
ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/3,0/, а,оj,/ лъб

Про внесення змiн до розпорядr(ення !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii
вiл 12 червня 20 l7 року JФ З20 <Про утворення KoMicii
з питань роботи iз службовою iнформачiею у
flеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi лержавнiй адмiнiстрашii>>

вiдповiдно Закону Украiни <Про мiсцевi

адмiнiстрацii, затвердженого розпорядженням,щеснянськоi рutо"rБi в MicTi

}i:.:l,i:oT_::Hoi 
адмiнiстрацiI вiд 12 червня 20l7 року Ns 320 uПро yruop"*"

5.,"y].1,., 
питань роботи iз службовою iнформацiеЬ у Д."п"п""пiГd;#';MicTi Киевi лержавнiй алмiнiстрачiiu, 

"r*nu",u,o 
;Ыу';;;;'^;.;;й1;

бlдповlдно до JaKoHy У краiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
пункгу 2 IнсrрукцiТ про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i
знищення документtв та iнших матерiальних HociiB iнформацii, що мiстять
службову iнформацiю, в !еснянськiй районнiй в MiiTi Киевi державнiй
алмiнiстрачii, затвердженоi розпорялженням !еснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi алмiнiстрачiТ вiд l7 березня 20l7 року Ng l29;

)2. Унести змiни до Персона-пьного складу KoMicii з питань роботи iз
:aI_T9::_:1 jнформацiею у !еснянськiй районнЙ в MicTi Киевi дЪржавнiй

l. Унести змiни до розпорядження !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi алмiнiстрацiТ вiд 12 червня 2017 року No З20 <iПро утворення KoMiciT
з_ питань роботи iз службовою iнформачiею у Щеснянськiй райьннiй в MicTi
киевi лержавнiй адмiнiстрацii> та викпасти пункт l7 ро.поj"дrп.r,ня в такiй
редакцii:

<l7, Органrзацiйне, iнформачiйне, матерiально-технiчне забезпечення
дйльностi KoMicii здiйснюе вiддiл органiзацii: дiловодства та nor|ono ,uвиконавською дисциплiною !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi дЁржавноlалмiнiстралir. >.

додасться_

3. Визнати
ffеснянськоi

20l9 року

J. Dизнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ffеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 28 листопада 20l9 рокуJФ 70З кПрО внесення змiн до Персона.lIьного сю.Iаду KoMicii з питань роботи iз
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службовою iнформаuiею у Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi лержавнiй

адм iнiстрацii>.

4. контроль за виконанЕям цього розпорядженп' 1ОЧ1:]" :i.::|]:::1
апарzrту .Щеснянськоi раЙонноi в иiстi Киевi державноi адмlнlстрацrl

О. Машкiвську.

Виконувач обов'язкiв гпflr\-" кссснко



MAIIIKIBcbKA
ольга Володимирiвна

мАрчЕнко
Галина Вiкгорiвна

cAyJUIK
олена Анатолiiвна

ЗЕЛlНСЬКА Надiя
миколаiвна

lвАнчЕнко
Сергiй Вiкторович

кошовА
Вiкгорiя BiKTopiBHa

поФАтнА
Наталiя IBaHiBHa технол нянськоi районноi в MicTi

адмlнlстрацl1
ольга MALLIКIBCЬKA

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Ц,еснянськоi

районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii
вiд l2 червня 2017 року Nэ 320

(в редащii розпорядденшI
,Щеснянськоi рйонноi в Mlcтl

кисвi дерlкавноi адпri нiстрацii

"iдё o-t'plt& 202l року }Ф 5

Персональний ск,гtад

KoMicii з питань роботи iз службовою iнформачiею у

Дес""псч"iи районнiй в MicTi Киевi дерх<авнiй адмiнiстрацii

керiвник апарату .Щеснянськоi район Hoi

в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
голова KoMicii.

начаJIьник вiддiлу органiзачii дiловодства
та контролю за виконавською
дисциплiною,Щеснянськоi район Hoi

в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii,
заступник голови KoMicii

головний спецiаrriст вiддiлу органiзаuii
дiловодства та контролю за виконавською

дисциплiною .Щеснянськоi

раЙонноТ в MicTi Кисвi дерlкавноi
адмiнiстрацii, секретар KoMicii

головни й спецiалiст юридичного вiддiлу

[еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi алмi нiстрачiI

завiдувач секгору з питань мобiлiзацiйноi

роботи Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

начilльник вiддiлу ведення Щержавного

ресстру виборчiв !,еснянськоi
районноi в MicTi Киевi лержавноi
адмiнiстрацii

начальник в iнформачiйних

KepiB
д


