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Управлiння iнформацiйного
забезпечення та доступу ло публiчноi
iнформацii апарату виконавчого
органу КиТвськоi MicbKoi ради
(КиТвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiТ

Шановна панi Анжело!

У ,Щепартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) опрацьовано Ваш
запит на отримання публiчноi iнформацii (вхiдний вiд 16.03.2018 М 1182 (з))
щодо надання iнформацiТ стосовно пiдготовки звiту про дiяльнiсть виконавчого
органу КиiЪськоI MicbKoi ради (Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею),
пiдприемств, установ, органiзацiй територiальноТ громади MicTa Киева за
201-7 piK та повiдомляемо.

Щепартаментом економiки та iнвестицiй забезпечуеться пiдготовка
щорiчних звiтiв про здiйснення виконавчим органом КиiЪськоТ MicbKoi ради
(Киiвською мiською державною адмiнiстрацiею) покJIадених на нього
повноважень та стан розвитку м. Киева на виконання rrункту 1 Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 21 грулня 20|6 року Jф 987 <Про щорiчнi звiти
голiв обласних, КиiЪськоТ i Севастопольськоi мiських державних адмiнiстрацiй>
за визначеною в постановi структурою.

Зазначенi звiти в подaльшому направляються Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни та MiHicTepcTBy регiонального розвIrтку, будiвництва та житлово-
комунчLльного господарства Украiна для пiдг,отовки узагальнених висновкiв
щодо результатiв дiяльностi у вiдповiднlлх сферах i пропозицiй щодо
вдоскон€Lлення законодавства та практики його реалiзацii, системи державного
управлiння тощо.
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Саме про пiдготовку звiту про здiйснення виконавчим органом
КиТвськоI MicbKoi ради (КиiЪською Micblcoto державною адмiнiстрацiею)
покладених на нього повноважень та стан розвитку м. Кисва у 2017 роцi
йдеться в листi.Щепартаменту економiки та iнвестицiй вiд 01.03.2018
J\Ъ 050/04-1489, який розмiщений за посиланням
http://dei.kievcitv.qov.ualfiles/2O1 8/2/12lZvit za 2017 n2.pdf.

KpiM того, вiдповiдно до розпорядження виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ) вiд 31.01.2018 Jф 108

!епартамент економiки та iнвестицiй доручено забезпечити координацiю
роботи з пiдготовки Рiчного звiту про дiяльнiсть виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii), пiдприемств, установ,
органiзацiй територiальноi громади MicTa Кисва за 2017 piK (даrri - Рiчний звiт),
який готуеться з метою ознайомлення потенцiйлtих iHBecTopiB з консолiдованою
iнформацiею про MicTo КиiЪ.

Рiчний звiт готуеться украiнською та англiйською мовами, мiстить
консолiдовану iнформацiю про MicTo Киiв та розповсюджуеться на
мiжнародних заходах (зустрiчах, виставках, форумах тощо) за участю
керiвництва виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii).

Однiею iз основних частин Рiчного звiту е саме Консолiдована
фiнансова iнформацiя спецiального призначеtrня. Вона готуеться на базi вимог
Мiжнародних Стандартiв Бухгалтерського Облiку для .Щержавного Сектору
(даrri - МСБОДС), випущених Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку для державного сектору. МСБОДС - це мiжнароднi
стандарти, що забезпечують високу якiсть фiнансовоi iнформацii та е

зрозумiлими мiжнародним iHBecTopaм та донорам.
В передових MicTax cBiTy, таких як Нью-Йорк, Торонто, Лондон та

Стокгольм, консолiдований Рiчний звiт - це звична практика, що допомагае не
лише пiдвищити прозорiсть органiв мiсцевого самоврядуваннjI, а й залуrати
додатковi ресурси та iнвестицii мiжнародних фiнансових органiзацiй.

Саме на пiдготовку цього Рiчного звiту було оголошено вiдкритi торги
через електронну систему публiчних закупiвель Рrоzоrrо

uа/tепdеrлJ л-20 1 8 -02-0
З рiчними звiтами про дiяльнiсть виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi

ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii), пiдприемств, установ,
органiзацiй територiа-гlьноi громади MicTa Кисва за20|4 piK,2015 piK та 2016 piK
можна ознайомитися за посиланнями: http://dei.kievcily-gov ua"/content/richnw-
zvit-rnk)rieva.html та https :i/kyivcit},. gоч.uаlпец,s/5 3 892.html.

Зазначена iнформацiя
angelaivakhaa@gmai 1. com.

З повагою

.Щиректор

Коломiець 202'72 84
Iчкаленко 202 60 83

направлясться на електронну адресу

Н. Мельник


