
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія XXVI скликання

РІШЕННЯ
від 20 червня 2002 року N 28/28

Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та
затвердження його структури і загальної чисельності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Київської міської ради

 від 26 вересня 2002 року N 50/210,
 від 28 листопада 2002 року N 138/298,
 від 28 листопада 2002 року N 139/299,

 від 19 грудня 2002 року N 188/248,
 від 30 січня 2003 року N 242/402,
 від 30 січня 2003 року N 258/418,

від 27 березня 2003 року N 349/509,
 від 27 березня 2003 року N 350/510,
 від 26 червня 2003 року N 526/686,
 від 23 жовтня 2003 року N 70/944,
 від 23 жовтня 2003 року N 71/945,
 від 23 жовтня 2003 року N 72/946,
від 23 жовтня 2003 року N 73/947,

 від 27 листопада 2003 року N 200/1074,
 від 18 березня 2004 року N 72/1282,
 від 24 червня 2004 року N 307/1517,
 від 15 липня 2004 року N 363/1773,
 від 15 липня 2004 року N 375/1785,
 від 15 липня 2004 року N 459/1869,
 від 15 липня 2004 року N 461/1871,

 від 30 вересня 2004 року N 477/1877,
 від 30 вересня 2004 року N 478/1878,

 від 27 січня 2005 року N 15/2591,
  від 31 березня 2005 року N 246/2821,
від 31 березня 2005 року N 247/2822,
 від 21 квітня 2005 року N 262/2837,
  від 21 квітня 2005 року N 379/2954,
 від 27 жовтня 2005 року N 365/3826,

 від 13 липня 2006 року N 54/54,
 від 28 вересня 2006 року N 6/63,
 від 28 вересня 2006 року N 7/64,

 від 31 жовтня 2006 року N 118/175,
 від 29 березня 2007 року N 381/1042,
 від 26 квітня 2007 року N 458/1119,
 від 24 травня 2007 року N 721/1382,
 від 26 червня 2007 року N 917/1578,
 від 20 грудня 2007 року N 1495/4328,

 від 17 січня 2008 року N 3/4475,
 від 19 лютого 2009 року N 50/1105,



 від 27 листопада 2009 року N 880/2949,
 від 24 грудня 2009 року N 1367/3436,
 від 27 травня 2010 року N 807/4245,

 від 15 березня 2012 року N 198/7535,
 від 26 квітня 2012 року N 484/7821,
 від 22 травня 2013 року N 339/9396,
 від 19 серпня 2013 року N 4/9592,

 від 23 жовтня 2013 року N 226/9714,
 від 18 вересня 2014 року N 151/151,
від 25 грудня 2014 року N 741/741,

 від 28 травня 2015 року N 575/1439
(Зміни до додатка цього рішення, передбачені рішенням Київської міської ради від 12 липня 2007 року N 1053/1714, не внесені. 
Додаток втратив чинність)

Відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Утворити виконавчий орган Київради, який відповідно до пункту 2 розділу VII Прикінцевих положень 
Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" паралельно виконує функції органу державної 
виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті 
Києві, із збереженням існуючої назви "Київська міська державна адміністрація".

2. Пункт 2 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської

 міської ради від 24.05.2007 р. N 721/1382)
2. Затвердити Критерії формування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради, 

що додаються.
(рішення доповнено пунктом 2 згідно з рішенням

 Київської міської ради від 28.05.2015 р. N 575/1439)
3. Пункт 3 втратив чинність

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 18.03.2004 р. N 72/1282,

 в редакції рішення Київської
 міської ради від 30.09.2004 р. N 478/1878,
 із змінами, внесеними згідно з рішеннями

 Київської міської ради від 21.04.2005 р. N 379/2954,
 від 13.07.2006 р. N 54/54,

 від 28.09.2006 р. N 6/63,
 від 28.09.2006 р. N 7/64,

 від 26.06.2007 р. N 917/1578,
 від 20.12.2007 р. N 1495/4328,

 у редакції рішення Київської
 міської ради від 17.01.2008 р. N 3/4475,

 із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Київської міської ради від 21.04.2005 р. N 50/1105,

 від 27.11.2009 р. N 880/2949,
 від 24.12.2009 р. N 1367/3436,

 від 27.05.2010 р. N 807/4245,
 від 26.04.2012 р. N 484/7821,
 від 22.05.2013 р. N 339/9396,

