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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 

Офіційний портал Києва:kyivcity.gov.ua, E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 
 

Аліна Лось  

foi+request-87350-

63c21248@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановна пані Аліно! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з Київської міської ради листом від 31.05.2021  

№ 225-КР-2341 надійшов Ваш запит на інформацію, який зареєстровано 

01.06.2021 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної 

інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) за № 2690(з). 

За результатами розгляду запиту в межах компетенції апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі – апарат КМДА) інформуємо, що представники управління 

з питань запобігання та виявлення корупції апарату КМДА у жодній із 

зазначених робочих груп участі не беруть. 

Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» інформуємо про продовження терміну розгляду Вашого 

запиту у зв’язку з пошуком інформації серед значної кількості даних. Кінцевий 

термін виконання запиту встановлено 30.06.2021 (20 робочих днів з дня 

https://kyivcity.gov.ua/
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отримання Вашого запиту). Наголошуємо, що виконавцями буде вжито всіх 

можливих заходів для надання інформації якнайшвидше! 

Ваш запит направлено також для подальшого опрацювання та надання 

Вам відповіді до структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації): 

- Департаменту комунальної власності міста Києва; 

- Департаменту транспортної інфраструктури; 

- Департаменту суспільних комунікацій; 

- Департаменту охорони здоров’я; 

- Департаменту фінансів;  

- Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катерина Баранова 

 

Катерина Куліковська 202 74 54  


