка» у Деснянському районі м. Києва», розглянувши заяву уповноважених представників і подані 
документи, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Зареєструвати орган самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Макаренка».
2. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) внести орган самоорганізації населення «Вуличний комітет «Вулиця Макарен-
ка» до Єдиного реєстру органів самоорганізації населення у місті Києві.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської 
державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова В. Кличко

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
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«ВІСНИК ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННя»  
підготовлений за пропозиціями, побажаннями та матеріалами представників ОСН  

м. Києва. Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київради  
(Київської міської державної адміністрації) звертається до представників ОСН  

надавати свої пропозиції щодо змісту наступних випусків бюлетеню.

ШАНОВНI КИяНИ!

Закінчується термін реалізації заходів міської комплексної 
програми «Сприяння місцевому самоврядуванню та розви-
тку громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 рр.»,  
затвердженої рішенням Київської міської ради № 842/7078  
від 15.12.2011 року. 

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміні-
страції) звертається до вас з проханням надати пропозиції та  
побажання до проекту нової міської комплексної програми 
сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадян-
ського суспільства у м. Києві, яка орієнтовно буде розрахована 
на 2017-2019 рр. 

Прохання надсилати пропозиції за адресою:  
Департамент суспільних комунікацій  

виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації),  

вул. Хрещатик, 44, Київ, 01044, тел. (044)-230-92-07.


