
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/aL, ос аюа/ Ns d"r3

Про електроннi

чифровi пiдписи

Вiдповiдно ло Порядку використання електронних ловiрчих послуг ворганах державноi влади, органах мiсцевого самоврядування, пiдприсмствах,
установах та 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 отриманняпослуг, пов'язаних з електронним цифровим пiдписом, вiд Квалiфiкованого
надавача електронних довiрчих послуг iнформацiйно-довiдкового о"пЪрru".".у!ПС та органiв юстицiТ Украiни , **ор".ruнням засобiв елек.гронного
цифрового пiдпису:

1. Надати право застосування електронного цифрового пiдписукористувачам iнформацiйно-телекомунiкацiйноi 
"r.Й" (Сдинийiнформацiйний простiр територiмьноi 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 державноiадмiнiстрацiт:



PaTHiKoBy Дмитру Геннадiйовичу - голова;
АлскссенкО Iринi МиколаiЪнi - першому заступнику
Карасьову IBaHy Валерiйовичу - заступнику голови;

голови;

Сюру Владиславу Миколайовичу -
Машкiвськiй Ользi Володимирiвнi

заступнику голови;
- керiвнику апарату;

Бурсовiй
вiддiлу;

васильченко Наталii - заступнику начальника вiддiлу

Ганджi Наталii Воломирiвнi -
мобiлiзацiйноi роботи;

головному спецiмiсту сектору з питань

Васiнiй Свiтланi BiKTopiBHi - 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;

Гур'яновiй Людмилi IBaHiBHi - начirльнику архiвного вiддiлу;
ГоретовiЙ BiKTopii BiKeHTiiBHi - .ono""ory спецiалiсту вiддiлу економiки;
Гиренко TaMapi BiTMiiBHi - головному спЬцiалiсту вiддiлу економiки;

AHBapi Ларисi Василiвнi - заступнику нач€rльника вiддiлу з питань
звернення громадян;

Андрущак Лесi Борисiвнi - начальнику вiддiлу - державному ре€страторувiддiлу з литань державноi peccTparrii юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв;
АртемчУку Максиму Васильовичу - головний спецiа_пiст вiддiлу

адмi нiстративно-господарського забезпечення;
Бойку Миколi Петровичу - начальнику вiддiлу з питань цивiльногозахисту;

Борецкiй Ганнi Андрiiвнi - начальнику вiддiлу з питань реестрацii мiсцяпроживання/перебування фiзичних осiб;
Бульковськiй Лiлii Петрiвнi - головному спецiалiсту вiддiлу з питань

реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних осiб;

мlсця

надii Володимировнi - головному спе iа.,чiсту юридичного

БалуевУ ОлександрУ СергiйовичУ - головному спецiалiсту вiллiлу з

Ir:u"" 
ВНУТРiШНЬОТ Полiтики. зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовотlнQормацll;

Вiзiр Людмилi IBaHiBHi - головномУ спецiалiстУ вiддiлУ ведення
!ержавного реестру виборчiв;



flj,:JJ.j#i,, 
r_"::З^ 

_о.:р11""оrу ре€стратору вiддiлу з питань*-T::::,;Tlill 
т_"* 

чн,* о. i б, 6,," "",i* Jй;;" #,ii!ятловiй Ользi Германiвнi
майна комунальноi власностi 

;

- ЗаСТУПнику начальника вiддiлу з питань

, Дда В'ячеславу Вiталiйовичу - головно]
МайНа комуналr"оi 

"nu."o.ri, 
*У СПеЦiаЛiСТУ ВiДДiлу з питань

!емченко Людмилi BiKTopiBHi - головно
реестрацii ri.ц" про*r"анняlперебувu"r" бi.""Ii-";,;,-'.' 

ВiДДiЛУ З ПИТаНЬ

,.о."#11IrТЮК 
KaPiHi Сергiiвнi -,",;;;;;' спецiмiсту вiддiлу управлiння

{ОРошенко Ользi Петрiвнi - головноt
державноi реестрацii юр иди чн их ос i б, ф,. 

