Перелік
діючих при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та структурних підрозділах
координаційних рад, дорадчих служб, комітетів, спілок, інше
№ з/п

Назва

1.

Комісія з питань встановлення
пам’ятних знаків в м. Києві

2.

Громадська рада при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

3.

Комісія з питань найменувань

4.

Нормативноправовий акт
Розпорядження
КМДА від
28.04.14 № 516
(зміни до складу
– розпорядження
від 26.12.2017
№ 1666)
Розпорядження
КМДА від
26.07.2017 № 900
(зміни до складу
– розпорядження
від 25.05.2018
№ 895)

Розпорядження
КМГ від 22.09.14
№ 259 (зміни –
розпорядження
від 19.06.2018
№ 392)
Комісія з розгляду окремих
Розпорядження
питань, пов’язаних з організацією КМДА від
та проведенням загальноміських
09.01.2018 № 11
заходів і подій на території міста
Києва

Кількість
членів,
осіб
10

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Департамент суспільних
комунікацій

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Резніков Олексій Юрійович

35

Департамент суспільних
комунікацій

Назаренко Богдан Станіславович –
Голова громадської ради

17

Департамент суспільних
комунікацій

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Резніков Олексій Юрійович

9

Департамент суспільних
комунікацій

Співголови:
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Резніков Олексій Юрійович
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації

№ з/п

Назва

5.

Координаційна рада з питань
сприяння розвитку
громадянського суспільства при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

6.

Видавнича рада при
Департаменті суспільних
комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)

7.

Рада директорів підприємств,
установ та організацій м. Києва
при виконавчому органі
Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)
Рада з питань визначення
технічних, якісних та кількісних
характеристик товарів і послуг,
які плануються для закупівлі за
кошти бюджету міста Києва
Міська координаційна рада з
організації шефської допомоги
військовим частинам Збройних
Сил України
Міжвідомча робоча група з
розв`язання екологічних проблем
ВАТ «Радикал»

8.

9.

10.

Нормативноправовий акт

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника
Давтян Дмитро Олександрович
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Резніков Олексій Юрійович

Розпорядження
КМДА від
05.07.2016 № 503
(зміни –
розпорядження
від 14.11.2017
№ 1435)
Наказ
Департаменту
суспільних
комунікацій
від 23.04.2015
№ 51 (зміни до
складу від
13.02.2018 № 15)
Розпорядження
КМДА від
12.07.2006
№ 1050

23

Департамент суспільних
комунікацій

11

Департамент суспільних
комунікацій

17

Департамент
Осадчий Олександр Володимирович
промисловості та
розвитку підприємництва

Розпорядження
КМДА від
02.11.2016
№ 1067

13

Департамент
Перший заступник голови Київської
промисловості та
міської державної адміністрації
розвитку підприємництва

Розпорядження
КМДА від
02.03.2016 № 119

23

Департамент
Заступник голови Київської міської
промисловості та
державної адміністрації
розвитку підприємництва

Розпорядження
КМДА від
22.11.2012

18

Департамент
Заступник голови Київської міської
промисловості та
державної адміністрації
розвитку підприємництва Пантелеєв Петро Олександрович

Заступник директора Департаменту –
начальник управління інформаційної
політики та комунікацій Департаменту
суспільних комунікацій
Гузенко Тетяна Андріївна

№ з/п

11.

12.

13.

Назва

Нормативноправовий акт

№ 2094 (в
редакції
розпорядження
від
05.07.2018 №
1167)
Координаційна рада з питань
Розпорядження
розвитку підприємництва при
КМДА від
виконавчому органі Київської
18.02.2011 № 218
міської ради (Київській міській
(зміни до складу
державній адміністрації)
– розпорядження
від 24.05.2018 №
886)
Регіональна рада підприємців в
Розпорядження
м. Києві
КМДА від
04.08.2011 №
1364 (зміни до
складу –
розпорядження
від 03.02.2015 №
82)
Архітектурно-містобудівна рада
Розпорядження
при Департаменті містобудування КМДА від
та архітектури
23.12.2011
№ 2455

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

32

Департамент
Голова Київської міської державної
промисловості та
адміністрації
розвитку підприємництва

42

Департамент
Доротич Сергій Іванович
промисловості та
розвитку підприємництва

56

Департамент
містобудування та
архітектури

Головний архітектор міста – директор
Департаменту містобудування та
архітектури
Свистунов Олександр Вікторович

№ з/п

Назва

Нормативноправовий акт

14.

