
дЕсня СЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ль ц3+

статей 5, З9 Закону Украiни uПро мiсцевi державнi
ови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l8 квiтня 2012 року

вних адмiнiстрацiй> (зi змiнами), розпорядження

рганами та з питань запобiгання i виявлення корупцii
оI в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт на головного

/q, о}

Про затвердження структури та чисельностi працiвникiв
структурних пl iлiв Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнi

Вiдповiдно

J\Ъ б06 пПро затве ння рекомендацiйних перелiкiв структурних пiдроздiлiв
обласноi, Киiвськ
та Севастополi

та Севастопольськоi MicbkoT, районноi, айонноi в мм. Кисвi

виконавчого ор киiвськоi Micbkoi ради (киiвськот Micbkoi державнот
адмiнiстрацiТ) вiд
чисельностi працi

0 березня 2020 року J\Ъ 529 uПро затвердження граничноi

районноi в MicTi Ки
икiв та рекомендацiйного перелiку структурних пiдроздiлiв
lBi державноТ адмiнiстрацiТ> (зi змiнами)

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:

1. зАтвЕр структуРу ,.ЩеснянськоI районноi в MicTi Кисвi державноi
адмlнlстрац11, що даеться.

2. зАтвЕр чисельнiсть працiвникiв структурних пiдроздiлiв
.Щеснянськоi район

3. пЕрЕIlм
i в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що дода€ться.

нувАтИ посадУ головного спецiалi та по взасмодiI з

адмiнiстрацii>, п

правоохоронними

Щеснянськоi район
спецiалiста з питан
MicTi Киевi держа

запобiгання i виявлення корупцii .щеснянськоi районнот в
i адмiнiстрацii.

4. пЕрЕЙмв вАти сектор органiзацiйно-аналiтичного забезпечення
роботи голови .Щес янськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ у

l-аналiтичного забезпечення роботи голови .ЩеснянськоТ
районноТ в MicTi Ки Bi державноi адмiнiстрацii.



5. Керiвника.
державноi адмiнi
розпоряджень !ес
власних aKTiB, в

розпорядження.

6. Визнати
районноi в MicTi К

вiд 04 грУ
чисельностi працi
Киевi дерrкавноI

вiд 14 .руд"
ЩеснянськоТ район
2020 року Ns б43
структурних пi
адмiнiстрацii>;

вiд 15 сiчня
чисельностi працi
Киевi державноi

вiд 04
чисельностi працi
Киевi державноi ад

7. Контроль

Голова

структурних пiдроздiлiв !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвiрацii здiйснити перегляд та забезпечити приведення

1_Т:-:] Р-онноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацi1 та
Hi, що стосують СЯ, у вiдповiднiсть до пунктiв l - 4 цъого

я 2020 року j\lb 643 uПро затвердження структури та
,1KjB структурних пiдроздiлiв !еснянськоi районноТ в MicTi
lHlcTpaцll);
2020 рокУ Ns б73 пПро внесення змiн до розпорядження
3л: :l.: ýиевi державноi адмiнiсrрuчiТ '"io 

О4 цудняПро затвердження структур и та чисельностi 
"o"ri"?#l"цiлiв !еснянськоi раИонноi в MicTi Кисвi державноi

202l року J\ъ 7 ,,Про внесення змiн до структури таикiв структурних пiдроздiлiв !еснянськоТ районноТ в MicTi
iнiстрацiТ>;
q 2021 року J\b 1 17 <Про внесення змiн
икiв структурних пiдроздiлiв !еснянськоi
iнiстрацiТ>.

