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У [епартаментi з питань державIlого архiтектурно-булiвельного контолю
MicTa Кисва виконавчого органу Ки'tЪськоТ MicbKoi ради (КиiЪськоi мiськоi
державноТ адмiнiстрацiТ) (далi - {епартамент) в межах наданих повноважень
опрацьований Ваш запит на iнtРормачiю вiд 07,05.202l Nч 2275 (з) щодо надання
iнформацii про структуру виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi
мiськоi державноi алмiнiстрацii).

За результатам и опраUюаання повiдомлясvо,
Розпорядженням виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi

Micbкoi державноi алмiнiстрацii) вiд 26.02.20l8 N:r 309 <Про внесення змiн до
структури [епартаменту з питань державного архiтектурно-булiвельного
контролЮ MicTa Кисва виконавчогО органу КиiвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоi
Micbkoi державноi алмiнiстрачii)> внесено ocTaHHi змiни до структури
!епартаменту,

Станом на 0|.0I.202l штатна чисе_ltьнiсть працiвникiв !епартаменry
складала 5 l особа та cTaHo:rr на 0l .04.202 I залишилася без змiн.

IнформацiЯ про загальну чиселыtiсть та струкryру .Щепартаменту
у формi вiдкритих даних представлена за посиланням:

hltDS://data.soy uа-/оrsапi zatiorL/deo artament-Z-pytan-delzhav lloho-arkhitektumo-
budive lnoho-kontroliu-mis Ykопачс ho-ota-kvieva-v

тa на офiцiйному веб-сайтi КМ!А:
h //k l\, rniska vlada/s tllla 15 /vikonav оI kivsko miskо radi kivska miska derzhavna adrninis tratSiYa/d

ll d aDlc' z d avnoh
budiv elnoho kontrol iu пlistа kvieva/

arkhit turпо-
ераrtаm tltau vIi



,Щепартаменту пiдпорядковане комунальне пiдприсмство <ЛIК> м. Кисво,
дiяльнiсть якого призупинено.

Додаток: на 2арк, в l прим

з повагоlо

В. о. директора оксана Попович

]0],77,60
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Про внесення зrtiп до сlруюурII
,Щепартамелtту з питань деl]iкавIrою
архiтекryрно-булiвельпого контролю
MicTa Кисва виконавчого органу
Киiвськоi :,licbKoi радlл (КиiЪськоi
MicblioТ державцоi aлl.tiHicTpaltii)

Вi;rповiдrlо ло Закону Укlэаiни Kllpo столишо Украitли - мiсто-герой
Кtлiз>, рiшеrпrя Киiвськоi rlicbKoi рали вiд 23 ,,tипня 20l5 року ýs 76ll1625 <ГIро

ут]lорення ,Щепартаменту з пIrтань лер]кавI{ого архiтектурно-6улiвельного
к0l{I,рол}О :rric,ra Кисва вlлконаачогО органу КиiвськоТ lticbKoi ралtl (КrtIвсы<оi

rricbKoi лерrкавноi alrriHicTpaшii)>, розпорядr]iеIлllя китвського мiського го.,тови

вiл l8 сiчl.rя ?0l8 року Лл l! <Про затверjl;,tiення lраничltоi чисс.qыlосr,i
працiвникiв стрlrtryрttих пiдllоз,li.riв вl,rкоttавчого орган), Киiвськоi MicbKoT рали
(Т(иiЪськоi MicbKoi державноi a1-1]\f iHicTpaItii)):
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Уяести злliнlt 
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cтpyк,l,ypll j[euapTaMeHTy з питань ,:tержавного
архiтекп,рпо-булiве,.Iы{оrо l(оllтролю MicTa Кисва виконавчого оргаIrу Киiвськоi
мjськоj ради (киiъськоi lricbKoI державноi a](MiHicTpaцii), затверд}кеноi

розпорядкеш{я}l викоЕавчого органу Киiвськоi rricbKoT рали (Ки'iЪськоi MicbKoi
дерr(Oвпоi адмiпiстрацiТ) вiд 01 ;ковтня 20l5 року Nэ 986 (у релакuiТ
розлорядження виконавчого органу К;,tiЪсьrсоi MicbKoi рали (Киiвськоi мiськоI
лерлсавноi ад]{iнiстрацii) вi.ц 05 жовтl]я 20lб року Nt 953), виtспавrши iT у новiй

редахдii, що додае"tъся.



Зr\ТВЕРДЖЕI-1О
Розпорядrкення виконавчого оргзну
KttiBcbKoi tlicbKoi рали (Киiвськоi
м!ськоi дерхавноi аямiнiстрачii)
01 ;tовтня 2015 року Jф 986
(у реда(цii розпорядження
виконавчого органу КиiвськоТ
мiсысоI ралl,t (Киit]ськоi п,iськоТ

лержавноi' алмiнiс,грашii)
.l,i:t 26,02.20 л!r з ос) )

СТРУК ГУРА
,Щепартаменту з пиmнь дерх(авного архiтектурно-булiвель!tого контро.тю

MicTa Кисва викояавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(КиiЪськоi :vicbKoT дертсавноТ адмiлIiстрацii)

1, {ирекrор l]eпapTalreHтy

l. I. Юрили,rний вi;t.чiл

1,2. Сектор бухгалтерськоl,о обlliку r,a фiпаllсовоi звir,ностi
l.З. Вiддiл irфорtvачiйпо-оргаtl iзаtt iйl Icli роботlл Tll l(oHTpo.1IK)

1.4, Гоrrовлtий спецiалjст з пи,rань I,lepcotIaJly
l .5. Головний спецiалjст - уповповалсена особа з питанъ запобiгаяпя та
виявлення корупltii
1.6. Головний спецiа.,liст з питаIlь внутрiшнього фiпаuсового ltoltTpo,rlo

та аудI,iту

2. Першlлй заступник днректора,J{епартауеЕту

2.1 . Управлiння дозвiльних прочелур
2.].l. Вiддiл .:lозвi:tьних локумснтiв
2.1 .2. Вiддiл аналiзу мiстобулiвноi документачii

3. Зас,гупник директора Департа[tенту

З,l. Ушрав:riння кон,t,ролкl за булiвництвом
3.1.1. Jпсшекцiйвиiл Billi:: ]rгg l
З.1.2, Iнспекцiйний Bi,rцi.T J,Is 2

3.1,j, Iнспекцiйний вiддi;r,Yg

i!

Виконувач обов'язкiв KepiBlt Л. Всрес


