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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 

 

Громадський рух «Чесно» 

І. Латиш 

foi+request-62988-

aea9b43d@dostup.pravda.com.ua  

Про запит на інформацію 
І. Латиш 

Шановний Володимире Володимировичу! 
 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від І. Латиш надійшов запит на інформацію від 
13.02.2020, який зареєстровано 13.02.2020 в управлінні інформаційного 
забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 945 (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. 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» надсилаємо за належністю запит І. Латиш для розгляду та 
надання відповіді в установленому законом порядку. 

Інформуємо, що запит також направлено для подальшого розгляду в межах 
компетенції та надання відповіді автору до:  

Департаменту земельних ресурсів,  

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури,  
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Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг,  

Департаменту будівництва та житлового забезпечення,  
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту,  
Департаменту економіки та інвестицій,  
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю,  
Департаменту з питань реєстрації,  
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій,  
Департаменту комунальної власності м. Києва,  
Департаменту культури,  
Департаменту містобудування та архітектури,  
Департаменту міського благоустрою,  
Департаменту молоді та спорту,  
Департаменту освіти і науки,  
Департаменту охорони здоров’я,  
Департаменту охорони культурної спадщини, 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва,  
Департаменту соціальної політики,  
Департаменту суспільних комунікацій,  
Департаменту транспортної інфраструктури,  
Департаменту фінансів,  
Управління (інспекції) самоврядного контролю,  
Управління екології та природних ресурсів,  
Управління з питань реклами,  
Управління з питань цивільного захисту,  
Управління туризму та промоцій,  

Державного архіву м. Києва,  

Служби у справах дітей та сім’ї. 
Відповідь від апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) буде надано окремо. 
Додаток: на 1 арк. в 1 прим. першому адресату. 
 

З повагою 

 

Керівник апарату       Дмитро ЗАГУМЕННИЙ 

 

Олександра Щербина  

Катерина Куліковська 202 76 00 


