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АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОСТУПУ ДО 
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ 01044, тел. (044) 202-74-61, (044) 202-76-42 

е-пошта uizdpi@kievcity.gov.ua, e-пошта для запитів на публічну інформацію: zapyt@kma.gov.ua 

ЄДРПОУ 37853361 
 

Павленко Ю.Є. 
foi+request-8462-

5f35f4b1@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановний Юрію Євгенійовичу! 
 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) листом із Державної служби статистики України від 
22.07.2021 № 15.1.3-22/897Пі-21 та листом із Офісу Генерального прокурора від 
21.07.2021 № 27/3-2186ВИХ-21 надійшли ваші запити, які було зареєстровано в 
управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації 
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі – Управління) 23.07.2021 за № 3659(з) та 26.07.2021 за 
№ 3690(з) відповідно.  

Інформуємо, що обидва запити було направлено до Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для розгляду у межах 
компетенції та надання відповіді в установленому законом порядку. 

Зазначимо, що запити аналогічного змісту вже надходили до Управління 

та були зареєстровані: 
1. 15.07.2021 за № 3516(з) (надійшов від Вас безпосередньо) − 

направлено до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та 
Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для розгляду у межах компетенції та 
надання відповіді в установленому законом порядку. Також запит направлено за 
належністю до Головного управління Національної поліції у місті Києві. 
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2. 15.07.2021 за №3521(з) (листом із Київської міської ради від 
15.07.2021 № 225-СК-3066) − направлено до Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва та Департаменту міського благоустрою виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для 
розгляду у межах компетенції та надання відповіді в установленому законом 
порядку. Також запит направлено за належністю до Головного управління 
Національної поліції у місті Києві. 

3. 21.07.2021 за № 3605(з) (листом із Кабінету Міністрів України від 
20.07.2021 № 23500/0/2-21.) − направлено до Департаменту промисловості та 
розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) для розгляду у межах компетенції та надання 
відповіді в установленому законом порядку. Також запит направлено за 
належністю до Головного управління Національної поліції у місті Києві та до 
Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. 

Копії відповідей на перелічені запити надаємо у додатку. 
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 
 

Додаток: на 13 арк. в 1 прим.  
 

З повагою 

 

Т.в.о. начальниці відділу забезпечення 

доступу до публічної інформації    Катерина КУЛІКОВСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труба Юлія  202 76 00 


