
дЕсня СЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0 8. 06 . А,оа/ Xn3/*

Про внесення змi
складу постiйно
з питань розгляду
при Щеснянськiй
Киевi державнiй адм

до Посадового
дiючоI KoMicii

нень |ромадян
йоннiй в MicTi
,lстрацll

ЗаконУ УкраiЪИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>>,
краiни вiд 07 лIотого 2008 року Jф 109/2008 кПро

roI адмiнiстрацiТ вiд 29 березня 20ll рокУ ]ф 243 <Про
1ючо1 KoМlcll з питань розгляду звернень |ромадян при

до розпорядження Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
чii вiд 29 березня 2011 року J\Ъ 24З uПро створення
ii з питань розгляду звернень громад"н прЙ .Щеснянськiй
державнiй адмiнiстрацii>.

виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
F -1' в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

щодо забезпечення реалiзацiт та гарантування
конституцiйного п а на звернення до органlв державноi влади та органiв
мiсцевого самовр ння)) та в зв'язку з кадровими змiнами:

1. Унести зм ни до Посадового складу постiйно дiючоi KoMicii
з питань розгляду рнень громадяFI при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнi iT, затвердженого розпорядженням Щеснянськоi районноiв MicTi Киевi дер

Вiдповiдно до
Указу Президента
першочерговi зах

створення постiйно
/{еснянськiй районнi

державноi адмiнi

районнiй в MicTi Ки

3. Контроль за
апарату Щеснянсько'
О. Машкiвську.

в новiй редакцii, що
в MicTi Киевi державнiй адмiнiстра ii>, виклавши його

даеться.

2. Визнати м, що втратило чиннiсть розпорядження ,Щеснянськоi
районноi в MicTi Ки державноi адмiнiстрацiт вiд 13 вересня 2Ol8 року J\Ъ 49з
uПро внесення змiн

Голова !митро PATHIKOB



Перший заступник
в MicTi Киевi

Керiвник апарату
Киевi державноi адм

Начальник вiддiлу
!еснянськоi район
адмiнiстрацii

Заступник
!еснянськоi
адмiнiстрацii

начальник
пiдприсмництва
Кисвi державноi адмi

Начальник Управлiн
та землекористу
в MicTi Киевi держав

Заступник начальни
захисту населення
Киевi державноi адмi

начальник

районноi в

начальник
районноi в

ЗАТВЕРД)КЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi дерясавноi
адмiнiстрацii
вiд29 березня 2011 року J\b 243
(в редакцii розпорядження
.ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi

постlино
при Щеснян

ючот koMicii з
ькiй районнiй

Посадовий склал
питань розгляду звернень громадян
в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

начап ика
районн 1в

Упра lння благоустрою та
районноi в MicTiнськоТ

iстрацii

будiвництва, архiтектури
Щеснянськоi районноi

,i адмiнiстрацii

Управлiння соцiального
нянськоi районноТ в MicTi

Управл ня освiти ЩеснянськоТ
MicTi Ки державноi адмiнiстрацii

вiддiлу о ни здоров'я {еснянськоi

ови Щеснянськоi районноi - голова KoMicii
оТ адмiнiстрацiТ

еснянськоi районноi в MicTi - заступник голови KoMicii

питань звернень громадян
в MicTi Киевi державноI

Члени KoMiciТ:

юридичного вiддiлу
MicTi Киевi державноi

секретар KoMicii

MicTi Киев державноТ адмiнiстрацii



начальник
площi !еснянс
державноi адмiнi

начальник У
господарства Щесн
державноТ адмiнi

Головний
з правоохоронн
запобiгання та
районноi в MicTi Ки

Керiвник апарату

ку та розподiлу х<итловоТ

районноТ в MicTi Кисвi

iння житлово-комунсtлъного
i районноi в MicTi Киевi

цii

алiст по взаемодiТ
органами та з питань

ення корупцii Щеснянськоi
державноТ адмiнiстрацiТ

ольга МАШкIВсЬкА


