
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 16.08.2018 р. N 1485 

Київ 

Про затвердження структури апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

розпорядженнями Київської міської державної адміністрації 

 від 15 листопада 2018 року N 2057, 

від 28 листопада 2018 року N 2157, 

від 15 січня 2019 року N 64 

Відповідно до Закону України "Про столицю України - місто - герой Київ", статті 44 Закону 

України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 12 

березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій", від 18 

квітня 2012 року N 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних 

підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та 

Севастополі державних адміністрацій", рішень Київської міської ради від 20 червня 2002 року 

N 28/28 "Про утворення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та затвердження його структури і загальної чисельності", від 25 

грудня 2014 року N 741/741 "Про упорядкування діяльності виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження Київського міського 

голови від 18 січня 2018 року N 12 "Про затвердження граничної чисельності структурних 

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)": 

Затвердити структуру апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), що додається. 

  

Голова В. Кличко 

 

 

  



 

 

СТРУКТУРА 

апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

1. Київський міський голова. 

2. Патронатна служба Київського міського голови (сектор). 

3. Управління аналітичного забезпечення Київського міського голови. 

4. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. 

5. Управління контрольно-аналітичного забезпечення першого заступника голови Київської 

міської державної адміністрації та заступників голови Київської міської державної 

адміністрації. 

6. Заступники голови Київської міської державної адміністрації. 

7. Заступники голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень. 

8. Пункт виключено 

8. Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

9. Пункт виключено 

9. Заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

10. Заступник керівника апарату - начальник юридичного управління. 

11. Заступник керівника апарату - начальник управління по роботі з персоналом. 

12. Заступник керівника апарату - начальник управління фінансово-господарського 

забезпечення - головний бухгалтер. 

13. Управління контрольно-аналітичного забезпечення керівництва апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

14. Юридичне управління. 

15. Управління по роботі з персоналом. 

16. Управління фінансово-господарського забезпечення. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 
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17. Управління організаційної роботи та регіональних зв'язків. 

18. Управління документообігу та аналізу службової кореспонденції. 

19. Управління з питань звернень громадян. 

20. Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації. 

21. Контрольно-аналітичне управління. 

22. Управління міжнародних зв'язків. 

23. Управління з питань запобігання та виявлення корупції. 

24. Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню 

правопорядку та муніципальної безпеки. 

25. Управління забезпечення діяльності адміністративної комісії при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). 

26. Відділ координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації 

проектів. 

27. Регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців. 

28. Відділ з питань мобілізаційної роботи. 

29. Сектор режимно-секретної роботи. 

30. Сектор внутрішнього аудиту. 

  

Виконувач обов'язків 

керівника апарату Є. Ситніченко 

 

 

(структура із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями 

 Київської міської державної адміністрації від 15.11.2018 р. N 2057, 

від 28.11.2018 р. N 2157, 

від 15.01.2019 р. N 64) 

  

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019 

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019 
 

 


