
 

 

 
 

 

ДЕПУТАТ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ IX СКЛИКАННЯ 

 

«18» січня 2023   р.                                                                                                                    № 08/279/09/068-13 

 

 

Заступнику міського голови -      

секретарю Київської  

міської ради 

                                                                             Володимиру БОНДАРЕНКУ  
 

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

 

               Прошу надати доручення щодо до долучення до проєкту рішення            

№ 08/231-23/ПР від 10.01.2023 «Про внесення змін до Комплексної міської 

цільової програми «Столична культура: 2022-2024 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4031/4072» з 

подальшим розміщенням на офіційному сайті Київської міської раді листів: 

- Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  № 060-158 від 11.01.2023 

- Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 050/17-

143 від 13.01.2023 

- Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 054-4-2-09/98 від 17.01.2023. 

                 Додаток на 4 арк. 

 

 
З повагою 

 

Депутатка Київської міської ради                                           Вікторія МУХА 



  . 
 

 
 

УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ 
 

бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01024   тел. (044) 279 61 09  Е-mail: culture@kyivcity.gov.ua   

Код ЄДРПОУ 02231933 
 

 

 

Голові постійної комісії з питань 

культури, туризму та суспільних 

комунікацій  

В. МУСІ 
 

 

 

Шановна Вікторіє Вячеславівно! 

 

Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) розглянув Ваш 

лист від 11.01.2023 № 08/292-004 стосовно надання зауважень і рекомендацій 

щодо проєкту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до 

Комплексної міської цільової програми «Столична культура: 2022-2024 роки», 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року  

№ 4031/4072» (подання депутатів Київської міської ради Володимира 

АНДРУСИШИНА, Валентина МОНДРІЇВСЬКОГО, Вікторії МУХИ, Ганни 

СТАРОСТЕНКО; доручення заступника міського голови – секретаря Київської 

міської ради Володимира БОНДАРЕНКА від 10.01.2023 № 08/231-23/ПР (далі – 

Проєкт рішення).  

Враховуючи актуальність даного Проєкту рішення, його спрямованість на 

вирішення нагальних проблем зі збереження комунального майна територіальної 

громади міста Києва, включаючи будівлі кінотеатрів та обладнання для 

кінопоказу, в умовах воєнного стану, Департамент культури у цілому підтримує 

цей Проєкт рішення, зауважень та рекомендацій до нього не має.  

 

 

З повагою  

 

Перший заступник директора Департаменту                                    Микола  ШУЛЯК 
 

Андрій БАБКІН 2796409 







 
 

УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ФІНАНСІВ  
 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044   тел. (044) 202 79 29, 202 77 58, 202 73 45 

Контактний центр міста Києва (044) 15 51  E-mail: finance@kyivcity.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02317474 
 

 

Голові постійної комісії Київської 

міської ради з питань культури, 

туризму та суспільних комунікацій 

Вікторії МУСІ 

 

Шановна Вікторіє Вячеславівно! 

 

На Ваш лист від 12.01.2023 №08/279/09/068-6  та за дорученням першого 

заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника  М.Ю. 

від 11.01.2023 №08/231-23/ПР у Департаменті фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовано 

проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до Комплексної 

міської цільової програми «Столична культура: 2022-2024 роки», затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року №4031/4072», та 

інформує, що не має зауважень щодо внесення відповідних змін. 

Проте, на думку Департаменту фінансів, Департаменту культури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) потрібно вжити заходів щодо поліпшення управління власністю 

територіальної громади, яка віднесена до його відання. 

 

З повагою 

Директор                                                                                          Володимир РЕПІК 

 

 

 

 

 

 
Юлія КУЧЕР 202-77-41 

 

mailto:finance@kyivcity.gov.ua

