
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 02.03.2020 р. N 373 

Київ 

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл 

обов'язків між Київським міським головою, першим заступником 

голови Київської міської державної адміністрації, заступниками 

голови Київської міської державної адміністрації" 
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", 

Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08 

жовтня 2013 року N 1810: 
1. Виключити абзац четвертий пункту 5 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 979 "Про Тимчасовий розподіл обов'язків між 

Київським міським головою, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками 

голови Київської міської державної адміністрації". 
2. Затвердити зміни 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 вересня 2014 року N 979 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2018 року N 2349), що додаються. 
3. Унести зміни до додатка 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 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 20 вересня 2019 року N 1677), виклавши його в новій редакції, що 

додається. 
4. Унести зміни до додатка 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 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 20 вересня 2019 року N 1677), виклавши його в новій редакції, що 

додається. 
5. Затвердити зміни до додатка 3 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 03 вересня 2014 року N 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 26 грудня 2018 року N 2349), що додаються. 

  



Голова В. Кличко 

 

 

  
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
02 березня 2020 року N 373 

Зміни 

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 вересня 2014 року N 979 (у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26 грудня 2018 року N 2349) 

1. Розділ 1 після пункту 11 доповнити новим пунктом 12 такого змісту: 
"12. Забезпечує гарантії незалежності управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від впливу чи втручання у його роботу." 
У зв'язку з цим пункти 12, 13 вважати відповідно пунктами 13, 14. 
2. Розділі 2 викласти в такій редакції: 

"РОЗДІЛ 2 
ПОВОРОЗНИК М. Ю. 

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації 
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой 

Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 

ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

Київського міського голови. 
2. Виконує обов'язки, визначені Київським міським головою, і несе персональну відповідальність за стан справ 

на дорученій йому ділянці роботи. 
3. У разі відсутності Київського міського голови виконує його обов'язки як голови Київської міської державної 

адміністрації. 
4. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 
в галузі соціально-економічного розвитку; 
в галузі зовнішньоекономічної діяльності; 
у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства; 
в галузі бюджету, фінансів і цін; 
в галузі охорони здоров'я; 
в галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 
у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги; 
щодо питань управління персоналом та відзначення державними нагородами України; 
у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій, електронного урядування, захисту інформації, 

формування і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного 

суспільства на території міста Києва. 
5. Координує діяльність заступників голови Київської міської державної адміністрації, структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голів районних в місті Києві 

державних адміністрацій, а також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої 



влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 
6. Доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації є обов'язковими для 

виконання заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головами районних в місті 

Києві державних адміністрацій незалежно від їх підпорядкування, а також територіальними підрозділами 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що віднесені законодавством до компетенції 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
7. Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій та готує пропозиції з 

питань організації управління районами в місті Києві. 
8. У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством 

цифрової трансформації України, Національним агентством України з питань державної служби та іншими 

центральними органами виконавчої влади, районними в місті Києві державними адміністраціями, постійними 

комісіями Київської міської ради. 
9. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

згідно з визначеним колом повноважень. 
10. Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації. 
11. Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) 

мобілізаційного плану міста Києва. 
12. Візує документи з питань проходження державної служби та з питань діяльності структурних підрозділів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що подають Київському 

міському голові керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) безпосереднього підпорядкування Київського міського голови. 
13. Бере участь у розробленні проєктів відповідних державних, галузевих та міських програм. 
14. Здійснює контроль за виконанням міських цільових програм. 
15. Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проєктів розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, що подаються на 

розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
16. Спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування: 
Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 
17. За дорученнями першого заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо 

працюють аналітичний відділ забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 

та контрольний відділ забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації 

управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації та заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)." 
3. Пункт 5 розділу 3 викласти в такій редакції: 
"5. У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством 

енергетики та захисту довкілля України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та іншими 

центральними органами виконавчої влади, районними в місті Києві державними адміністраціями, постійними 

комісіями Київської міської ради." 
4. Розділ 4 викласти в такій редакції: 



"РОЗДІЛ 4 
ГУСТЄЛЄВ О. О. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації 
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой 

Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 

ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

Київського міського голови. 
2. Виконує обов'язки, визначені Київським міським головою, і несе персональну відповідальність за стан справ 

на дорученій йому ділянці роботи. 
3. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) в галузі транспорту і зв'язку. 
4. Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій та готує пропозиції з 