Комісія з питань розміщення
тимчасових споруд
торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого
призначення для здійснення
підприємницької діяльності,
засобів пересувної
дрібнороздрібної торговельної
мережі, майданчиків для
харчування біля стаціонарних
закладів ресторанного
господарства

Розпорядження
КМДА від
31.10.2017
№ 1371

15.

Комісія з вирішення проблемних
питань по об’єктах
незавершеного будівництва

16.

Громадська комісія з житлових
питань виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Розпорядження
КМДА від
18.03.2015
№ 236 (зміни –
розпорядження
КМДА від
01.08.2016 №
631)
Розпорядження
КМДА від
12.07.2005
№ 1221 (зміни –
розпорядження
КМДА від
05.08.2016 №
647)

Кількість
членів,
осіб
13

Структурний підрозділ
Департамент
містобудування та
архітектури

Дані
про керівника
Співголови:
Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Спасибко Олександр Валерійович,
Заступник директора Департаменту –
начальник управління торгівлі та
побуту Департаменту промисловості та
розвитку підприємництва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Пікалов Денис Олександрович

33

Департамент будівництва Заступник голови Київської міської
та житлового
державної адміністрації
забезпечення
Спасибко Олександр Валерійович

14

Департамент будівництва Заступник директора Департаменту –
та житлового
начальник управління житлового
забезпечення
забезпечення Департаменту
будівництва та житлового
забезпечення
Денисенко Володимир Миколайович

№ з/п

Назва

17.

Робоча група з питань
запровадження в місті Києві
Закону України «Про комплексну
реконструкцію кварталів
(мікрорайонів) застарілого
житлового фонду»
Постійно діюча конкурсна
комісія по залученню інвесторів
до будівництва, реконструкції,
реставрації тощо об’єктів
житлового та нежитлового
призначення, незавершеного
будівництва, інженернотранспортної інфраструктури
міста Києва
Робочі групи з реалізації
стратегічних ініціатив:
«Першокласна інфраструктура»

18.

19.

Нормативноправовий акт
Розпорядження
КМДА від
26.08.2016
№ 736
Розпорядження
КМДА від
22.10.2007
№ 1403 (склад в
редакції
розпорядження
КМДА від
21.03.2018
№ 462)
Розпорядження
КМДА
від 02.07.2015
№ 643

Кількість
членів,
осіб
13

16

20

20.

«Ощадлива енергетика»

14

21.

«Зроблено в Києві»

11

22.

«Електронний уряд»

7

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Департамент будівництва Заступник голови Київської міської
та житлового
державної адміністрації
забезпечення
Спасибко Олександр Валерійович

Департамент економіки
та інвестицій

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

Департамент економіки
та інвестицій

Заступник директора Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
(в частині житлово-комунального
господарства)
Перший заступник директора
Департаменту транспортної
інфраструктури (в частині
транспортної інфраструктури)
Заступник директора Департаменту
житлово-комунальної інфраструктури
– начальник управління з питань
енергозбереження, паливноенергетичного комплексу та у сфері
питної води
Директор Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва
Перший заступник керівника апарату

№ з/п

Назва

Нормативноправовий акт

Кількість
членів,
осіб

23.

«Культурна височина»

9

24.

«Дніпровська перлина»

12

25.

«Здоровий киянин»

11

26.

«Центр поруч з домом»

12

27.

«Міжнародна гавань штабквартир»

12

28.

Робоча група з відбору проектів
розвитку для формування
проекту Плану заходів на 20192020 роки з реалізації Стратегії
розвитку міста Києва до 2025
року
Робоча група з питань реалізації
проекту створення промислового
вузла «Київська бізнес-гавань» у
Деснянському районі

29.

