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Віце-президенту Агентства 
журналістських досліджень 
Марковському Д.В. 
 

копія: Управління інформаційного  
забезпечення та доступу 
до публічної інформації 
 

 
 

Шановний Дмитре Валерійовичу! 
 

За дорученням Київської міської державної адміністрації Головним 
управлінням внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення                         
на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»,                            
розглянуто Ваш запит від 04.09.2012 № 011-1/2012 щодо фінансових питань 
здійснення організаційних заходів по укладанню договорів про сплату пайової 
участі (внесків) власників тимчасових споруд (МАФ) та демонтажу ТС. 

В межах наданих повноважень, інформуємо про наступне. 
За повідомленням Головного фінансового управління станом на 

01.09.2012 до бюджету м. Києва надійшло коштів від пайової участі (внесків) 
власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні 
об’єктів благоустрою м. Києва в обсязі 49 697,2 тис. грн. 

Головним управлінням внутрішньої торгівлі та побутового 
обслуговування населення підготовлено відповідних договорів про сплату 
пайової участі (внесків) та довідок про функціональне призначення 6 080,0 
одиниць. З них: сплачено - 5455,0, не надійшло відомостей про сплату станом 
на 10.09.12 – 625. 

За інформацією Головного управління контролю за благоустроєм                            
з початку 2012 року Комісією з питань впорядкування розміщення                       
тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва 
затверджено 2369 об’єктів благоустрою, що підлягають демонтажу.  

Станом на 01.09.2012 силами КП «Київблагоустрій» демонтовано 410 
зазначених об’єктів  

 
 



 
 
 
 

 
 
 
В.о. начальника, заступник  
голови комісії з реорганізації                                               С. Голубов 

 

 

Грес Н.І.  

 

 

 

 Міський бюджет Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

План Факт 

План Факт План Факт 

Кошти, які отримані з 
міського бюджету на 
проведеня демонтажу, грн. 

3554,4 3554,4 3853,7 839,2 7408,1 4393,6 

Кошти, витрачені станом 
на 01.09.2012 

 3554.4  600  4154,4 


