ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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про внесенrrя змiн до розпорядження
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районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii> (в редакцii
розпорядженr";й 0; березня 202l року Nл l l7):
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Унести змiни до додатку
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Перелiк категорiй працiвникiв, якi
з
бового

нсь

додаеться.

Киевi
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та iншrими матерiальними носiямиз
аЦiю iяким нада€ться гриф обмеження
)), ВИКПаВШИ ЙОГО в новй
редакцii, що

2. Контроль за виконанням цього
розпорядженнJI пок,,Iасти Еа керlвника
апарату,,Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii
О. Машкiвську.
Виконувач обов'язкiв гол

'рина

АЛСКСССНКО

Додаток l
ДО розпорядх(ення .ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi
дерх<авноI алмiнiстраuii
вiд 15 лотого 202l року Nч 74
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розпоряджен}ul
районноi в MicTi

Киевi _ державноi алмiнiстрачii
вiда\3. 0Ц. 202l року NrаД

псрелiк категорiй працiвникiв, якi допускаютьс до
роботи з виданнями з
грифом к[ля службового користування)
голова райдержадмiнiстрачii
Перший заст},пник голови

Головний спецiалiст з питань режимно-секретпоiрботи

Го.rовний спецiалiст з питань
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прац,

Назва пiдроздiлу

Секгор
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питань мобiлiзацiйноi роботи

Секгор внутрiшнього аудиту
Сектор орган iзачiй но-анал iти
забезпечення роботи голови

Завiлувач сектору
головний спецiалiст
Завiлувач сектору
головний спецiалiст

ч
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Завiдувач сектору
головний спецiалiст
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Органiзацiйний вiддiл

продовження додатку l
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Начальник вiддiлу
головний спецiалiст

Вiддiл управлiння персоналом

Нача.гtьник вiлдiлу

Юридичний вiддiл

Начальник вiддiлу
Заступник начальника вiддйу
головний спецiалiст

Вiддiл органiзацii дйоводства та контролю за
виконавською дисциплiною

Начальник вiддiлу
головнi спецiа.пiсти

вiддй

Начальник вiддiлу
Заступни к начальника вiллiлу

головнi спецiалiсти

бухга.птерського облiку та звiтностi

iддiл адмiнiстративно-господарського
забезпечення

В

Начальник вiддiлу
головний спецiалiст
начальник вiддiлу
Заступник начальника вiддiлу
Начальник вiддiлу
головний спецiаrriст

Вiддiл ведення .Щержавного реесrру

""ОЪрrrЬ

Начальник вiддiлу
Заступник начальника вiддйу
Начальник вiддiлу
головний спецiалiст
Начальник вiллiлу
Заступник начальника вiддiлч
Начальник вiддiлу
головний споцiалiст
Нача-,.tьник вiддiлу

Головний спецiа.,тiст

продовження додатку l

Вiддiл з питань державноi реестрацii
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв

Начальник вiддiлу
Заступник Еачальника вiддiлу

Вiддiл з питань реестрачiТ мiсчя

Начальник вiддйу
головний спецiа.пiст

Вiддiл з питань майна комунальноi власностi

Начальник вiллiлу
Заступник начаJIьника вiддiлу

Вiддiл охорони здоров'я

Нача.пьник вiддiлу

проживання/перебування фiзичних осiб

головний спецiалiст
Вiддiл з питань цивiльного захисту

Начальник вiддiлу
головний спецiалiст

cTpykTypHi пiдроздiли Райдержадмiнiстраuiт зi статусом юридичних осiб
rryблiчного права
Служба у спрtlвах дiтей та ciM'i

Начальник Служби
Застl.пник начмьника

Управлiння житлово-комунального .осподарсruJ

Начальник Управлiння
Застlтrник начальника

Управлiння (Центр) надання адмiнiстративних

Нача.пьник Управл,iння
Заступник начаJIьника

Управлiння

Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
управлiння соцiа.llьного захистч населення

Начальник Управлiшrя
Заступник нач,ulьника

Управлiння культ}ри

Начальник Управлiння
Заступник нач;цьника
Управлiння

продовження додатку l

l
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Фiнансове управлiння

Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння

Управлiння будiвництва, архiтектури та
землекористування

Начатlьник Управлirшя

Застlпник нач€Ulьника
Управлiння
,l

Управлiння

у

справах молодi та спорту

Управлiння благоустрою та пiдприсмЕицтва

Начальник Управлiння
Заступник нач€шьника
Управлiння
Начаrrьник Управлiння
Заступник начальника
Управлiння

Пiдприсмства, установи та органiзацii, що переданi ло сфери управлiння
райдержалмiнiстрашiТ
KoMyHarrbHe пiдприемство кШляхово-експлуатацiйне
управлiння по ремонту та утримаЕню автошляхiв та
споруд на них ,Щеснянського району м. Киева>

!ирекгор

Комуна.пьне пiдприемство по утриманню зелених
насаджень Щеснянського району м. Киева

flирекгор

KoMyHa.lIbHe пiдприемство <Ватутiнськiнвестбуд))

!ирекгор

Комунальне пiдприемство <Керуюча компанiя з
обслlтовування житлового фонлу !еснянського
району м. Киева>

!ирекгор

Керiвник

ольга MAIIIКIBCЬKA