Структурний підрозділ

Дані
про керівника
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації) Почтарьов Андрій
Олександрович
Директор Департаменту культури
Попова Діана Олегівна

Департамент молоді та
спорту

Розпорядження
КМДА
від 04.05.2018
№ 749

103

Департамент економіки
та інвестицій

Розпорядження
КМДА
від 10.02.2014 №
170 (склад в
редакції
розпорядження

12

Департамент економіки
та інвестицій

Директор Департаменту
містобудування та архітектури –
головний архітектор міста
Свистунов Олександр Вікторович
Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
Фіданян Олена Григорівна
Директор Департаменту
містобудування та архітектури –
головний архітектор міста
Свистунов Олександр Вікторович
Директор Департаменту промисловості
та розвитку підприємництва
Мельничук Андрій Анатолійович
Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

№ з/п

Назва

30.

Комісія з розгляду документів
щодо надання дозволу
підприємствам та організаціям
громадських організацій осіб з
інвалідністю на право
користування пільгами з
оподаткування, отримання позик,
фінансової допомоги та дотацій

31.

Робоча група з питань
гуманітарної допомоги при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

32.

Колегія Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

33.

Координаційна рада з питань
протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу

Нормативноправовий акт
від 21.02.2018 №
278)
Розпорядження
КМДА від
04.06.2014 № 719
(зміни –
розпорядження
від 06.03.2018 №
363 та від
16.04.2018
№ 633)
Розпорядження
КМДА
від
08.12.2016
№
1241 (зміни –
розпорядження
від 06.03.2018 №
366)
Наказ
Департаменту
охорони здоров’я
від 01.03.2018
№ 213
Розпорядження
КМДА від
27.06.2013 №
1068
(склад в редакції
розпорядження
КМДА від
20.03.2018
№ 450)

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

12

Департамент
соціальної політики

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації з питань
здійснення самоврядних повноважень
Резніков Олексій Юрійович

18

Департамент
соціальної політики

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації з питань
здійснення самоврядних повноважень
Резніков Олексій Юрійович

15

Департамент
охорони здоров’я

Директор Департаменту охорони
здоров’я
Гінзбург Валентина Григорівна

24

Департамент
охорони здоров’я

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

№ з/п

Назва

34.

Міжвідомча робоча група з
питань реалізації Концепції
розвитку української мови,
культури та виховання історичної
пам’яті у жителів міста Києва на
2015-2020 роки

35.

36.

37.

38.

Нормативноправовий акт

Розпорядження
КМДА від
01.07.2016 № 487
(зміни –
розпорядження
КМДА від
12.02.2018 №
210; 26.06.2018
№ 753)
Робоча група з питань
Розпорядження
розроблення та реалізації заходів, КМДА від
спрямованих на активізацію
10.11.2016 №
вивчення англійської мови дітьми 1112 (зміни –
та молоддю міста Києва
розпорядження
КМДА від
31.03.2018 № 83)
Консультативна рада з питань
Наказ
охорони культурної спадщини
Департаменту
культури від
22.10.2015 № 228
(зі змінами у
складі)
Київська міська рада церков і
Розпорядження
релігійних організацій при
КМДА від
виконавчому органі Київської
01.08.2005 №
міської ради (Київській міській
1408 (в редакції
державній адміністрації)
розпорядження
від 07.06.2011
№ 920)
Художня рада з питань розгляду
Наказ
культурно-мистецьких проектів
Департаменту
культури від
12.05.2015 № 112

Кількість
членів,
осіб
30

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Департамент освіти і
науки

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Резніков Олексій Юрійович

11

Департамент освіти і
науки

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

18

Департамент культури

Директор Департаменту культури
Попова Діана Олегівна

18

Департамент культури

Голова Київської міської державної
адміністрації

13

Департамент культури

Керівник Київського академічного
Молодого театру
Білоус Андрій Федорович

№ з/п

Назва

Нормативноправовий акт

39.

Експертна робоча група з питань
життєзабезпечення та
енергозбереження в сфері
житлово-комунального
господарства

40.

