
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

розпоряджЕннrI
ад. *+, а.u,о ха!|*

Про електроннi
цифровi пiдписи

вiдповiдно ло Порядку використання електронних довiрчих послуг в
органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пiдприемствах,
устаЕовах та органiзаlIiях державноi форми власностi, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 вересня 2018 року Nч 749 <Про
затвердженшI Порядку використаннr{ електронних довiрчих посJryг в органах
державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пiдприемствах, установахта органiзацiях державноi форми власностi>, та з метою реалiзацii отримання
послуг, пов'язаних з електронним цифровим пiдписом, вiд Квалiфiкованого
надавача електронних довiрчих послуг iнформацiйно-довiдкового департамеЕтуДIС та органiв юстицii УкраiЪи з використанням засобi" .n"*roo"ro"o
цифрового пiдпису:

1. Надати право застосуванIUI електронного цифрового пiдписукористувачам iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи <<единий
iнформацiйнИй простiР територiальноi громади MicTa Киева>, Сдиного
державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських
формувань, едицих та .Щержавних ре€страх, дистанцiйного роrрЪ*уr*о"о.о
обслуговування в програмно-технiчному комплексi .щержавнот казначейськоi
служби Украiни в установленому порядку, пiсля отриманIrя посиленого
сертифiката вiдкритого ключа пiдписувача, в межalх наданих повноважень,
наступним посадовим особам .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii:



Алексеепко Iринi Мико,
Карасьову t"uny B-.olllii]] . "'П'"" ЗаСтупнику голови;

Сору воuЙ;;;;:"""*ЧУ - ЗаСТУпнику голови;

машкiвськiй о".,, ол_лluЙовичу 
- заступЕику голови;машкiвськiй ользi Володий;; - керiвнику апарату;

AHBapi Ларисi В
зверЕеншI громадян; 

аСИЛiВНi - ЗаСТУПНИКУ НаЧ€цьника вiддiлу з питань

ику вiддiлу - державному реестраторуi юридичних осiб, 6;.*"r" ."iO-

нику вiддiлу з питань реестрацii мiсця

- головцому спецiалiсту вiддiлу
иродного середовища;

ному спецiалiсry вiддiлу з питань
tзичних осiб;

- головному спецiапiсry юридичного

_головному 
спецiалiсry вiддiлу згромадськiстю та засобами масовоi

овному спецiалiсту вiддiлу ведення

iBHi - заступцику начальника вiддiлу

му спецiалiсту вiддiлу контролю за
середовища;

Увачу сектора з питань внутрiшнього

ику начальцика вiддiлу економiки;
сектора органiзацiйно-аналiтичного

влому спецiалiсту вiддiлу з питань
инку;
вному спецiалiсту сектору з питань

ьнику архiвного вiддiлу;
BHi - головцому спецiаlriсry вiддiлу



головному спецiалiсту сектора з питаньи;

головЕому спецiа-лiсту вiддiлу з питань

головному спецiа-,тiсry вiддiлу з питаЕь

;fi;:H_T"",1'.1icTy вiддiлу з питань

овЕому спецiалiсту вiддiлу управлiння

l;1J'#:.1fi;?;,T * з питань

ловному спецiалiсту вiддiлу охорони
Жуковськiй Япi Володимирiвнi - го.вiддiлу; ---6"Лr'rУr'ОГll - lЮЛОВНОМУ СПеЦiаЛiсry юридичного

; ;::trT:ж1#;::i;]*in,,
ЕачаJIьнику вiддiлу управлiння

_, *_, _a.п'r""кiй Надii МиколаiЪнi - гол(вiддiлу; - l'ОЛОВНОМУ СПеЦiалiсry юридичного

ому спецiаrriсту вiддiлу з питань
iзичних осiб;

iдувачу сектора з питань оборонноi та

му спецiалiсту вiддiлу економiки;
начальЕику вiддiлу контролю за

середовища;

