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1. Вiддiл з питаЕь к
та збереженням природ lанспортноi iнфраструктури
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ПРИРОДЕих pecypciB викс екологii тамlськоiдержавноiадмiнiс MtcbKoi Ради (КиiЪськоi
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5) бере участь у лiдготовцi про озицiй до просктiв програм соцiально-економlчного та культурЕого роr"иr*у MicTa КЙва;

6) беРе УЧаСтЬ У пiдготовцi заходiв щодо регiонмьного розвитку;
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10) бере участь у пiдготовцi звiтiв
розгляду на cecii КиiЪськоi MicbKoi ради;
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12) забезпечУе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii;



з
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повноважень реалiзацiю державноi полiтикиприродного середовища стосовно захисту
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з вимогами чинного законодавств
самовiльних робiт, пов'язаних з будiкомунiкацiй з порушенням вимог
затверджених рiшенням КиiЪськоiм 1051/105 1 (надалi - Правила благо

-,l \Jлgу)l\у bd l.и В Установленом
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одержання i передачi iнформацii, необхiдноi для належного виконанняпокладених на нього завдань та здiйснення заплановаЕих заходiв.

ка Вiддiлу визначаються посадовою
леному 

Торядку, та контрактом про
кладання).

10, Начальник Вiддiлу може мати заступника, який призначаеться на
апарату раЙдержадмiнiстрацii

У службу у встановленомч

Ji;Ii*l;}i.lii*",1,,.i]":.P::a:ij-". працi_працiвникiв Вiддiлу визначаеголова райдержадмiнiстрацii у межах вiдпо бюджетних nprrru"anu.

ольгаМАШКIВСЬкА
Керiвник апарату


