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"^","'"?j^J?ru}f '^'ffi ;У#ТУеУ!еснянськоiрайонноiвмiстiкиевiдержавноi

2. ЗАТВЕРДИТИ чисельнiсть працiвникiв. структурних пiдроздiлiв.Щеспянськоi районноi в MicTi Киевi оъо*;;#;омiнiстрацii, що додасться.

ВВЕСТИ в дiю струкryру та чиселI

;f:,'#ътrffi l;],;;i;;'o;;"1'"';#i"iЖlT"^ffi ;"#Ъ#i,ffi lir;
4, лIкВIДУВАТИ Вiддiл.з питань надзвичайних ситуацiй [есняпськоiрайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстраЙi.

. 5. __УТВоРИТИвiддiл з питаЕь цивiльногlвмiстiкиевiо"р*ч""оiчо,iнi"трчцiтi"-;;#"ЁiТ;ffiЖ"fi::#fii"'

6, tIЕрЕЙМЕнувАти вiддiл органiзацii дiловодства Щеснянськоiрайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрччii у ",*,n органiзачii дiловодства



2

та контролю за виконавською дисцишIiною .Щеснянськоi районноi в MicTiКиевi державноi адмiнiстрацii.

з питань внутрiшнього фiнансового
районноТ в MicTi Киевi державноi
аудиту !еснянськоi раЙонноi в MicTi

7. IIЕрЕЙмЕнувАТи сектор
контролю та аудиry .Щеснянськоi
адмiнiстрацii у сектор внутрiшнього
кисвl державноl' адмi нiстрацii.

8. tIЕрЕЙМЕнувАтИ сектор з питань оборонноi та мобiлiзацiйноi

fi:;;: *lHж:,|,":::::1"J:i Ч.;i;Фавноi адмiнiстрацii у сектор зпитань мобiлiзацiйноi роботи ,Щеснянськоi районноi MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii.

9, Керiвникам структурних пiдроздiлiв .щеснянськоi районноi в MicTi Киевiдержавноi адмiнiстрацii здiйснити
i район
що ст

оздiлiв .Щеснянськоi районноi в MicTi
юридичних осiб публiчного права,

внесено змiни, здiйснити вiдповiднi

державноi служби, змiну iстотних
вiдповiдних працiвникiв, надання iM
до чинного законодавства, тощо.

нодавства.

aBHoi адмiнiстрацii)t;
внесення змl.н до чисельностi леяких
районноi в MicTi Киевi державноi
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13. Контроль за виконаЕням цього розпорядження зaшищаю за собою.

В,о. голови
Iрина АЛеКСееНКО
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