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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 

вул. Фролівська, 1/6 А’, м. Київ, 04070, тел.: (044) 366 86 70, (044) 366 86 72, (044) 366 74 57, 

Контактний центр міста Києва (044) 15 51.  Е-mail: dep-ikt@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 40918711 
 

 

 

                                                                             Олександру ШУЛЬЦ 

                                                                     foi+request-87916- 

                                                                     2d225221@dostup.pravda.com.ua 

 

На виконання доручення заступника керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
Є. Ситніченка від 14.06.2021 № 2885 (з) Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) опрацював 
запит від 14.06.2021 № 08/668 (з), направлений листом Київської міської ради 
від 14.06.2021 № 225-СК-2531, та повідомляє наступне.  
 Станом на 14.06.2021 згідно із розпорядженням виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
03.09.2014 № 979 «Про Тимчасовий розподіл обов’язків між Київським 
міським головою, першим заступником голови Київської міської державної 
адміністрації, заступниками голови Київської міської державної 
адміністрації» (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2021               
№ 770) Департаменту підпорядковуються наступні підприємства:  
          комунальне підприємство «Головний інформаційно - обчислювальний 
центр» – виконання обов’язків директора покладено на першого заступника 
директора Мисак О.В.;  
          комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

виконання обов’язків генерального директора покладено на начальника 
управління інформаційних технологій Пихтіна М.М.; 
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          спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» – 

виконання обов’язків директора покладено на заступника директора з 
юридичних питань Чернікова П.О. 
 Вимоги до формування конкурсної комісії для конкурсного відбору 
кандидатур на заміщення вакантних посад керівників комунальних 
підприємств передбачені Положенням про конкурсний відбір кандидатур на 
посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектору 
економіки в місті Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від 
21.07.2016 № 786/786. 

 

 

Виконувач обов’язків директора                                                     Ганна ЛИСИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Ільєнко 3667532 
 


