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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 
 

 

Наталія 

foi+request-66428-

dc8f58c8@dostup.pravda.com.ua 

 

foi+request-66429-

3324140b@dostup.pravda.com.ua 

 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшли Ваші запити, які зареєстровано в управлінні 

інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) за № 1915(з) та № 1916(з). 

За результатами розгляду Ваших запитів надаємо копії розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 

- від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві»; 

- від 29.07.2011 № 1339 «Про внесення змін та доповнень до 

розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
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(Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 

та від 12.05.2011 № 715». 

Повідомляємо, що запит № 1916(з) також направлено до Департаменту 

комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) та до Деснянської, Дніпровської, Дарницької, 

Печерської, Шевченківської, Солом’янської, Голосіївської, Подільської, 

Святошинської, Оболонської районних в місті Києві державних адміністрацій 

для подальшого опрацювання в межах компетенції та надання Вам відповідей. 

Одночасно відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» інформуємо про продовження терміну 

розгляду Вашого запиту № 1916(з) у зв’язку з пошуком інформації серед 

значної кількості даних.  

Кінцевий термін виконання встановлено 05.05.2020 (20 робочих днів з 

дня отримання Вашого запиту). Наголошуємо, що виконавцями буде вжито всіх 

можливих заходів для надання інформації якнайшвидше. 

 

Додаток: на 424 арк. в 1 прим.  

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 

 

 

Катерина Баранова 

Катерина Куліковська 202 74 54 


