
ДЕСIIЯНСЬКА РЛЙОННЛ В MICTI КИ€ВI
ДЕРКАВНА АДМIШСТРЛЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до розпорядження ,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 04 грудня 2020 року
J\! 64З <Про затвердження структури та чисельностi
працiвникiв структурних пiдроздiлiв .щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>

Вiдповiдно до статей 5, З9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii)), постаI{ови кабiнету MiHicTpiB украiъи вiд l8 квiтня 2012 року
JФ 60б кПро затвердження рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв

обласноi, Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoT, районноi, районноi в

мм. Киевi та Севастополi державних адмiнiстрацiй>, розпоряджень
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрачii) вiд 30 березня 2020 року Jф 529 <Про затвердження граничноi
чисельностi працiвникiв та рекомендацiйного перелiку структурних пiдроздiлiв

районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй> та вiд 10 грулня 2020 року
Ns 1922 <Про внесення змiн до граничноi чисельностi прачiвникiв районних в

MicTi Кисвi державних адмiнiстрацiй>

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

l. ДОПОВНИТИ розпорядженrtя .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii вiд 04 грудня 2020 року ЛЪ 643 <Про затвердження
структури та чиселыlостi працiвникiв структурних пiдроздiлiв,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii)) пунктом б такого змiсту:

<6. Змiнити найменування Управлiння культури, туризму та охорони
культурноi спадщини .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii (код еДРПОУ - З7501627) на Управлiння культури .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ.>.

У зв'язку з цим пункти б - 13 розпорядження вважати пуIIктами 7 - 14.
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2. УНЕСТИ змiни до чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв

.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii, затвердженоi

розпорядженням .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 04 грудня 2020 року Nч 643, виклавши ii у новiй редакцii, що додаеться.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Iрина АЛСКСеСНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 04 грудня 2020 року Ne б43
(в редакцii розпорядження,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
алмiнiстоапii;iйiмцt ЮЮхпф!__l,___fat-

Чисельнiсть працiвникiв структурних пiдроздiлiв
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

лъ
з/п

Керiвництво, cTpyKTypHi пiдроздiли апа рату: Чисель
HicTb

1 Голова 1

2 Перший заступник голови l
3 Заступник голови l
4 Заступник голови l
5 Керiвник апарату 1

Всього 5
6 Головний спецiалiст з питань режимно-секретноТ роботи 1

,7
Головний спецiалiст по взаемодii з правоохо онними органами та з
питань запобiгання i виявлення корупцii

1

8 Головний спецiалiст з питань охорони працi 1

9 Сектор внутрiшнього аудиту
Всього 2

10 Сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи
Всього 2

1l Сектор з питань розвитку транспортноi iнфраструктури
Всього 3

|2 Сектор органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови
Всього 5

1з Органiзацiйний вiддiл
Всього 5

|4 Вiддiл управлiння персоналом
Всього 5

l5 Юридичний вiддiл
Всього 7

16 Вiддiл органiзацii дiловодства та контр лю за виконавською
дисциплiною

Всього 7
17 Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi

Всього 7
l8 Вiддiл адмiнiстративно-господарського забезпечення

Всього 3
19 Вiддiл з питань звернень громадян

Всього ,7

20 В iддiл iнформацiйних технологiй
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Всього 3

21 Вiддiл ведення .Щержавного ре€стру виборцiв
Всього 5

22 Архiвний вiддiл
Всього 3

2з Вiддiл економiки
Всього 6

24 Вiддiл з питань пiдприемництва, торгiвлi а споживчого ринку
Всього 5

25 Вiддiл коптролю за благоустроем та збереженням природного
середовища

Всього 16

26 Вiддiл облiку та розподiлу житловоi площi
Всього 5

27 Вiддiл з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
засобами масовоi iнформацiТ

Всього 5
28 Вiддiл з питань майна комунальноi власностi

Всього 7

29 Вiддiл з питань державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв

Всього 10
з0 Вiддiл з питань peecTpauii мiсця проживання/перебування фiзичних

осiб
Всього 11

зl Вiддiл охорони здоров'я
Всього 3

з2 Вiддiл з питань цивiльного захисту
Всього 4

Всього чисельнiсть по апараry l44
Струкryрпi пiдроздiли райдержадмiнiстрачii

зi статусом юридичних осiб публiчного права:
l Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних послуг 47
2 Управлiнrrя житлово-комунального господарства 22
з Управлiння освiти 34
4 Управлiння соцiапьного захисту населення 118
5 Фiнансове управлiння l7
6 Служба у справах дiтей та ciM'i зl
7 Управлiння культури 9
8 Управлiння будiвництва, архiтектури та землекористування 10
9 Управлiння у справах молодi та спорту 9

всього чисельнiсть
по струкгурним пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii

зi статчсом юридичнr|х осiб публiчного права
297

всього чисельнiсть аt'мiнiстрацiт 44l

Керiвник апарату ольга МАШКIВсЬКА


