
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження структури
та чисельностi працiвникiв Управлiння
культури .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 квiтня 2012

року JФ 606 <Про затвердження рекомендацiйних перелiкiв струкl,урних
пiдроздiлiв обласноi, Киiвськоi та Севастопольськоi MicbKoi, районноi,
районноi в мм. Киевi та Севастополi державних алмiнiстрацiй>,
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд З0 березня 2020 року )Ф 529 <Про
затвердження граничноi чисельностi працiвникiв та рекомендацiйного
перелiку структурних пiдроздiлiв районних в MicTi Кисвi державних
адмiнiстрацiй>, розпоряджень Щеснянськоt районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд 04 грудня 2020 року NЪ 64З <Про
затвердження структури та чисельностi працiвниtсiв структурних
пiдроздiлiв .Щеснянськоi районноi в MicTi КиеBi державноi адмiнiстрацii>,
вiд 14 грудня 2020 Ns б7З <Про внесення змiн до розпорядження
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi''адмiнiстрацii вiд 04 грулня
2020 року Ns 64З <Про затвердження Ртруктури та чисельностl
працiвникiв структурних пiдроздiлi r Щеонянс|коi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii>

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ структуру Управлi ня культури .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацr , що додаеться.

2. зАтвЕрдити
.Щесня нськоТ районноi
додаеться.

чисельнlсть працlвн KiB Управлiння культури
в MicTi Киевi дер авrtоТ адмiнiстрацii, що



3. ввЕстИ в дiю структуру та чисельнiсть працiвникiв Управлiння
культурИ ,Щеснянськоi райопноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii з 04
сiчня 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаlо за собоlо.

В.о. голови Iрина АЛСКСССНКО



ЗАТВЕРДХ(ЕНО

'- Структура Управлiння культури
.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

Начальник УправлiнЙ

Заступник t чччrr"п"пi - начальник 
"Йдiлу

Вiддiл культурцо-мистецькоi дiяльностi, туризму та охороЕикультурноi спадщини

Начальник Управлiння культури,
туризму та охорони
культурноi спадщини Iгор ЗАКОМIРНИЙ],,



ЗАТВЕРДЖЕНО

_ Чисельнiстьпрацiвникiвуправлiннякультури
.Щеснянськоi раЙонноi в MicTi K"""i д.рп.uвноТ адмiнiстрацii

Назва струкrурного п Цроздi.пу_-

Начальник Управлiння

головний спе
В iДДiЛ *улrтурно-, 

"сrецrпоТ дiЙ*П
туризму та охорони культурноi спадщини

начальник
Головний спецiалiст

Начальник Управлiння культури,
туризму та охорони
культурноi спадщини Iгор ЗАltОМIРНИЙ


