
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о]. оh. ,tDxl Xg /В7

Про електроннi

цифровi пiдписи

вiдповiдно до Порядку використання електронних довiрчих послуг в

органах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пiдприемствах,

установах та ор нiзацiях державнот форми власностi, затверджеtIого

року Nэ 749 <Пропостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l9 вересня 2018

затвердженнЯ IIорядкУ використання електронних довiрчих

державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пlдпри€мствах, установах

та органiзацiях державноi форми влас ocTi>, та з метою реалlзацll отримання

послуг, пов'язаних з електронним цифровим пiдписом, вiд КвалiфiковаIlого

надавача електронних довiрчих послуг iнформаuiйно-довiдкового департаменту

.щпс та органiв юстицii Укратни з використанням засобiв електронного

цифрового пiдпису:

iнформацiйний пр ,cTip територiальноi громади Mlcтa кисва)), Lлинul u

державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських

право застосування електронного чифрового пiдпису

iнформачiйно-телекомунiкацiйнот системи <сдиний

територiальноi громади MicTa Кисва>, единого

формувань, единих та .щержавних реестрах, дистанцiйного розрахункового

обслуговування в рограмно-технiчному комплексi .щержавноi казначейськот

_ служби Украiни в устаllовленому поряllку, гliсля отримання посиленого

сертифiката вiдкритого ключа пiдписувача, в межах ttадаllих повноважень,

настУпниМпосаДоВиМособам.ЩеснянськоiрайонноТвмiстiКисвiдержавноI

послуг в органах

1. Надати

користувачам

адмlнlстрацll:
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Алексеенко Iринi Миколаiвнi - першому заступнику голови;
Карасьову IBaHy Валерiйовичу - заступнику голови;
сюру Владиславу Миколайовичу - заступнику голови;
машкiвськiй Ользi Володимирiвнi - керiвнику aliapaTy;

юридич ного

AHBapi Ларисi Василiвнi - заступнику начал ника вiддiлу з питань
звернення громадян;

Андруща* Лесi Борисiвнi - начмьнику вiллiлу - державному реестраторувiддiлу з питань державноi peecTpauiT юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв;

захисту;

Борецкiй Ганнi Андрiiвнi - начальнику вiддiлу з питань ресстрацii мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб:

Бульковськiй Лiлii Петрiвнi - головному спечiалiсту вiллiлу

Бойку Миколi Петровичу - начальнику вiддiлу з питань цивiльноt.о

з п и,ган ь
ресстрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

Бурсовiй Надii Володимировнi - головному спецiалiсту
вiддiлу;

Балусву Олександру Сергiйовичу - головному спеuiалiсту вiллiлу з
громадськiстю та засобами vacoBoT

питань внутрiшньоI полiтики. зв'язкiв з
iнформачiТ;

Вiзiр Людмилi IBaHiBHi - головномУ спецiалiстУ вiддiлУ ведення
,Щержавного реестру виборчiв;

Васильченко Наталiт Володимирiвнi - заступнику начальника вiлдiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi;

Васiнiй Свiтланi BiKTopiBHi - завiдувачу сектора з питань внутрiшнього
фiнансового контролю .га аудиту;

Ветрикуш Наталii Василiвнi - заступнику началь ика вiддiлу економiки;
Гудзь Валентинi IBaHiBHi - завiдувачу сектора ор анiзацiйно-аналiтичного

забезпечення роботи голови;
ганджi Наталii Воломирiвнт - головному спечiалiсту сектору з питань

мобiлiзацiйноi роботи;
Гур'яновiй Людмилi IBaHiBHi - нач,цьнику архiвного вiдлi.lrу;
ГоретовiЙ BiKTopii BiKeHTiiBHi - головному спецiалiсту вiддiлу економiки;
ГиренкО TaMapi Вiталiiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу економiки;
flубинi Аллi Борисiвнi - державному ре€стратору вiддiлу з питань

державноi реестрачiI юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв;
flятловiй ользi Германiвнi - заступнику начаJlьника вiддiлу з питань

майна комунальноТ власностi ;



з

.щуда В'ячеславу Вiталiйовичу - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
майна комунальноi власностi;

!емченко Людмилi BiKTopiBHi - головному спечiалiсту вiддiлу з питань
реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

