
Перелік 
діючих при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та структурних підрозділах 

громадських координаційних рад, дорадчих служб, комітетів, спілок, інше 
 

№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

1.  Рада з питань взаємодії місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування м. Києва 

Розпорядження 
КМДА від 
10.10.2012 №1783 

25 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Голова Київської міської 
державної адміністрації  

2.  
 
 

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

Розпорядження 
КМДА від 28.04.14 
№ 516 (20.02.2015 
№ 142 - зміни до 
складу) 

11 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Керівник апарату Київської 
міської державної 
адміністрації Бондаренко 
Володимир Володимирович 
 

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

Розпорядження 
КМДА від 
17.07.2015 № 696 

190 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Калініченко Михайло 
Володимирович – голова 
Громадської ради 

4.  Рада регіонального розвитку при 
виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
28.07.2015 № 744 

26 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Київський міський голова 

5.  Комісія з питань найменувань Розпорядження 
КМГ від 22.09.14     
№ 259 

15 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Резніков Олексій Юрійович – 
заступник міського голови – 
секретар Київської міської 
ради  

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

Наказ Департаменту 
суспільних 
комунікацій  
від 23.04.2015 № 51 

11 Департамент 
суспільних 
комунікацій 

Гузенко Тетяна Андріївна – 
Заступник директора 
Департаменту – начальник 
управління преси та 
інформації Департаменту 
суспільних комунікацій  



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

7.  Координаційна рада з питань розвитку 
підприємництва при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації) 

Відповідно до Указу 
Президента України 
від 15.07.2000        
№ 906/2000 
Розпорядження 
КМДА від 18.02.11 
№ 218 (зі змінами 
від 07.11.13 № 2033) 

53 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
підприємництва 

Голова Київської міської 
державної адміністрації 

8.  Регіональна рада підприємців в м. Києві На виконання 
постанови КМУ від 
18.05.2011 № 526 
Розпорядження 
КМДА від 04.08.11 
№ 1364 (03.02.2015 
№ 82 – зміни до 
складу ради) 

42 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
підприємництва 
 

Доротич Сергій Іванович – 
голова Регіональної ради 
підприємців в м. Києві, 
голова Всеукраїнської ГО 
«Союз захисту 
підприємництва», 
тел.: (068) 100 00 01 

9.  Рада директорів підприємств, установ та 
організацій м. Києва при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) 
 

Розпорядження 
КМДА від 
14.10.2009 № 1182 
(зміни від 
06.03.2015 № 204) 

21 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
підприємництва 

Осадчий Олександр 
Володимирович – голова Ради 
директорів підприємств, 
установ та організацій м. 
Києва, генеральний директор 
ВО «Київприлад», 
тел.: (044) 456 38 48,  
456 02 16 

10.  Координаційна рада з питань боротьби з 
порушенням прав інтелектуальної 
власності у місті Києві виконавчого 
органу Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 14.10.09 
№ 1182 (зі змінами 
від 19.04.2001        
№ 576 та від 
21.09.2012 № 1652 

70 Департамент 
промисловості та 
розвитку 
підприємництва 

Профільний заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

11.  Архітектурно-містобудівна рада при 
головному архітекторові м. Києва 

Розпорядження 
КМДА від 
23.12.2011 № 2455 

77 Департамент 
містобудування та 
архітектури 

Целовальник Сергій 
Анатолійович – голова  
архітектурно-містобудівної 
ради, директор Департаменту 
містобудування та 
архітектури, 
тел.: (044) 235 10 25; 
Куделін Андрій Євгенович – 
заступник голови 
архітектурно-містобудівної 
ради, перший заступник  
директора Департаменту 
містобудування та 
архітектури, 
тел.: (044) 235 10 25; 
Поровчук Оксана 
Олександрівна – секретар – 
зав. сектором з розгляду 
об’єктів містобудування та 
архітектури,  архітектурно-
містобудівної ради 
Департаменту містобудування 
та архітектури, 
тел.: (097) 066 83 90 

12.  Міжнародна експертна рада при 
Стратегічній ініціативі «Дніпровська 
перлина» 

Положення про 
Міжнародну 
експертну раду з 
реалізації 
стратегічної 
ініціативи 
«Дніпровська 
перлина» (Протокол 
установчих зборів 
міжнародної 

