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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 
 

 

Катерина 

foi+request-84494-

355a9c77@dostup.pravda.com.ua  

 

Шановна пані Катерино! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який 

зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 06.04.2021 за № 1735(з). 

За результатами розгляду запиту надаємо розрахунково-платіжну відомість 

по видам нарахувань за січень-лютий 2021 року Київського міського голови, 

заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівника 

патронатної служби Київського міською голови, помічників Київського 

міською голови. 

Посади радників Київського міського голови з 01.05.2016 відсутні у 

штатному розписі апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації).  
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Одночасно інформуємо, що відповідно до розпорядженням виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

10.03.2017 № 277 «Про затвердження Положення про радників на громадських 

засадах у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації)» Київський міський голова може мати позаштатних 

радників на громадських засадах. 

Принагідно повідомляємо, що інформація про заробітну плату Київського 

міського голови та заступників голови Київської міської державної 

адміністрації щомісяця оприлюднюється у формі відкритих даних на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних: https://data.gov.ua/dataset/a2f5bac5-

5507-4da9-a9d7-ffb45349c270. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 
Катерина Баранова 

 

Катерина Куліковська 202 74 54 
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