вному реестратору вiддiлу з питаЕь
чних осiб-пiдприемцiв;
вному спецiалiсту вiддiлу з питань
зичних осiб;
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- начальIrику вiддiлу адмiнiстативно-

головному спецiапiсту вiддiлу веденIuI

заступнику...ЕачЕшьника - державномуoi реестрацii юридичних о"Й, 6'.""""*
оловному спецiа.лriсry вiддiлу з питань

ЬОВИЧУ - ГоловЕому спецiмiсту

*":r, спецiалriсту вiддiлу контролю
го середовища;

ьнику вiддiлу економiки;
спецiалiсту вiддiлу з питань звернеЕця

поповiй Ганнi оперсончшом; ПеКСаНДРiВНi - головно]tty спецiалiсту вiддiлу управлiння

ialricTy юридичного вiддiлу;
нику вiддiлу iнформацiйних

Радченко Олеry Антоновичу - головниiсекретноi роботи; 
' 'ЦrаvЛUбИЧУ - ГОЛОВНИЙ СПеЦiаrriСт з питань режимно_

романюк Тетянi Григорiвнi - начмьни]Житловоi площi; 
- rlrr v'r'o''l - НаЧМЬНИКУ ВiДДiЛУ Облiку та розподiлу

_ заступЕику нач€шьника аедення

головному спецiалiсту по взаемодii з

D^-_:л,---j

Ведення

вlддlлу;

рибак Юлii оле
дiловодства; 

КСаНДРiВНi - ГОЛОВIlОМУ СПецiалiсту вiддiлу органiзацii

* ;'#:#J"r, 
спеЦiалiсту сектору

ffi"#- o"ЁаЛiСту 
вiддiлу з питань

вному спецiаlriсту вiддiлу органiзацii
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_лл__ 
*о.:"iй BiKTopii BiKTopiBHi - начЕuIьЕ

ре€стру виборцiв; 
д -_,^v'.aD'rl - паЧЕЦЬЕ ку вiддiлУ веденнrI .Щержавного

Коцан Ларисi Стефанiвнi - начальнику BiКРИвошесвiй натал;i M"-"".bii _ 
**'" ОХОРОНИ здоров'я;

вiддirry; -,^_"\vJrq,rDлI - 1,()ловному спецiалiсту органiзацiйного
Кондрюrу Максиму Сергiйовичу - начаJII

. КУлаго Наталii Ъ"";;;,"_ '"":::_:""-r ОРГаНiЗацiйного вiддiлу;
вiддiлу; ВаСИЛiВНi - ЗаСТУПНИ начальника органiзацiйного

Компанець Сергiю Iвановичу _ завiдувТРаНСПОРТНОiiнфраструктури; lаЧУ СеКТОРа З ПИТаНь розвитку

_, _л_ _*r.п.aовiй Маринi ГеоргiiЪнi - головном,дiловодства; У СПеЦiаЛiСТУ вiддiлу органiзацii

У спецiалiсту архiвного вiддiлу;
спецiалiсry вiддiлу облiку та

головному спецiаlriсту сектора з питан[

ичу - головЕому спецiалiсту сектору з

питань

Луценко AHacTacii СергiiЪнi - головно
МайНа комунапьноi власностi; МУ СПеЦiаЛiСТУ ВiДдiлу з питаЕь

Ляшевськiй Наталii ВолодимирiвЕi - головном\,l .пд,,:^*:^_-ПИТаНЬ Майна комунальноi власностi; 
'ОЛОВНОМУ СПеЦiаЛiСТУ вiддiлу з

МаРЧеНКо Галинi BiKTopiBHi - "ur*"r"*,Марiнченко BiTi вiталiiв;i 
";;;#КУВlДДrЛУОРГаНiЗаЦiiдiловодства;