37 Департамент 
містобудування та 
архітектури 

Родичкіна Наталія Іванівна - 
голова Міжнародної 
експертної ради, 
директор ДП «Інститут 
"Київпроект-5» АО 
"Київпроект",  
тел.: (044) 234 42 48; 
Шевченко Володимир 
Георгійович – заступник 
голови Міжнародної 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

експертної ради від 
15.02.2013 №1) 

експертної ради, керівник 
творчої архітектурної 
майстерні Національної спілки 
архітекторів України, 
тел.: (044) 279 63 57; 
Васильченко Ольга Сергіївна 
– секретар Міжнародної 
експертної ради, головний 
спеціаліст відділу художнього 
оформлення та ландшафтної 
архітектури Департаменту 
містобудування та 
архітектури, 
тел.: (067) 401 49 26 

13.  Громадська рада при Стратегічній 
ініціативі «Дніпровська перлина» 

Положення про 
Громадську раду з 
реалізації 
стратегічної 
ініціативи 
«Дніпровська 
перлина»  
(Протокол 
установчих зборів 
міжнародної 
експертної ради від 
12.03.2013 №1) 

 

24 Департамент 
містобудування та 
архітектури 

Добруцький Ігор Ігорович – 
голова громадської ради, 
Голова ГО «Столичні 
ініціативи»,  
тел.: (067) 9212190; 
Неліпа Андрій 
Володимирович – заступник 
голови громадської ради, 
президент Всеукраїнського 
громадського об’єднання 
«Громада рибалок України», 
тел.: (067) 505 73 78; 
Колєсніков Костянтин – 
заступник голови громадської 
ради, 
тел.: (067) 504 25 54; 
Драженко Алевтина Сергіївна 
– секретар громадської ради; 
тел.: (067) 401 49 26 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

14.  Ініціативна експертна рада з питань 
щодо Міжнародного відкритого 
конкурсу на визначення кращої ідеї 
меморіального комплексу Героям 
Небесної Сотні у м. Києві 

Спільне рішення 
Міністерства 
культури України та 
Київської міської 
державної 
адміністрації від 
30.04.2014 № 258/6 

6 Департамент 
містобудування та 
архітектури 

Організаційний комітет 
конкурсу: 
тел.: (068) 687 11 96 
e-mail: mgns.kyiv@gmail.com 
www.nebesna.kga.gov.ua 
Координатор конкурсу: 
Бондар Ганна  

15.  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 
28.11.2014 № 1391 
(зміни - ) 

25 Департамент 
містобудування та 
архітектури 

Заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації 
Рябікін Павло Борисович 

16.  Міжвідомча міська рада по туризму та 
екскурсіях 

Розпорядження 
КМДА від 17.09.14 
№1025  
Розпорядження 
КМДА від 28.08.97 
№1320 

39 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Старостенко Ганна Вікторівна 
– заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації, 
тел.: (044) 202-75-14 

17.  Постійно діюча конкурсна комісія по 
залученню інвесторів до будівництва, 
реконструкції, реставрації тощо об’єктів 
житлового та нежитлового призначення, 
незавершеного будівництва, інженерно-
транспортної інфраструктури міста 
Києва  

Розпорядження 
КМДА від 
01.08.2012 № 1370 
(28.07.2015 № 743 
– зміни до складу) 
 

18 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Перший заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

18.  Рада вітчизняних та іноземних інвесторів 
при виконавчому органі Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
17.03.2011 №377 
(26.02.2013 №251 – 
зміни до складу 

33 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Голова Київської міської 
державної адміністрації 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

ради) 
19.  Робоча група з реалізації стратегічної 

ініціативи «Першокласна 
інфраструктура» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643  

20 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) 

20.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Ощадлива енергетика» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

14 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Заступник директора 
Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури – 
начальник управління з 
питань енергозбереження, 
паливно-енергетичного 
комплексу та у сфері питної 
води 

21.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Зроблено в Києві» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

11 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Директор Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва 

22.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Електронний уряд» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

7 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Перший заступник керівника 
апарату виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) 

23.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Культурна височина» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

9 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Директор Департаменту 
культури 

24.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Дніпровська перлина» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

12 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Директор Департаменту 
містобудування та архітектури 

25.  Робоча група з реалізації стратегічної Розпорядження 11 Департамент Директор Департаменту 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

ініціативи «Здоровий киянин» КМДА від 
02.07.2015 № 643 

економіки та 
інвестицій 

освіти і науки, молоді та 
спорту 

26.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Центр поруч з домом» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

12 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Директор Департаменту 
містобудування та архітектури 
– головний архітектор міста 

