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АПАРАТ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202 77 76, 202 75 06, 

E-mail:kmda@kma.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37853361 

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

 

Заступнику міського голови –  

секретарю Київської міської ради 

В. ПРОКОПІВУ 

 

В. Богатир  

foi+request-52991-

e9327e6c@dostup.pravda.com.ua 
 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від В. Богатиря надійшов запит на інформацію, який 

зареєстровано 15.08.2019 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу 

до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління) за № 3439(з). 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. 

У відповідності до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» надсилаємо за належністю запит В. Богатиря для 

розгляду в межах компетенції (п. 8) та надання відповіді в установленому 

законом порядку. 

В межах компетенції апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на п. 5 повідомляємо, що вплив 

голови Київської міської державної адміністрації Кличка В.В. на 

правовідносини, що виникли у процесі виконання договору пайової участі у 

створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва 

№ 564 від 18.09.2008, укладеного між Департаментом економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
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адміністрації) та товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія-Інвест», 

обмежено виключно правом призначення на конкурсній основі керівника 

Департаменту відповідно до розпорядження Київського міського голови від 

15.07.2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» (зі змінами). 

Також інформуємо, що запит направлено на виконання до Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) для розгляду в межах компетенції в 

установленому законом порядку. 

 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. першому адресату. 

 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олександра Щербина  

Катерина Куліковська 202 76 00 


