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робочоi групи !еснянського району MicTa Киева
з питань громадського бюджету

АЛСКСССНКО
Iрина Миколаiвна

ВАСИЛИШНКО
Людмила Петрiвна

КАРАСЬОВ
Ваперiйович

першиЙ заступник голови {еснянськоi
районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, .ono"u
робочоi
групи
заступник начальника вiддiлу
фiнансiв бюджетних

IBaH

APAKEJUIH Артур
Олександрович

ВАВРIЧИНА

голова Громалськоi ради при
!еснянськiй
MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii,районнiй
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правлiння благодiйного
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управлiння !еснянськоi'
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

ЗАКОМIРНИЙ

нач€lльник

Iгор Миколайович

МАШКIВСЬКА
ольга Володимирiвна

ПОСТОЛЮК Тамара

Управлiння культури !еснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

керiвник апарату !еснянськоi
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житлово-комунаJI ьного
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зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовоi
iнформацii !еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

заступник начальника юридичного
вlддlлу
[еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii

ВIЗнЮк Вадим
Федорович

виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу з питань
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КРЮКАНIВСЬКИЙ
Ярослав
Олександрович

в

MicTi Киевi

питань контролю за

iнфраструктури та
довища !еснянськоi'

районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
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Фiнансового управлiння
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