Дорадчий комітет з питань
розробки плану дій сталого
енергетичного розвитку міста
Києва
Комісія для проведення конкурсу
проектів з реалізації
енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва,
в яких створені об’єднання
співвласників багатоквартирних
будинків, а також у
кооперативних будинках

Розпорядження
КМДА від
16.10.14 № 1154
(зміни –
розпорядження
від 23.12.14
№ 1512 та від
26.02.15 № 180)
Розпорядження
КМДА від
31.03.2015 № 282

41.

42.

43.

Постійно діюча конкурсна
комісія для конкурсного відбору
кандидатур на посади керівників
суб’єктів господарювання
комунального сектора економіки,
підпорядкованих Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Координаційна рада з питань

Кількість
членів,
осіб
27

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

36

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

Розпорядження
КМДА від
02.04.15 № 307
(зміни –
розпорядження
від 11.03.2016
№ 129 та
від 18.12.2017
№ 1641)
Рішення КМР від
21.07.2016 №
786/786
Розпорядження
КМГ від
09.12.2016
№ 1184

21

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

11

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

Розпорядження

30

Департамент житлово-

Заступник голови Київської міської

№ з/п

Назва

Нормативноправовий акт

сприяння розвитку ОСББ та ЖБК
в місті Києві

КМДА від
26.08.2011 №
1519 (зі змінами)
Рішення КМР від
25.05.2011 №
201/5588 (зі
змінами)
Наказ
Департаменту від
21.02.2013 № 19ОД 18.03.2015 №
15-ОД та від
20.03.2018 № 16ОД)
Розпорядження
КМДА від
29.12.2016 №
1390

44.

Комісія із забезпечення реалізації
житлових прав мешканців
гуртожитків

45.

Науково-технічна рада
Департаменту житловокомунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

46.

Комісія з вирішення проблемних
питань, пов’язаних з
експлуатацією полігону твердих
побутових відходів № 5 у с.
Підгірці Обухівського району
Київської області
Науково-технічна рада

47.

Рішення КМР від
19.12.2002 №
182/342,
Наказ Головного
управління
земельних
ресурсів від
11.11.2010 № 30

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

комунальної
інфраструктури

державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

41

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

21

Департамент житловокомунальної
інфраструктури

Директор Департаменту
Науменко Дмитро Володимирович

43

10

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації
Пантелеєв Петро Олександрович

Департамент земельних
ресурсів

Виконувач обов’язків директора
Департаменту земельних ресурсів
Дворніков Віктор Металович

№ з/п
48.

49.

50.

51.

52.

Назва
Науково-технічна рада при
Департаменті транспортної
інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київській міській державній
адміністрації)
Київська міська координаційна
рада з питань запобігання
насильству в сім’ї, гендерної
рівності та протидії торгівлі
людьми

Нормативноправовий акт
Наказ
Департаменту від
15.08.2017 № Н159

Розпорядження
КМДА від
01.09.2016 № 795
(зміни –
розпорядження
від 26.02.2018 №
318)
Постійно діюча комісія з питань
Розпорядження
розгляду звернень громадян при
КМДА від
виконавчому органі Київської
25.07.2008 №
міської ради (Київській міській
1046 (зміни –
державній адміністрації)
розпорядження
від 14.02.2011
№ 192 та від
31.01.2018
№ 98)
Експертна рада з питань надання Розпорядження
адміністративних послуг при КМГ від
Київському міському голові
29.07.2015
№ 518 та від
29.03.2016 № 236
Колегія виконавчого органу
Розпорядження
Київської міської ради (Київської КМДА від
міської державної адміністрації)
05.04.2011 № 484
(зміни –
розпорядження
від 01.02.2018

Кількість
членів,
осіб
23

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Департамент
транспортної
інфраструктури

Директор Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Симонов Сергій Анатолійович

25

Служба у справах дітей
та сім’ї

Заступник голови Київської міської
державної адміністрації з питань
здійсненя самоврядних повноважень
Резніков Олексій Юрійович

30

Управління з питань
звернень громадян

Виконувач обов’язків керівника
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Верес Леся Іванівна

12

Секрітаріат Київської
міської ради;
Департамент (Центр)
надання
адміністративних послуг
Управління
організаційної роботи та
регіональних зв’язків

Київський міський голова

68

Київський міський голова

№ з/п

53.

54.

55.