Щибкалюк KapiHi Сергiiвнi - головному спечiалiсту вiддiлу управлiння
персонЕцом;

,щорошенко Ользi Петрiвнi - головному спецiапiсту вiллiлу з питань
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв;

{анильчук Iринi Вiталiiвнi - головному спечiалiсту вiддiлу охорони
здоров'я;

жуковськiй Янi Володимирiвнi - головному спецiалiсту юридичного
вiддiлу;

Замковому BiKTopy Володимировичу - державному ре€стратору вiллiлу з
питанЬ державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв;

Зайченку олексiю Григоровичу - нач€шьнику вiддiлу управлiння
персонЕцом;

зелiнськiй Надii Миколаiвнi - головному спецiмiсту юридичного
вiддiлу;

Iльснко okcaHi Василiвнi - головному спецiалiсту вiллiлу з питаIlь
реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

Iванченку Сергiю Вiкторовичу - завiдувачу сектора з питань
мобiлiзацiйноi роботи;

Iгнатенко Ользi Федоровнi - головному спецi icTy вiддiлу економiки;
козловiй Iринi Миколаiвнi - державному реестратору вiддiлу з питань

державноi peccTpauii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв;
корнiловiй Наталii Миколаiвнi - головному спе ia.llicTy вiддiлу з питань

ресстрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;
КошовiЙ BiKTopiT BiKTopiBHi - начальнику вiддiлу ведення !ержавного

реестру виборчiв;
Коцан Ларисi Стефанiвнi - начмьнику вiд iлу охорони злоров'я;
Кривошеевiй НаталiТ Миколаiвнi - головному спечiалiсту органiзацiйного

вiддiлу;

КондрюкУ Максиму Сергiйовичу - начальнику рганiзацiйного вiддiлу;
Кулаго НаталiТ Василiвнi - заступнику начЕIльника органiзацiйного

вiддiлу;
Кузнецовiй Маринi ГеоргiТвнi - головному спецiалiсту органiзацiйно-

аналiтичного забезпечення роботи голови;
Колодяжнiй Тетянi !митрiвнi - головному спецi icTy архiвного вiддiлу;



^!J rv., r g|aIal lyl.^.1nJllt Hl - головному спецiалiсту вiддiлу облiку та
розподiлу житловоi площi;

литвинчуку Сергiю Володимировичу - головному спецiалiсту сектору з
питань охорони працi;

Ляшевськiй Наталii Володимирiвнi - головному спеuiалiсту вiддiлу

Кучер Ганнi михайлiвнi головномч спецiал icTy

питань майна комунальноilrиl,ань маина комунальноi власностi;
МаРЧенКО Галинi BiKTopiBHi - начальнику вiддiлу органiзацii. дiловолства

та контролю за виконавською дисциплiною;

спецlалlсту сектору з питань

головному спецiалiсту

Марiнченко BiTi Вiталiiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
ресстрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

Мiлюковiй МайТ BiKTopiBHi - головномч
внутрiшнього фiнансового контролю .u uyo"ry,

Морозовiй Iринi Володимирiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу
органiзацii дiловодства та контролю за виконавською дисциплiною;

Михайлюк IHHi Леонiдiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
звернення громадян;

Максименко Ларисi Василiвнi - головному спецiа-,riсту вiддiлу з питань
реестрацii мiсця прожиВання/перебування фiзичних осiб;

миrцко Аллi Василiвнi - головному спецiалiсту архiвного вiддiлу;
Некрашевич Валентинi Валерiiвнi - начальнику вiддiлу бухгалтерського

облiку та звiтностi - головному бухга-,ттеру;
Новосаденку Борису Борисовичу - начмьнику вiддiлу адмiнiстративно-

господарського забезпечення 
;

Мiщенко Наталii Миколаiвнi
вiддiлу;

- головному спецiалiсту орган iзацiй Hor.o

Нечай PeHaTi Володимировнi
flержавного ресстру виборцiв;

- головному спецiалiсту вiддiлу ведення

осипенко BikTopiT Iгорiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань майна
комунальноi власностi ;

осколок оленi Миколаiвнi - заступнику начальника - державному
ре€стратору вiддiлу з питань державноi ресстрацiТ юридичних осiб, фiзичнихосiб-пiдприемцiв;

