ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про електроннi
чифровi пiдписи

Вiдповiдно ло Порядку використання електронних
ловiрчих послуг в
органах державноi влади, органах мiсцевого
самоврядування, пiдприсмствах,
та
установах
органiзацiях державнот
форми власностi, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
l9 вересня 20 I8 року No 749 <Про
затвердження Порядку використання електронних
довiрчих послуг в .,рганах
державноi влади, органах мiсцевого самоврядування,
пiдприемar"u*, y.ru"o"u*
та органiзацiях державноi
форми власностi>, та з метою реалiзацiт отримання
послуг, пов'язаних з електронним
цифровим пiдписом, вiд Квалiфiкованого

надавача електронних довiрчих послуг
iнформацiйно-довiдкового

!ПС та

органiв юстицiТ Украiни

цифрового пiдпису:

,

**ор".ruнням засобiв

о"пЪрru".".у
елек.гронного

1.

Надати право застосування електронного
цифрового пiдпису
користувачам

iнформацiйно-телекомунiкацiйноi
(Сдиний
iнформацiйний простiр територiмьноi
"r.Й"
громади MicTa Кисва>,
Сдиного
ичних осiб-пiдприсмцi в та громадських

страх, дистанцiйного розрахункового

служби украiни в установлено',,
"oJ"olorT':Tll"#;HHT}HT:
сертифiката вiдкритого ключа пiдписувача,
в межах

наданих повноважень,
наступниМ посадовиМ особам
!еснянськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiт:

PaTHiKoBy Дмитру Геннадiйовичу
- голова;
АлскссенкО Iринi МиколаiЪнi першому

заступнику голови;
Карасьову IBaHy Валерiйовичу - заступнику голови;
Сюру Владиславу Миколайовичу - заступнику
голови;
Машкiвськiй Ользi Володимирiвнi - керiвнику
апарату;

AHBapi Ларисi Василiвнi
звернення громадян;

-

заступнику нач€rльника

вiддiлу

з

питань

Андрущак Лесi Борисiвнi - начальнику вiддiлу
- державному ре€стратору
вiддiлу з литань державноi peccTparrii юридичних
осiб, фiзичних осiбпiдприсмцiв;

АртемчУку Максиму Васильовичу

-

адмi нiстративно-господарського забезпечення;

-

Бойку Миколi Петровичу

захисту;

головний спецiа_пiст вiддiлу

начальнику вiддiлу

з

питань цивiльного

Борецкiй Ганнi Андрiiвнi - начальнику вiддiлу
з питань реестрацii мlсця
мiсця
проживання/перебування
фiзичних осiб;
Бульковськiй Лiлii Петрiвнi - головному
спецiалiсту вiддiлу з питань
реестрацii мiсця проживання/перебування
фiзичних осiб;
Бурсовiй надii Володимировнi
головному спе iа.,чiсту юридичного
вiддiлу;
БалуевУ ОлександрУ СергiйовичУ
головному

-

ВНУТРiШНЬОТ Полiтики.

Ir:u""
lнQормацll;

Вiзiр Людмилi

-

спецiалiсту вiллiлу з
зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовот

IBaHiBHi

!ержавного реестру виборчiв;
васильченко Наталii

-

Васiнiй Свiтланi BiKTopiBHi

головномУ спецiалiстУ вiддiлУ ведення

-

заступнику начальника вiддiлу

завiдувачу сектора з питань внутрiшнього

фiнансового контролю та аудиту;
Ветрикуш Наталii Василiвнi заступнику
начшIьника вiддiлу економiки;
ГУдзь Валентинi IBaHiBHi - завiдувачу
сектора органiзацiйно-аналiтичного
забезпечення роботи голови;