ВИКоняrrшсl, lTy л_л зпорядження запишаю за собою,

!митро PATHIKOB

до структури та
районноi в MicTi



"Лоу OUl t
К р д,\чlDу

ерiвництво, cтpyкTypHi пiдроздiли апараry:

Перший пник голови

пник го
Керiвник а

iвника а
Головний сп iалiст з питань
Головний сп icT з питань запобiгання i виявлення пцii
головний спе icT з питань ох

нього ауди
ь мобiлiзацiйноi

Вiддiл орган и голови
й вiддiл

Вiддiл уп
идичний в Ддiл

Вiддiл органi
дисциплiною

ll дlловодства та контролю за виконавською

ького облiку та звiтностi
тивно_госпо ького забезпечення

вiддiл з пи ь громадян

Вiддiл веденн виборцiв

Вiддiл економ
Вiддiл облiк

нь внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та

Вiддiл з питан майна комyнальноI власностi

i державноТ

В. Кличко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,.Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстоапiТ
вiд/9лдtrъч* dfulfD. Ns Qз7---------,.-

!еснянс

202l року

Структура

i районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
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п
1

ань27 Вiддiл з пи.I
пiдприемцiв

28 Вiддiл з пита
29 Вiддiл охоро
з0 Вiддiл з пита

1 Управлiння ( {lд]р/ надання адмlнlстративних послчг
итлово-комунального госпо пяпстR я2 Управлiння х

aJ Управлiння о вiти
4 Управлiння с lцiальн
5 Фiнансове уп lавлiнl

rBax дi6 Служба у спр
7 Управлiння к.
8 Управлiння б
9 Управлiння у
10 Управлiння б.l <tl (, ,Ul та пlдп мниIIтR2

Керiвник апарату ольга МАШкIВСЬкА

z-

2



Чи<

Щеснянс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження {еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
uiд /g,ulпл/"q аа/ а Nr'Б+

льнiсть працiвникiв структурних пiдроздiлiв
соi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

}lb

з/п
KepiB Iицтво, cTpyкTypHi пiдроздiли апараry: Чисель

HicTb
1 z 3l Голова

12 Перший застуI пик r,оJlови
,ВИ

13 Заступник гол(
14 Заступник гол(
1

5 Керiвник апар(
1

6 Заступник Kepi
1

7 Головний спец
18 Головний спец l9 Головний спец
110 Сектор BHyTpil
2

11 Сектор з питан
2l2 Дддiп органiза ll4нq-анапlтичного забезпеченндlоботи голови 61з Органiзацiйниi IJrллrл
5l4 Вiддiл управлiг 415 Юридичний вiд
71б Вiддiл органiзz

дисциплiною
цll дlловодства та контролю за виконавською

6
|7 Вiддiл бухгалтс рського оОлtку та звiтностi 718 вiддiл адмiнiст

3l9 Вiддiл з питань
7
;J

20 вiддiл iнформаl
2I Вiддiл ведення

522 ,z\р<iвний вiддiл aJ23 Вiддiл eKoHoMiK
624 Вiддiл облiку та розподiлу >tситловоi площi 525 Вiддiл з питань

та засобами мас
rнутрlшньоl полlтики, зв'язкiв з громадськiстю
lBoi iнформацii 5

26 Вiддiл з питань
727 Вiддiл з питань

!gб - пiдприемr 10
28 Вiддiл з питань

фiзичних осiб
)еестрацlI Ivl lсця проживання/перебування

l1



п
1 2

и здоров'я
ъцивiльноЩ

ц.l

3
29 Вiддiл охороЕ J
30 Вiддiл з питаF

4
Бсього чисельнiсть по апарату l20

Стt
зi ст

ykrypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацiт
1ТУсом юридичних осiб пчблiчного ппяRя.

1 Управлiння (L
47

2 Управлiння ж] 22
J Управлiння ос 34
4 Управлiння со 118
5 Фiнансове упtr |7
6 служба у спра

31
7 Управлiння ку.

9
8 Управлiння бу IlВНИЦТВа, архiтектуDи та землекопистvЕlянтJq 10
9 Управлiнtul у с 9
10 Управлiння бл

всього чисельrriсть
rктурним п iддроздiла пr райдержадм iнiстрацii
lryCOM Iорtlдичцих осiб пчб.пiч+lого ппяRя

24

по стр.
зi ст

з2l

ъсього .l ll сельнiстьЯйiн iстрацii 44l

Керiвник апарату-
/'

,/ _-(,-/-

ольгя MTAIITKTFlal к^