 від 19.08.2013 р. N 4/9592,
 від 23.10.2013 р. N 226/9714,

 від 18.09.2014 р. N 151/151,
втратив чинність згідно з рішенням

 Київської міської ради від 25.12.2014 р. N 741/741)
4. Пункт 4 втратив чинність

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Київської міської ради від 27.10.2005 р. N 365/3826,



 втратив чинність згідно з рішенням
 Київської міської ради від 15.03.2012 р. N 198/7535)

5. Пункт 5 втратив чинність
(згідно з рішенням Київської міської
 ради від 15.03.2012 р. N 198/7535)

 
Київський міський голова О. Омельченко 

 
Додаток

до рішення Київської міської ради
від 20 червня 2002 р. N 28/28 

СТРУКТУРА
 виконавчого органу Київської міської ради

Структура втратила чинність
(структура із змінами, внесеними згідно з рішеннями

 Київської міської ради від 26.09.2002 р. N 50/210,
 від 28.11.2002 р. N 139/299,
 від 19.12.2002 р. N 188/248,
 від 30.01.2003 р. N 258/418,
 від 27.03.2003 р. N 349/509,
 від 26.06.2003 р. N 526/686,

 від 23.10.2003 р. N 70/944,
 від 27.11.2003 р. N 200/1074,

 від 18.03.2004 р. N 72/1282,
 від 24.06.2004 р. N 307/1517,
 від 15.07.2004 р. N 461/1871,
 від 30.09.2004 р. N 477/1877,

 від 27.01.2005 р. N 15/2591,
від 31.03.2005 р. N 247/2822,

 від 21.04.2005 р. N 262/2837,
 від 13.07.2006 р. N 54/54,

 від 28.09.2006 р. N 7/64,
 від 31.10.2006 р. N 118/175,

 від 29.03.2007 р. N 381/1042,
 від 26.04.2007 р. N 458/1119,

 втратила чинність згідно з рішенням
 Київської міської ради від 24.05.2007 р. N 721/1382)

 
Додаток

до рішення Київської міської ради
20.06.2002 N 28/28

(у редакції рішення Київської міської ради
від 28.05.2015 N 575/1439)

Критерії формування структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради

1. У складі виконавчого органу Київської міської ради утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше
не передбачено законодавчими актами): департамент (апарат), управління, відділ.

2. Департамент - структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради, що утворюється для 
виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), 
координації роботи, пов'язаної з виконанням таких завдань, та який у своєму складі має не менш як два 
управління.



Директор департаменту, чисельність працівників якого не перевищує 60 одиниць, може мати не більше 
трьох заступників, у тому числі двох заступників, які не очолюють управління (відділ). У разі коли 
чисельність працівників департаменту становить понад 60 одиниць, директор департаменту може мати не 
більше чотирьох заступників, у тому числі двох заступників, які не очолюють управління (відділ).

3. Управління - структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого 
ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з 
виконанням таких завдань, та до складу якого входить не менш як два відділи.

Начальник управління, чисельність працівників якого не перевищує 16 одиниць, може мати одного 
заступника. Якщо чисельність працівників управління становить понад 16 одиниць, начальник управління 
може мати не більше двох заступників. Управління може бути самостійним або входити до складу 
департаменту.

4. Відділ виконавчого органу Київської міської ради, що утворюється для виконання основних завдань 
високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов'язаної з 
виконанням таких завдань, та з чисельністю не менше 7 працівників. Начальник відділу може мати одного 
заступника.

5. Самостійний відділ у складі департаменту (апарату) / управління утворюється з чисельністю не 
менше 5 працівників. Начальник відділу може мати одного заступника.

6. Відділ у складі управління департаменту (апарату) утворюється з чисельністю не менше 4 
працівників. Начальник відділу може мати одного заступника, якщо такий відділ утворюється з 
чисельністю не менше 6 працівників.

7. У разі потреби у складі департаменту, управління та відділу може утворюватися сектор з чисельністю
не менше 2 працівників. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну
кількість управлінь (відділів), а в складі відділу виконавчого органу Київської міської ради - понад 
мінімальну чисельність працівників.

8. В апараті виконавчого органу Київської міської ради може утворюватися структурний підрозділ із 
забезпечення діяльності керівника відповідно до встановлених вище критеріїв.

9. У разі недоцільності утворення підрозділів, зазначених вище, для виконання окремих функцій 
вводяться посади відповідних спеціалістів.

 
Київський міський голова В. Кличко

(рішення доповнено Критеріями згідно з рішенням
 Київської міської ради від 28.05.2015 р. N 575/1439)

____________

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2023
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2023
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