56.

57.

Назва

Нормативноправовий акт

№ 112)
Рада регіонального розвитку при Розпорядження
виконавчому органі Київської
КМДА від
міської ради (Київській міській
28.07.2015 № 744
державній адміністрації)
(зміни –
розпорядження
від 21.02.2018 №
277)
Експертна рада з питань розробки Розпорядження
та впровадження концепції «Київ КМГ від
СмартСіті»
24.12.2015
№ 944 (зміни –
розпорядження
від 31.01.2018 №
42)
Антикорупційна рада при
Розпорядження
Київському міському голові
КМГ від
27.02.2015
№ 96 (зміни –
розпорядження
від 17.05.2018 №
321)
Комісія з питань оцінки
Розпорядження
корупційних ризиків у діяльності КМДА від
виконавчого органу Київської
12.04.2017 № 446
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та
підготовки Антикорупційних
програм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Рада ветеранів антитерористичної Розпорядження
операції при виконавчому органі КМДА від

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

29

Управління
організаційної роботи та
регіональнихзв’язків

Київський міський голова

12

Департамент
інформаційнокомунікаційних
технологій

Київський міський голова

9

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Київський міський голова

38

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Начальник управління з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Красюк Сергій Йосипович

14

Апарат виконавчого
органу Київської міської

Марі Ігор Владиславович – голова
громадської організації «Київська

№ з/п

58.

59.

Назва

Нормативноправовий акт

Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації)
Київська міська міжвідомча
комісія
з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному
поглинанню
та захопленню підприємств
Київська міська міжвідомча
координаційно-методична рада з
правової освіти населення

13.10.2017 №
1272
Розпорядження
КМДА від
06.03.2018 № 350

60.

Спостережна комісія при
виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській
державній адміністрації)

61.

Комісія з питань роботи із
службовою інформацією
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Розпорядження
КМДА від
15.10.2009 №
1191 (зміни –
розпорядження
КМДА від
15.05.2018 № 822
Розпорядження
КМДА від
09.12.2016 №
1262 (зміни –
розпорядження
КМДА від
29.05.2018 №
910)
Розпорядження
КМДА від
07.04.2017 № 418
(зміни –
розпорядження
від 06.04.2018 №
583)

Кількість
членів,
осіб

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

ради (КМДА)

міська спілка ветеранів АТО»

15

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

перший заступник голови Київської
міської державної адміністрації
Поворозник Микола Юрійович

21

Управління з питань
взаємодії з
правоохоронними
органами по
забезпеченню
правопорядку та
муніципальної безпеки
Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Виконувач обов’язків керівника
апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Верес Леся Іванівна

11

37

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Заступник начальника управління з
питань взаємодії з правоохоронними
органами по забезпеченню
правопорядку та муніципальної
безпеки апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
Сас Ольга Сергіївна
Заступник керівника Апарату
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
Ситниченко Євген В’ячеславович

№ з/п

Назва

62.

Рада реформ міста Києва

63.

Науково-методична рада
Державного архіву м. Києва

64.

Експертно-перевірна комісія
Державного архіву м. Києва

65.

Колегія Державного архіву м.
Києва

Нормативноправовий акт
Розпорядження
КМГ від
15.07.2016
№ 719 (зміни –
розпорядження
від 10.11.2016 №
1065)
Наказ
Державного
архіву м. Києва
від 07.03.2018 №
10
Наказ
Державного
архіву м. Києва
від 20.03.2017 №
17
Наказ
Державного
архіву м. Києва
від 07.03.2018 №
11

Кількість
членів,
осіб
14

Структурний підрозділ

Дані
про керівника

Апарат виконавчого
органу Київської міської
ради (КМДА)

Київський міський голова

9

Державний архів
м. Києва

Виконувач обов’язків директора
Державного архіву м. Києва
Панченко Олександр Якович

8

Державний архів
м. Києва

12

Державний архів
м. Києва

Заступник директора – начальник
відділу забезпечення збереженості
документів, обліку та довідкового
апарату
Спольнік Ольга Вікторівна
Виконувач обов’язків директора
Державного архіву м. Києва
Панченко Олександр Якович

