
13.11.2017 15.11.2017 16.11.2017
Департамент економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) каб. 1017 09-00 - 09-30

Департамент фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) каб. 1017 09-40 - 10-10
Департамент внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) каб. 1017 10-20 - 10-50
Департамент промисловості  та розвитку 

підприємництва  виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) каб. 1017 11-00 - 11-30

Апарат виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) каб. 1017 11-40 - 12-10
Департамент інформаційно-комунікаційних 

технологій виконавчого органу Київської 

міської ради (КМДА) каб. 1017 09-00 - 09-50

Київська міська рада (Секретаріат) каб. 1017 12-20 - 12-50
Департамент  освіти і науки, молоді та споту 

виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) каб. 1017 10-00 10-50

Департамент  охорони здоров’я  виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 1017 11-00 - 11-50

Департамент соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб.. 1017 12-00 - 12-50

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 1017 13-00 13-30

Департамент культури виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА) каб. 1017 13-00 - 13-50
Департамент житлово-комунальної 

інфраструктури  виконавчого органу Київської 

міської ради  (КМДА) каб. 1017 09-00 - 10-50
Департамент міського благоустрою та 

збереження природного середовища 

виконавчого органу  Київської міської ради 

(КМДА) каб. 1017 11-00 - 12-50
Департамент будівництва та  житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської 

міської ради  (КМДА) каб. 1017 13-00 - 14-50
Департамент  містобудування та архітектури 

виконавчого органу Київської міської ради  

(КМДА) каб.. 1017 13-40 - 14-10

Департамент з питань державного архітектурно-

будівельного контролю міста Києва виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 514 09-00 - 09-30
Департамент  транспортної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) каб. 1017 15-00 - 16-50
Департамент суспільних комунікацій 

виконавчого органу Київської міської ради  

(КМДА) каб. 514 09-40 - 10-10

Управління туризму та промоцій виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 514 10-20 - 10-50
Департамент  комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради  

(КМДА) каб. 514 11-00 - 11-30

Управління з питань реклами виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 514 11-40 - 12-10

Департамент з питань реєстрації виконавчого 

органу Київської міської ради (КМДА) каб. 514 12-20 - 12-50

дата та час проведення
Головний розпорядник бюджетних коштів

презентацій бюджетних запитів                                                                                                                                                                                                         

по  головних розпорядниках бюджетних коштів                                                                                                                                                  

по проекту  бюджету м.Києва на 2018 рік

Г Р А Ф І К

місце проведення 

вул. (Хрещатик, 36)
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дата та час проведення
Головний розпорядник бюджетних коштів

місце проведення 

вул. (Хрещатик, 36)

Департамент (Центр) надання адміністративних 

послуг виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА) каб. 514 13-00 - 13-30

Департамент земельних ресурсів виконавчого 

органу  Київської міської ради  (КМДА) каб. 514 13-40 - 14-10
Управління (інспекція) самоврядного контролю 

виконавчого органу Київської міської ради 

(КМДА) каб. 514 14-20 - 14-50
Голосіївська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 14-00 - 14-30
Дарницька районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 14-40 - 15-10
Деснянська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 15-20 - 15-50
Дніпровська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 16-00 - 16-30
Оболонська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 16-40 - 17-10
Печерська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 17-20 - 17-50
Подільська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 18-00 - 18-30
Святошинська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 18-40 - 19-10
Солом'янська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 19-20 - 19-50
Шевченківська районна в місті Києві державна 

адміністрація каб. 1017 20-00 - 20-30