27.  Робоча група з реалізації стратегічної 
ініціативи «Міжнародна гавань штаб-
квартир» 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 643 

12 Департамент 
економіки та 
інвестицій 

Директор Департаменту 
промисловості та розвитку 
підприємництва 

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

Розпорядження 
КМДА від 04.06.14 
№ 719 

12 Департамент 
соціальної політики  

Профільний заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

29.  Київська міська тристороння соціально-
економічна рада 

Розпорядження 
КМДА від 
12.02.2007 №139 
(зміни – 
Розпорядження від 
15.10.2014 № 1150) 

45 Департамент 
соціальної політики 

Співголова перший заступник 
голови Київської міської 
державної адміністрації 
Ніконов Ігор Володимирович 

30.  Тимчасова комісія з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат в 
м. Києві 

Розпорядження 
КМДА від 
16.09.2010 № 730 
(зміни – 
Розпорядження від 
15.10.2014 № 1139) 

22 Департамент 
соціальної політики 

Профільний заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

31.  Рада волонтерів при Київському 
міському голові 

Розпорядження 
Київського міського 
голови від 
25.03.2015 № 152 

39 Департамент 
соціальної політики 

Київський міський голова 

32.  Науково – технічна рада Програми 
інформатизації міста Києва 

Розпорядження 
КМДА від 25.07.02 
№ 1488 (у редакції 
розпорядження 

12 Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

Профільний заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

виконавчого органу 
Київської міської 
ради (КМДА) від 
08.04.13 № 480) 

33.  Робоча група з питань реалізації 
Програми облаштування та розвитку 
велосипедних доріжок у місті Києві 
 

Наказ Головного 
управління 
транспорту та 
зв’язку виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(КМДА) від 31.07.12 
№ 86 (Рішення 
Київради від 
22.05.13  
№ 340/9397) 

16 Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

Директор Департаменту 
транспортної інфраструктури  
тел. (044) 278-22-41 

34.  Робоча група з впорядкування 
перевезень пасажирів на таксі в місті 
Києві 

Розпорядження 
КМДА від 21.03.12 
№ 430 

16 Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

Директор Департаменту 
транспортної інфраструктури,  
тел.: (044) 278-22-41 

35.  Робоча група щодо впорядкування руху 
вантажних автомобілів в м. Києві  

Розпорядження 
КМДА від 06.12.13 
№ 2206 

20 Департамент 
транспортної 
інфраструктури 

Профільний заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

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

Розпорядження 
КМДА від 21.05.13 
№ 738 (зміни від 
19.11.2014 № 1358) 

18 Департамент 
охорони здоров`я 

Директор Департаменту 
охорони здоров’я,  
тел.: (044) 284-08-75  

37.  Координаційна рада з питань протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу  

Розпорядження 
КМДА від 
27.06.2012 № 1062 
(зміни від 
17.12.2014 № 1468) 

26 Департамент 
охорони здоров`я 

 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

38.  Консультативна рада з питань охорони 
культурної спадщини 
 

Положення про 
Головне управління 
охорони культурної 
спадщини, 
затверджене 
розпорядженням 
КМДА від 
28.09.2005 № 1805 

20 Управління охорони 
культурної 
спадщини 

Новгородський Сергій 
Олександрович - заступник 
начальника  Управління 
охорони культурної спадщини 

39.  Координаційна рада з питань фізичної 
культури і спорту при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
25.04.2012 № 685 
(зміни від 
28.10.2013 року     
№ 1941 

22 Департамент освіти 
і науки, молоді та 
спорту 

Голова Київської міської 
державної адміністрації 

40.  Київська міська рада церков і релігійних 
організацій при виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
01.08.2005 № 1408  
(в редакції 
розпорядження 
виконавчого органу 
Київської міської 
ради (Київської 
міської державної 
адміністрації) 
від 07.06.2011        
№ 920) 

18 Департамент 
культури 

Головуючий на засіданнях 
Голова Київської міської 
державної адміністрації 

41.  Рада національностей при Київській 
міській раді 

Розпорядження 
КМДА від 02.12.10  
№ 269/5081 

43 Департамент 
культури 

Мацюк Володимир 
Володимирович – заступник 
директора – начальник 
управління у справах 
національностей та релігій 

42.  Міська комісія з питань упорядкування 
обліку юридичних осіб, що за даними 
ЄДРПОУ належать до сфери управління 