РееСтрацii мiсця проживання/перебуван"" 
ф,."J""Т:""iаЛiСТУ 

ВiДДiЛУ З ПИтань

мiлюковiй Майi
внутрiшнього фir"".о"jl*ТОРiВНi 

- ГОЛОВНОМУ спецiалiсry сектору з питань
моро.о"й й;;i"Ъ:lН,й;#^:'r;,

ОРГаНiзацii дiловодства; 
--^'A'rlvrrrРr-DГrr - ГОЛОВНОМУ СПеЦiаlriсту вiддiлу

Михайлюк IHHi Леонiдiвнi
звернеЕня громадяЕ;

- головному спецiалiсту вiддiлу з питань

. Мiщенко Наталii Миколаiънi - головн(вiддiлу; 
- ' --^r\vJrЦro'll - I'OJIOBHoMY СПеЦiаЛiсту органiзацiйного

спецiалiсту вiддiлу з питань
х осiб;

спецiалiсту архiвного вiддiлу;
- начzшьнику вiддiлу бухгалтерського
у;



персонмом;
Тадлi Iринi п",рil1 - нач,шьЕику вiддiлу з питань впутрiшньоi полiтики,зв'язкiв з громадськiстю та засобам" ru.о"оr'ir!ормацii;
ТаРаСУН Лiлii ФедорЬri - "ono;;;;.".u'-'*, вiддiлу економiки;

*оruffIО*ееВiй 
MaPii ВаСИЛiВНi - ;";;;;r--, вiддiлу з питань звернення

Федоренко Аллi Михайлiвнi - державнодержавноi реестрацii юридичних осiб, бьr"rr#,|]iffi;:ffi i^iлУ 
з питань

Хапо Юлii Леонiдiвнi - r".rуrr;;-;";;
*,__ '".ur 

PoMaHy Михайловичу - .ono""oo'"Kaюридичного 
вiддiлу;

ПiДПРИемництва, rф"оi ru.поr*"Ьо";;;-,,-n]]" 
СПеЦiаЛiСТУ ВiДдiлу з питань

_ Юрковськiй Ларисi Василiвнi l-^-"''ior.orr.,-t, лп6..:^-:^-iНформачiйних технологiй: )ЛОВНОМУ СПеЦiМiсту вlддlлу
Юрченку Iгору Олеговичу - заступнику начальника вiддiлу контролю заблагоу_стросм та збереженням природцого середовища;

. Ярмоленку ПетрУ IвановичУ - .onoi"]r" спёrriqпiл-,, л:*t:_

Стеценко Ганнi Ml
lcTy вiддiлу з питаЕь

ецiалiсту вiддiлу з питань

власностi; l - паЧальникУ вiддiлУ з питаЕь майна KoMyHalrbHoi

,"о.оffi"пко 
Mapii МиколаiЪнi - головному спецiалiсту вiддiлу управлiння

власностi;

головному спецiа-,чiсту вiддiлу з питаньпlдприемIrицтва, торгiвлi та споживчого ринку.

вiдальною особою,

л, YБ;;;;; ;;;;, 
" 
Ё"#,,.н,Yffiъх#т J;#ацll:

ва Вiкторовича - гол.овного спецiалiста вiддiлу!еснянськоi районноi " ri""i-';ё;;i"i.p*uur,oi

3. Взяти до вiдома, що:

. з,'I, Особи,'*"ur::л,_I nyHKTi l цьогорозпорядження, несуть персонzrльнуВlДПОВlДаЛЬНiСТЬ За ЗбеРiГання та викориaru"r" Ьaооrстих електронних ключiв.
З.2, Копiювання

особам забороняеться.
особистих електронних ключiв та./або передача ix iншим



4, Ва
районноi 

" 
''1u'" таким, що втратилО. чиннiсть розпорядження {еснянськоi

onoo.o.nrfi',ii; ffi:iНЖаЛМiНiСТрацil "io;'Б ня 2020року Nч 427

го. Розпорядження покласти на
icTi Киевi державноi адмiнiстрацii

В.о. голови
'рина АЛ€КСССНКО


