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АПАРАТ 
 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

вул. Хрещатик,36, м. Київ, 01044;  приймальня (044) 202 77 76;  202 75 06;  факс 202 76 41  

E-mail:kmda@kma.gov.ua     Код ЄДРПОУ 37853361   

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 

 

Інформаційному агентству 

«Центр журналістських 

розслідувань»  

Лешану Є.А. 

editor.investigator@gmail.com 

 

 

Відповідь на запит щодо співпраці з 

підрозділами територіальної оборони  

 

 

Шановний Євгене Анатолійовичу! 

 

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) опрацьовано ваш запит від 11.11.2019, який було отримано та 

зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 

публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 12.11.2019 за № ЗМІ-3618. 

За результатом розгляду в межах компетенції у Відділі з питань 

мобілізаційної роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) надаємо відповідь на п.3 запиту.  
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У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 

адміністрації) постійно приділяють увагу питанням територіальної оборони, 

відповідно до чинного законодавства та звернень органів військового 

управління: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 

Оперативного командування «Північ», Київського міського військового 

комісаріату, командування 112-ї бригади територіальної оборони. 

Представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), районних у місті Києві державних 

адміністрацій беруть постійну участь у наступних заходах: 

 роботі відповідних штабів територіальної оборони; 

  опрацюванні робочих документів та планів територіальної оборони; 

 навчаннях, тренуваннях з питань територіальної оборони.  

На виконання Положення про територіальну оборону України визначено 

споруди для розміщення ситуаційних кризових центрів (штабів територіальної 

оборони). 

З метою формування структурних підрозділів територіальної оборони 

міста Києва, районними в місті Києві державними адміністраціями спільно з 

районними у місті Києві військовими комісаріатами опрацьовано Спільні 

рішення, в яких визначено місця розташування на період формування цих 

підрозділів; порядок харчування; порядок, посадові особи, автотранспорт для 

оповіщення та збору особового складу підрозділів територіальної оборони. 

Районними в місті Києві державними адміністраціями надається постійна 

допомога під час проведення зборів, навчань, тренувань структурних підрозділів 

територіальної оборони.  

Додатково повідомляємо, що запит також направлено до Департаменту 

фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
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державної адміністрації) для опрацювання в межах компетенції та надання 

відповіді на п.1 та п.2 запиту. 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Баранова Катерина 202-77-27 

Труба Юлія 202 74 26 


