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вiд 2б сiчня 20l7 року
бrоджету MicTa Кисва у

розпорядження
адмiнiстрацii вiд 27
розIIорядження /lеснян
вiд 26 сiчня 20l7 року
бюджету MicTa Киева у

3. Контроль за вико

В. о. голови

ч 29 кПро органiзаlliю ,га заlIрова,I(ження Iромадського
еснянському районi>;

flеснянськоi' районноi в MicTi Кисвi державноiапня 2020 року ,Ц 4I 7 <Про внесеllня змir, ,,to<oi районноi в MicTi Киевi державноi a/rMiHicTpartiT
29 <про органiзацiю та запровадження громадськоl.о

еснянському районi>.

tIbo1,o розlIорядженI{я заJIиIIIаIо за собокt.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження ff еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii
вiд 2б сiчня 2017 року JФ 29
(у редакцii розпорядження .Щеснянськоi
рай9ндоj в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрацiiвiдщNs.9|'l

Перелiк
структурних пiдроздiлiв .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii вiдповiдальних за оцiнку громадських проектiв

Напрямок проекту

Безпека

Струкryрний пi.,rроз.лiл

UeKTop з питань мобiлiзацiйноi роботи;
головний спецiалiст по взаемодii з
правоохоронними органами та з питань

транспортноi iнфраструктури та збереженням
природного сепеповиIrrя
Управлiння житлово-комун€UIьного
господаDства
Управлiння кульryри

tJlддlл з питань контролю за благоустросм.
транспортноi iнфраструктури та збереженням

'язкiв
громадськiстю та засобями мяспрп'i i,,.hлл-,-.,;i

Вiддiл iH iйних технологiй

Заступник начzulьника
Фiнансового управлiння Наталiя П'ЯТИГОРЕЦЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО

!еснянськоi' районноi в MicTi Кисвi
лержавноi' алм i н icTpauii
Biil/|nt 9.,

та графiк_роботи пункту супроводу громадського
гу MicTa Киевау !еснянському районi

лъ
з/р

Ад реса Години прийому

понедiлок та середа:
9Ддо 16щ
п'ятниця:

9Ддо l5a0
обiдня перерва:

l? qq п,_t l] 15

l
| м. Киiв, проспект Bt
Ммковськог o,29,I'
4з2,
Управлiння (I_{eHTp)

адмiнiстративних пс

)лодимира
/поверх, каб.428,

надання
слуг, I поверх

Заступник нач(uIьника
Фiнансового управлiння {атмiя П'ЯТИГОРЕЦЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноI в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii.
вiд 26 сiчня 201 7 року Nч 29(У редакцii розпорядження !еснянськоi

IlI

)

склАд
робочоi групи !еснянського району MicTa Киева

АЛСКСССНКО
Iрина Миколаiвна

ВАСИЛИШНКО
Людмила Петрiвна

КАРАСЬОВ IBaH
Ваперiйович

APAKEJUIH Артур
Олександрович

ВАВРIЧИНА
валентина Михайлiвна

ЗАКОМIРНИЙ
Iгор Миколайович

МАШКIВСЬКА
ольга Володимирiвна

ПОСТОЛЮК Тамара
Казимирiвна

рогАтюк

з питань громадського бюджету

першиЙ заступник голови {еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, .ono"u робочоiгрупи

заступник начальника вiддiлу фiнансiв бюджетних

голова Громалськоi ради при !еснянськiй районнiйв MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii, .ono"u
правлiння благодiйного фонду <Народнi скарбиu 1зазгодою)

начальник Фiнансового управлiння !еснянськоi'
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

нач€lльник Управлiння культури !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

керiвник апарату !еснянськоi районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii

нач€шьник Управлiння освiти !еснянськоi районноТв MicTi Киевi державноi адм.iнiстрацii

начальник Управлiння
господарства Щесня нськоi
державноi адмiнiстрацii

житлово-комунаJI ьного
районноi в м iс.гi Кис.вi

Юрiй Петрович



тАд,UI
Iрина Петрiвна

хАло
Юлiя Леонiдiвна

ВIЗнЮк Вадим
Федорович

КРЮКАНIВСЬКИЙ
Ярослав
Олександрович

Заступник начальника
Фiнансового управлiння

начальник вiддiлу з питань BHyTpimнboi полil.ики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовоi
iнформацii !еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

заступник начальника юридичного
[еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
адмiнiстрацii

виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу з питань
контролю за благоустроем, транспортноi.
iнфраструктури та збереженням 

-природного

середовища !еснянськоi районнот в MicTi Киевi
державноi алм i н icTpauii

питань контролю за
iнфраструктури та

довища !еснянськоi'
районнот в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

вlддlлу
державноi

Наталiя П'ЯТИГОРЕЦЬ