остапчук Наталii Леонiдiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань
майна комунальноТ власностi;

Панченко Станiславу Васильовичу
органiзацiйного вiддiлу;

ПолiщуК Свiтланi IBaHiBHi - нач€цьнику вiддiлу економiки;
ПолiщукУ Андрiю Олександровичу - головному спецiалiсту вiддiлу з

питань цивiльного захис,rу;



Пожар BiTi
Пофатнiй

технологiй;

Радченко
ceKpeTHoi роботи;

романюк Тетянi
житловоi площi;

рехвiашвiлi Тетянi

Рибак Юлii Олекс ндрiвнi - головному спецiа.,тiсту вiддiлу органiзацiiдiловодства та контролю за виконавською дисциллiною;
Романчук Валентинi Якiвнi - гоJ

органiзацiйно - аналiтичного забезпечення r"u#:}J"r. 
спеЦiалiсту сектору

Руснак Людмилi Володимирiвri - гопоu"о"у спецiмiсту вiддiлу з питаньреестрацii мiсця проживання/перебування 
фiзичних осiб;

Сауляк Оленi Ar
дiловодства..u *on,oon,iulu }::l J]i"jl}ilX", 

"lТi 

стУ в iдд iлУ орган i зац i Т

Стеценко Ганнi Ми - головному спецiалiсту вiддiлу з питаньресстрацii мiсця проживанl. ування фiзичних ociO;С.рдо* Pai'ci IBaHiBHi - nu"-o""*y Ъiооirу з питань майна KoMyHMbHoi.власностi; .|

Сидоренко Mapii Миколаiвнi - головному спечiа_lliсту вiддiлу управлiнняперсонzlлом;

Тадлi Iринi Петрiвнi - нач€rльнику вiддiлу з питань внутрiшньоТ полiтики,зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовоi iформацii;
Телега оксана Михайлiвна - головному спецiалiсту органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи голоЕ и;
Тарасун Лiлii Федорiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу економiки;
тимофеевiй Mapii Василiвнi - начальнику вiддiлу з питань звернен нягромадян;

пронозi Тетянi Iллiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань зверненнягромадян;

Поповiй Ганнi олексанДрiвнi - головному спецiмiсту вiддiлу управлiнняперсон€rлом;

МиколаТвнi - головному спечiалiсту юридичного вiддiлу;HaTMii IBaHiBHi - нач.l;lьникУ вiддiлу iнформаrriйних

Олегу Антоновичу - головний спецiалiст з питань режимно-

Григорiвнi -
rсхtstашвlлl l етянi Петрiвнi

!ержавного реестру виборцiв;
Рожкову Валерiю Сергiйовичу -

правоохоронними органами та з питань
рибальченко Лесi Миколаiвнi -

вiддiлу;

Федоренко Аллi Михайлiвнi -
державноi реестрацii юридичних осiб,

начальнику вiддiлу облiку та розполiлч

- заступнику нач€цьника ведення

головному спецiалiсту по взаемодii з
запобiгання i виявлення корупrriТ;

головному спецiмiсту юри/lичноI.о

державному реестратору вiддiлу з питаtlь
фiзичних ос iб-п iдприсмцiв;



6

КУ .l{аЧаЛЬника юридичного вiддiлу;
Головному спецiалiсту вiддiлу

особою, на яку покладено обов'язкипiдпису в !еснянськiИ рчИоп"iИ в мiс,гi

ча - головного спецiмiста вiддi.lrу
РаЙоНноi в MicTi Кисвi державно[

3. Взяти до вiдома, що:

3.I. Особи, зазнач

"iопо"iд-ii;;?'fiЁ:fii:Н;Жffi ;:#;:::Hж:l;xiiilll,Til"#fr н,

"."u; r';АЁНr:J; 
ОСОбИСТИХ еЛектронних ключiв та./або передача ix iншим

чиннiсть розпорядження !еснянськоi
НiСтрацii вiд 20 сiчня 202l року Js 18

5. Контроль за виконанням
керiвника апарату {еснянськоi районноi
О. Машкiвську.

цього розпорядження
в MicTi Кисвi державноi

поклас,ги на

адмiнiсr.рацii

В.о. голови
lрина АЛСКССе}lКО


