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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 
 

 

Олександр Шульц  
foi+request-87916-

2d225221@dostup.pravda.com.ua  

 

Шановний пане Олександре! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) із Київської міської ради листом від 14.06.2021 

№ 225-СК-2531 надійшов Ваш запит на інформацію, який зареєстровано 
14.06.2021 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за № 2885(з). 

За результатами розгляду запиту в межах компетенції інформуємо, що 
відповідно до Тимчасового розподілу обов’язків між Київським міським 
головою, першим заступником голови Київської міської державної 
адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 03.09.2014 № 979, апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) підпорядковані: 

- комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 

очолює директор Власов Віктор Миколайович;  
- комунальне підприємство «Фармація» − покладено виконання 

обов’язків генерального директора на Кузору Віталія Віталійовича – першого 
заступника генерального директора цього підприємства, тимчасово, до 
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вирішення питання щодо призначення генерального директора, в 
установленому законодавством порядку. 

Вимоги до створення конкурсної комісії та порядок проведення 
конкурсного відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві визначено 
рішенням Київської міської ради від 21.07.2016 № 786/786 «Про затвердження 
Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб’єктів 
господарювання комунального сектора економіки в місті Києві». 

В апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) розпорядженням Київського міського голови від 
18.03.2020 № 162 створена постійно діюча конкурсна комісія для конкурсного 
відбору кандидатур на посади керівників суб’єктів господарювання 
комунального сектора економіки в місті Києві, підпорядкованих апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації).  

Ваш запит також направлено для подальшого опрацювання та надання 
Вам відповіді до структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації): 

Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг;  
Департаменту будівництва та житлового забезпечення; 
Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту;  
Департаменту економіки та інвестицій; 
Департаменту житлово-комунальної інфраструктури; 
Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю 

міста Києва; 
Департаменту з питань реєстрації;  
Департаменту земельних ресурсів; 
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій;   
Департаменту комунальної власності міста Києва; 
Департаменту культури; 
Департаменту містобудування та архітектури; 
Департаменту міського благоустрою; 
Департаменту молоді та спорту; 
Департаменту муніципальної безпеки; 



                                                                                                                                                    . 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000060541C00AC729300  

Підписувач Ситніченко Євген В'ячеславович 

Дійсний з 14.04.2021 10:57 по 14.04.2023 10:57 

Київська міська державна 
адміністрація 

Н7>!~H-w/|ЕUIО   
 

040-438 від 18.06.2021 
 

Департаменту освіти і науки; 
Департаменту охорони здоров’я; 
Департаменту охорони культурної спадщини; 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва; 
Департаменту соціальної політики; 
Департаменту суспільних комунікацій; 
Департаменту транспортної інфраструктури; 
Департаменту фінансів;  
Державного архіву міста Києва; 
Служби у справах дітей та сім’ї; 
Управління (інспекції) самоврядного контролю; 
Управління екології та природних ресурсів;  
Управління з питань реклами; 
Управління туризму та промоцій. 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Носач 

 

Катерина Куліковська 202 74 54  


