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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 
 

 

Громадський рух «Чесно» 

І. Латиш 

foi+request-62988-

aea9b43d@dostup.pravda.com.ua  

 

Шановна пані Ірино! 
 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, 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). 

За результатами розгляду запиту в межах компетенції апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) інформуємо, що протягом 2019 року окремо закупівель 
одноразового пластикового посуду апаратом виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) не здійснювалось. Для 
забезпечення питною водою заходів за участю керівництва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які 
проводились в адміністративному будинку по вул. Хрещатик, 36, управління 
фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) провело відповідну 
закупівлю. В межах закупівлі було поставлено 1614 пластикових стаканчиків 
об’ємом до 200 мл на загальну суму 484,20 гривень. Вартість поставки включає 
послуги з доставки та обслуговування заходів. 

Інформуємо, що запит також направлено для подальшого розгляду в межах 
компетенції та надання відповіді до структурних підрозділів виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):  

Департаменту земельних ресурсів,  
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури,  

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


                                                                                                                                                    . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
ЕЛЕКТРОННИМ ЦИФРОВИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000ABE92800A78C6900  

Підписувач Загуменний Дмитро Миколайович 

Дійсний з 19.10.2018 11:53 по 19.10.2020 11:53 

Київська міська державна 
адміністрація 

Н7>!ЕDГ',Uh7HО   
 

009-304 від 20.02.2020 
 

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. 
 

 

З повагою 

  

Керівник апарату       Дмитро ЗАГУМЕННИЙ 
 

 

 

 

Катерина Баранова 

 

Катерина Куліковська 202 74 54 