Ганджi Наталii Воломирiвнi

- головному спецiмiсту сектору з питань
мобiлiзацiйноi роботи;
Гур'яновiй Людмилi IBaHiBHi - начirльнику
архiвного вiддiлу;
ГоретовiЙ BiKTopii BiKeHTiiBHi - .ono""ory
спецiалiсту вiддiлу економiки;
Гиренко TaMapi BiTMiiBHi - головному
спЬцiалiсту вiддiлу економiки;
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Надii МиколаiЪнi

управлlння

-
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Сергiю Вiкторовичу
--"*rvo{l'lJ :-;,
.IВаlченкr
_.
- ЗаВlДУВаЧУ сектора з
МОбiЛiЗацiйноi
питань
роботи;
Iгнатенко Ользi Федоровнi
- головномч cl
КОЗЛовiй Iринi микол""rr

ДеРЖаВНОi' реестрацii,

ре€с
ресстру

виборцiв;
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ВiДДiлу економiки;
ВiДДiлу з питань

юридичних осiб,
фiзични"'л"ТТТ:.oРУ
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олаiвнi - головно
ВiДдiлу з питань
еребування
KToPiBHi

-
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НаЧаJIЬНИКУ Вiддiлу
ведення !ержавного

нику вiддiлу охорони
здоров'я;
головному спецiалiсту
органiзацiйного

Кулаго Наталii

вiддiлу;

Василiвнi

-

заступнику нач.чIьника
органiзацiйного

Кузнецовiй Маринi ГеоргiiЪнi

-

головному спецiалiсту органiзачiйноаналiтичного забезпечення
роботи голови;
Колодяжнiй Тетянi
{MlliBHi головному спецiалiсту архiвного вiддiлу;
Ky^rep Ганнi Михайлiвнi
.oro""orf спецiалiсту вiддiлу облiку
та
розподiлу житловоi площi;

-
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JIяшевськiй Наталii Володимирiвнi
- головному спецiа,тiсту вiддiлу з
питань майна комунальноi
власностi;
Марченко Галинi BiKTopiBHi
- начальнику вiддiлу органiзацii дiловодства
та контролю
за викон

марiнченко
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Морозовiй Iринi Володимирiвнi'

_ головному
викона

спецiалiсту вiддiлу
органiзацii дiловоДства та
контролЮ за
Дисциплiною;
михайлюк IHHi леонiдiвнi
Jrvvлlлrбfll - I,оловному
головноо""*оо
спецiмiсту
вiддiлу з питань
звернення громадян;
мiщенко Наталii Миколаiънi
Гrr

вiддiлу;

-

.

головfi
lОЛОВНОМУ
СПеЦiаЛiСТУ органiзацiйного

Максименко Ларисi Василiвнi
- головн(
вiддiлУ з питань
реестрацii,i.ц" про*""анняlперебувu"",
бir"'"ТУ"-'::,Т,-'*'
мишко Аллi Василil
рхlвного вiддiлу;
некрашевич Валент
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НовосаденкУ Борису БорисовичУ
- нач.Lльнику вiддiлу
адмiнiсr.ративногосподарського забезпечення;
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ПолiщуК Свiтланi IBaHiBHi
- нача-льнику вiддiлу економiки;
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Тетянi Iллiвнi - головному
спечiалiсту вiддiлу з питань
звернення

поповiй Ганнi ОлександрiвНi
- головному спецiалiсту
вiддiлу управлiння
персонмом;
Пожар BiTi миколаiънi головномч спецiмiсту
юридичного вiддiлу;
Пофатнiй Наталii IBaHiBHj
- "uu-.""*y вiддiлу iнформацiйних
технологiй;
Радченко Олегу Антоновичу
- rrrrvlrt,Е}И'lУ - головний
l'ОЛОВНИй СПеЦiаЛiст
з питань режимно_
ceKpeTHoi
роботи;

Романюк Тетянi Григорiвнi

житловоi площi;

-

рехвiашвiлi Тетянi Петрiвнi

начальнику вiддiлу облiку
та розподiлч

-

flержавного ресстру виборчiв;
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