"" " "i'о;;:"1ffi;;#iлУ 
з питань

!анильчук Iринi Вiталiiвнi - ;;;;;;;здоров'я; пt - t UJlOBHoMy спецiалiСту вiддiлу охорони
Жуковськiй Янi В9л9ддуирiвнi - головiддiлу; --ё"lаlrн!Dгll - i оловномУ спецiалiсry юридичного
ЗамковомУ BiKToPY Володимировичу - державномv прспт^^-^-..питань державноi ресстрацii юридr"п"" oJ,u, il:ff"T::Ж,'ff;]lrr,l,rr''r'Зайченку Олексiю Григоровичу -' ;;;;""".'":::::,1.ru'персонzшом; - r", v'vDrr'J - нач€цьнику вiддiлу управлlння

. Зелiнськiй Надii МиколаiЪнi -
вtддlлу;

Iльенко OKcaHi

IB;

головному спецiалiсту юридичного

василiвнi
ресстрацii Micu" noo*"""ui'nl)n".i'.r;:Йil1;::TЁ'.o в iдд iлу з питань

_. .IВаlченкr Сергiю Вiкторовичу :-;,
МОбiЛiЗацiйноi роботи; 

--"*rvo{l'lJ - ЗаВlДУВаЧУ сектора з питань
Iгнатенко Ользi Федоровнi - головномч clКОЗЛовiй Iринi микол""rr _ffi"*'u'-'"У ВiДДiлу економiки;

ДеРЖаВНОi' реестрацii, юридичних осiб, фiзични"'л"ТТТ:.oРУ 
ВiДДiлу з питань

ре€с олаiвнi - головно 
ОСIО-ЛtДПРИСМЦiВ;

еребування ф,.""Х;Т;;1аЛ;СТv 
ВiДдiлу з питань

ресстру виборцiв; 
KToPiBHi - 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 органiзачiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови;
Колодяжнiй Тетянi 

{MlliBHi - головному спецiалiсту архiвного вiддiлу;Ky^rep Ганнi Михайлiвнi - .oro""orf спецiалiсту вiддiлу облiку тарозподiлу житловоi площi;

"rr", JI]|]'";Ъ"'":i''' 
В олодимировичу - гол овному сп ецi ал i сту сектору з

JIяшевськiй Наталii Володимирiвнi - головному спецiа,тiсту вiддiлу зпитань майна комунальноi власностi;
Марченко Галинi BiKTopiBHi - начальнику вiддiлу органiзацii дiловодствата контролю за викон
марiнченко 

",:iЖ;,ff;Ji"i:1""}.реестрацiт мiсчя проживlння/перебува"r" фir';.ir;::;il'*, 
вiддiлу з питань

Мiлюковiй Майi BiKTopi""i - .ono""o,
внутрiшнього фiнансового контролю,u чrоrrI| 

спецiалiсту сектору з питань

Морозовiй Iринi Володимирiвнi' _ головному спецiалiсту вiддiлуорганiзацii дiловоДства та контролЮ за викона .

михайлюк IHHi леонiдiвнi - головноо""*оо 
Дисциплiною;

звернення громадян; 
Jrvvлlлrбfll - I,оловному спецiмiсту вiддiлу з питань

мiщенко Наталii Миколаiънi - головfiвiддiлу; Гrr - lОЛОВНОМУ СПеЦiаЛiСТУ органiзацiйного

Максименко Ларисi Василiвнi - головн(
реестрацii,i.ц" про*""анняlперебувu"", 

бir"'"ТУ"-'::,Т,-'*' 
вiддiлУ з питань

мишко Аллi Василil
некрашевич Валент рхlвного вiддiлу;

ОбЛiку та звiтностi - .оrо" u ВiДДiЛУ бУХгалтерського

НовосаденкУ Борису БорисовичУ - нач.Lльнику вiддiлу адмiнiсr.ративно-господарського забезпечення;
Нечай PeHaTi Во