Розпорядження 
КМДА від 
15.07.2011 

13 Департамент 
комунальної 
власності  

Заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

органів державної влади, які розташовані 
у місті Києві 

№ 1219 (зміни від 
29.10.2014 № 1229) 

м. Києва Радуцький Михайло 
Борисович 

43.  Ліцензійна комісія ВОКР КМДА з 
питань ліцензування провадження 
господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних 
установках та установках з 
використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, 
постачання теплової енергії, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення 

Розпорядження 
КМДА від 11.09.14 
№ 1013 

18 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 

Заступник голови  Київської 
міської державної 
адміністрації 
Пантелеєв Петро 
Олександрович 

44.  Координаційна рада з питань сприяння 
розвитку ОСББ у м. Києві 

Розпорядження 
КМДА від 26.08.11 
№ 1519 

37 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 

Голова  Київської міської 
державної адміністрації, 
Заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації Пантелеєв Петро 
Олександрович 

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

Розпорядження 
КМДА від 16.10.14 
№ 1154 

27 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 

Київський міський голова 

46.  Дорадчий комітет з питань розробки 
плану дій сталого енергетичного 
розвитку міста Києва 

Розпорядження 
КМДА від 
31.03.2015 № 282 

36 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 

Заступник голови  Київської 
міської державної 
адміністрації 
Пантелеєв Петро 
Олександрович 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

47.  Робоча група з питань поводження з 
відходами у м. Києві 

Розпорядження 
КМДА від 
26.10.2010 № 884 
(зміни - від 
20.06.2011 № 1003) 

29 Департамент 
житлово-
комунальної 
інфраструктури 

Перший заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

48.  Науково-технічна рада   Положення 
департаменту 
земельних ресурсів 

10 Департамент 
земельних ресурсів 

Перший заступник директора 
Департаменту Птуха Сергій 
Михайлович  
тел.: (044) 202-79-84 

49.  Робоча група із розгляду питань щодо 
впровадження в місті Києві 
електронного урядування 

Розпорядження 
КМДА від 
25.07.2011 № 1294 
(зміни 
Розпорядження 
КМДА від 
29.10.2014 № 1225) 

13 Управління 
електронного 
урядування та 
захисту інформації 

Перший заступник керівника 
апарату виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) 
Почтарьов Андрій 
Олександрович 

50.  Київська міська міжвідомча 
координаційна-методична рада з 
правової освіти населення 

Розпорядження 
КМДА від 
15.10.2009 № 1191 
(зміни 
Розпорядження 
КМДА від 
17.12.2014 № 1459) 

23 Управління з питань 
правоохоронної 
роботи, запобігання 
та протидії корупції 

Керівник апарату Київської 
міської державної 
адміністрації Бондаренко 
Володимир Володимирович 

51.  Колегія Служби у справах дітей 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
16.10.2013 № 1863 

32 Служба у справах 
дітей 

Начальник Служби у справах 
дітей 

52.  Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян при 
виконавчому органі Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
25.07.2008 № 1046 
(зміни 
Розпорядження 
КМДА від 
15.10.2014 № 1143) 

31 Управління з питань 
звернень громадян 

Керівник апарату Київської 
міської державної 
адміністрації Бондаренко 
Володимир Володимирович 



№ з/п Назва Нормативно-
правовий акт 

Кількість членів, 
осіб 

Структурний 
підрозділ 

Дані 
про керівника 

53.  Робоча група з напрацювання Концепції 
розвитку центрів надання 
адміністративних послуг у місті Києві 

Розпорядження 
КМДА від 
02.07.2015 № 646 

17 Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг 

Перший заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації 

54.  Експертна рада з питань надання 
адміністративних послуг при Київському 
міському голові 

Розпорядження 
КМГ від 29.07.2015 
№ 518 

Не затверджено Департамент 
(Центр) надання 
адміністративних 
послуг 

Київський міський голова 

55.  Постійно діюча комісія з питань 
розгляду звернень громадян 

Розпорядження 
КМДА від 
25.07.2015 № 1046 
(зміни – від 
15.10.2014 № 1143 ) 

31 Управління з питань 
звернень громадян 

Керівник апарату Київської 
міської державної 
адміністрації Бондаренко 
Володимир Володимирович 

56.  Колегія виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

Розпорядження 
КМДА від 
05.04.2011 № 484 

35 Управління 
організаційної 
роботи та 
регіональних 
зв’язків 

Голова Київської міської 
державної адміністрації 

 


