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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 
 

Олег Симороз  

 

Шановний пане Олегу! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який 

зареєстровано 17.06.2021 в управлінні інформаційного забезпечення та 

доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) за № 2959(з). 

За результатами розгляду запиту інформуємо, що апарат виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

у 2021 році не перераховував грошові кошти на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-

ТРЕЙД». 

Ваш запит також направлено для подальшого опрацювання та надання 

Вам відповіді до структурних підрозділів виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) – розпорядників 

інформації: 

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; 
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Департаменту міського благоустрою; 

Департаменту молоді та спорту; 

Департаменту муніципальної безпеки; 

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. 

За наявності запитуваної інформації, відповіді від зазначених вище 

розпорядників інформації будуть надані окремо. 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вадим Носач 

 

Катерина Куліковська 202 74 54  

 