!ержавного ре€стру "rJ#:,"o""Hi 
- ГОЛОВНОМу спецiалiсту вiддiлу ведення

-"rr"?"'JiJ,l#"""j::;i" 
IГОРiВНi - головному спецiалiс вiддiлу з питань майна

миколаiънi - заступн
питань державноТ о.**]{'' ;Н""хЖ ;:rffiHl

ловном У СПеЦiалiсту вiддiлу з питань

ОВИЧУ - головному спечiал icTv

осколок оленi
реестратору вiддiлу з
осiб-пiдприемцiв;



поповiй Ганнi
персонмом;

Пожар BiTi
Пофатнiй

технологiй;

ПолiщуК Свiтланi IBaHiBHi - нача-льнику вiддiлу економiки;

,"r"":;;lr*"Y..flУ;Ы"КСаНдрови чу ] -n о r" оr, с п е ц i ал i с ту в i дд i лу з

*"r#lr]"",i 
Тетянi Iллiвнi - головному спечiалiсту вiддiлу з питань звернення

ОлександрiвНi - головному спецiалiсту вiддiлу управлiння

миколаiънi - головномч спецiмiсту юридичного вiддiлу;Наталii IBaHiBHj - "uu-.""*y вiддiлу iнформацiйних

Радченко Олегу Антоновичу - головний
ceKpeTHoi роботи; 

- rrrrvlrt,Е}И'lУ - l'ОЛОВНИй СПеЦiаЛiст з питань режимно_

начальнику вiддiлу облiку та розподiлч

- заступнику начальника ведення

Романюк Тетянi Григорiвнi -житловоi площi;
рехвiашвiлi Тетянi Петрiвнi

flержавного ресстру виборчiв;

- голов.ному спецiалiсту по взаемодii з
ь запобiгання i виявлення корупцii;

вlддlлу; - ГОЛОВНОМУ СПеЦiа.,ТiСry юридичного

, Рибак Юлii олександрiвнi - головном у спецiалiсту вiддiлу органiзацii
:ою дисциплiною;

* ,o?#:}J"и, 
спецiапiсту сектору

:,}"#-:Ъ"jаЛiСту 
вiддiлу з питань

НОМУ спецiалiсту вiддiлу органiзацii
дисциплiною.
ному спецiал icTy вiддiлу з питаньiзичних осiб; - "--.J

у вiддiлу з питань майна комунапьноi

_ Сидоренко Mapii МиколаТвнi - головном\Персонмом; ! СПеUiаПiсту вiддiлу управлiння
.ддiлу 

з питань внутрiшньоi полiтики,
oi iнформацii;

ловному спецiа.пiсту органiзацiйно-
;

у спецiмiсту вiддiлу економiки;



*о"u#IО*uСВiЙ 
MaPii Василiвнi - начальнику вiддiлу з питань звернення

ФеДоренко Аллi Михайлiвнi - державнолержавноi реестрацii ю|идичних oci б, ф iзичн и -::, :Hfi 
".i',,;:o'"' 

З п итан Ь

Хало Юлii Леонiдiвнi -,u.rr"""irl."*i
Юрковськiй ларисi василiвнi 

У 

_^'* 

'*",НИКа ЮРИДичного вiддiлу;
iнформацiйних технологiй: )ловному спецiалiсту вiддiлу

' ьною особою
ового пiдписr, 

" 
Т"#,.I:x{ffiЪХ,?f Т J,H

ва Вiкторовича -

адмrнrстрацii. Д..""".i*ы' ;r;'i:#'JН;Т.ТН'Ъ*нiн
3. Взяти до вlдома, що:

. з.I. особи. зазнач,

"lдпо"iд-u"Ё,iёpiJu'JJffiffi!|:J""; я, несуть персон€шьну
електронних ключiв.

особам забороняеться.
З.2. Копiювання особистих електронних ключiв та./або передача ii iншим

4. Визнати такип

НЖ:**ТЖIт;h:;*, #ffi 
^Т;'::,Нтй ffi т iът

,;н"., ж:тff;,:ffi;;J;

Голова

!митро PATHIKOB


