
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 13.07.2017 р. N 828 

Київ 

Про деякі питання організаційного забезпечення реалізації 

рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року N 119/119 

"Про деякі питання здійснення виконавчим органом Київської 

міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 

повноважень у сфері комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду" 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про комплексну реконструкцію 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", на виконання рішення Київської міської ради від 03 

березня 2016 року N 119/119 "Про деякі питання здійснення виконавчим органом Київської міської ради 

(Київською міською державною адміністрацією) повноважень у сфері комплексної реконструкції кварталів 

(мікрорайонів) застарілого житлового фонду", з метою обстеження і оцінки технічного стану наявних об'єктів у 

межах кварталів (мікрорайонів), що підлягають комплексній реконструкції, та забезпечення розробки проекту 

Програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві: 
1. Визначити Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) замовником розробки проекту Програми комплексної реконструкції 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві (далі - проект Програми). 
2. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) у встановленому порядку: 
2.1. Забезпечити визначення розробника проекту Програми, зазначеної в пункті 1 цього розпорядження. 
2.2. Забезпечити подання розробленого проекту Програми на розгляд та затвердження Київській міській раді. 
2.3. Здійснювати узагальнення інформації та координацію дій з питань реконструкції кварталів (мікрорайонів) 

застарілого житлового фонду в місті Києві. 
3. Районним в місті Києві державним адміністраціям, на території яких розміщуються об'єкти застарілого 

житлового фонду, що підлягають комплексній реконструкції, в установленому порядку провести інвентаризацію 

таких об'єктів та надати Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) матеріали інвентаризації. 
4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) разом з Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) надати Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про території 

комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду в місті Києві, власників 

(користувачів) земельних ділянок, розташованих на цих територіях, на підставі містобудівної документації та з 

урахуванням матеріалів інвентаризації із зазначенням меж цих територій та загальної площі застарілого житлового 

фонду, що підлягає комплексній реконструкції, окремо по кожному кварталу (мікрорайону). 
5. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) у встановленому порядку надати Департаменту будівництва та житлового забезпечення 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) письмові пропозиції в 

частині проведення конкурсів із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни 



житлового фонду, пайової участі у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного 

населеного пункту та іншу інформацію для включення до проекту Програми, зазначеної в пункті 1 цього 

розпорядження. 
6. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) в установленому порядку подати до Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетний запит з пропозиціями щодо потреби 

в бюджетних коштах, необхідних для фінансування розробки проекту Програми, зазначеної в пункті 1 цього 

розпорядження. 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної 

адміністрації Спасибка О. В. 

  
Голова В. Кличко 
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