питань організації управління районами в місті Києві. 
5. У межах повноважень взаємодіє з Міністерством інфраструктури України та іншими центральними органами 

виконавчої влади, районними в місті Києві державними адміністраціями, постійними комісіями Київської міської 

ради. 
6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

згідно з визначеним колом повноважень. 
7. Спрямовує і координує діяльність ДП "ПІ "Укрметротунельпроект", державного територіально-галузевого 

об'єднання "Південно-Західна залізниця", ПрАТ "Метробуд", ПАТ "Київметробуд", підприємств, установ і 

організацій річкового, автомобільного та вантажного транспорту незалежно від форм власності, підприємств, 

установ і організацій зв'язку, кабельного телебачення та поштового зв'язку незалежно від форм власності. 
8. Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) 

мобілізаційного плану міста Києва. 
9. Бере участь у розробленні проєктів відповідних державних, галузевих та міських програм. 
10. Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проєктів розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, що подаються на 

розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
11. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
12. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працює відділ 

контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань 

промислової політики, транспорту та зв'язку управління контрольно-аналітичного забезпечення першого 

заступника голови Київської міської державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної 

адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)." 
5. Розділ 5 виключити. 
У зв'язку з цим розділи 6 - 9 вважати відповідно розділами 5 - 8. 
6. Пункт 5 розділу 5 викласти в такій редакції: 
"5. У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури, 

молоді та спорту України та іншими центральними органами виконавчої влади, районними в місті Києві 

державними адміністраціями, постійними комісіями Київської міської ради." 
7. У пункті 5 розділу 6 слова "регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" 

замінити словами "розвитку громад та територій". 
8. Розділ 8 викласти в такій редакції: 

"РОЗДІЛ 8 
СЛОНЧАК В. В. 

заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень 
1. Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України "Про столицю України - місто-герой 

Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської 



ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 

Київського міського голови. 
2. Виконує обов'язки, визначені Київським міським головою, і несе персональну відповідальність за стан справ 

на дорученій йому ділянці роботи. 
3. Забезпечує здійснення повноважень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації): 
в галузі управління комунальним майном та приватизації; 
в галузі сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики; 
в галузі промисловості, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 
в галузі побутового, торговельного обслуговування та громадського харчування; 
щодо управління архівною справою та діловодством. 
4. Координує та контролює діяльність районних в місті Києві державних адміністрацій та готує пропозиції з 

питань організації управління районами в місті Києві. 
5. У межах своїх повноважень взаємодіє з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Державною службою статистики України, Державною службою експортного контролю 

України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України та іншими 

центральними органами виконавчої влади, районними в місті Києві державними адміністраціями, постійними 

комісіями Київської міської ради. 
6. Сприяє взаємодії з територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади 

згідно з визначеним колом повноважень. 
7. Координує діяльність ВАТ "Хліб Києва", ПрАТ "Київмлин" та ПАТ "Київхліб". 
8. Спрямовує і координує діяльність державного виробничого підприємства "Скіф", державного науково-

дослідного центру над провідникової радіоелектроніки "Айсберг", державного підприємства державне науково-

виробниче державне підприємство "Термохолод", державного підприємства центр обслуговування наукової та 

інженерної праці, державного науково-виробничого підприємства "Захід", малого державного підприємства 

учбовий науково-виробничий центр "Перспектива". 
9. Взаємодіє з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою. 
10. Координує в межах своєї компетенції роботу Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при 

виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). 
11. Організовує діяльність підпорядкованих структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Києва у сфері охорони державної таємниці, бере участь у розробленні (уточненні) 

мобілізаційного плану міста Києва. 
12. Бере участь у розробленні проєктів відповідних державних, галузевих та міських програм. 
13. Відповідно до своїх повноважень організовує підготовку проєктів розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, що подаються на 

розгляд Київської міської ради виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною 

адміністрацією), і матеріалів з окремих питань для розгляду на засіданнях Колегії виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації). 
14. В межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів 

безпосереднього підпорядкування: 
Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації); 
Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 
Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 
15. За дорученнями заступника голови Київської міської державної адміністрації безпосередньо працюють 

відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань 

здійснення самоврядних повноважень Слончака В. В. та відділ контрольно-аналітичного забезпечення заступника 

голови Київської міської державної адміністрації з питань промислової політики, транспорту та зв'язку управління 

контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації та 

заступників голови Київської міської державної адміністрації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)." 

  



Керівник апарату Д. Загуменний 

 

 

  
Додаток 1 

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
03.09.2014 N 979 

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 02.03.2020 N 373) 

ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ 

першого заступника голови Київської міської державної 

адміністрації, заступників голови Київської міської державної 

адміністрації 
Поворозник М. Ю. заступник голови Київської міської державної адміністрації за 

окремим розпорядженням Київського міського голови 
Пантелеєв П. О. Густєлєв О. О. 
Густєлєв О. О. Пантелеєв П. О. 
Непоп В. І. Мондриївський В. М. 
Мондриївський В. М. Непоп В. І. 
Хонда М. П. Слончак В. В. 
Слончак В. В. Хонда М. П. 

 

 

  
Керівник апарату Д. Загуменний 

 

 

  

Додаток 2 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

03.09.2014 N 979 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 02.03.2020 N 373) 

РОЗПОДІЛ 

повноважень щодо координації діяльності районних в місті Києві 

державних адміністрацій 
Поворозник М. Ю. Печерська, Шевченківська 
Пантелеєв П. О. Святошинська 
Мондриївський В. М. Деснянська, Подільська 
Непоп В. І. Солом'янська, Оболонська 
Густєлєв О. О. Дарницька 
Хонда М. П. Дніпровська 
Слончак В. В. Голосіївська 

 

 

  
Керівник апарату Д. Загуменний 



 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

02 березня 2020 року N 373 

Зміни 

до додатка 3 до розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 

вересня 2014 року N 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 26 грудня 2018 року N 2349) 

1. У позиції "Поворозник М. Ю.": 
1.1. У графі третій слова "Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху" замінити словами 

"Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". 
1.2. У позиції "Департамент охорони здоров'я" позицію "Комунальна організація "Київмедспецтранс" 

виключити. 
1.3. Позицію "Департамент транспортної інфраструктури" виключити. 
1.4. Позицію "Департамент промисловості та розвитку підприємництва" виключити. 
1.5. Позицію "Апарат" доповнити новою позицією такого змісту: 
" 

    Комунальна організація "Київмедспецтранс" 

 

 

" 
2. Після позиції "Пантелеєв П. О." доповнити новою позицією "Густєлєв О. О." такого змісту: 
" 

Густєлєв О. О. Департамент транспортної 

інфраструктури 
Комунальне підприємство "Центр організації дорожнього 

руху" 
Комунальне підприємство "Київпастранс" 
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 
Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт "Київ" 

(Жуляни) 
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" 
Комунальна судноплавна компанія "Київ" 
Комунальна служба перевезень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 
Комунальна корпорація "Київавтодор" 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Голосіївського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дарницького району" 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 



управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Деснянського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Дніпровського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Оболонського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Подільського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Святошинського району" м. Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва" 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них Шевченківського району" м. 

Києва 
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них "Магістраль" 
Комунальне автотранспортне підприємство N 273901 
Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів 

і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" 
Комунальне підприємство "Учбово-курсовий комбінат" 
Комунальне підприємство "Підрядне спеціалізоване 

шляхове ремонтно-будівельне управління" 
Комунальне автотранспортне підприємство N 273904 

КАТП-273904 
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього 

освітлення м. Києва "Київміськсвітло" 
Київське комунальне виробниче підприємство 

"Міськпаливо" 
Комунальне підприємство "Автодорсервіс" 

 

 

" 
3. Позицію "Слончак В. В." доповнити новою позицією "Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва" такого змісту: 
" 

  Департамент промисловості та 

розвитку підприємництва 
"Комунальне підприємство "Київська спадщина" 
"Комунальне підприємство "Печерськсервіс" 
Комунальне підприємство "Київський міський бізнес-

центр" 
Комунальне підприємство "Володимирський ринок" 
Комунальне підприємство "Бессарабський ринок" 
Комунальне підприємство "Житній ринок" 
Комунальне підприємство "Міський магазин" виконавчого 

органу Київради (Київської міської державної 

адміністрації) 
Комунальне підприємство "Поділ-Нерухомість" 
Комунальне підприємство "Світоч" м. Києва 
Комунальне некомерційне підприємство "Лабораторний 

центр" виконавчого органу 



Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації") 

 

 

" 

  
Керівник апарату Д. Загуменний 
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