дЕсIIянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесеннJI змiн до розпорядження ,Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
державноi алмiнiстрацii вiд 15 лютого 202l року Jф 74 uПро органiзачiю роботи
з документами, справами, виданнями та iншими матерiальними носiями
iнформаuii, що мiстять службову iнформацiю i яким надасться гриф
обмеження доступу к!ля слух<бового користування)

Украiни кПро мiсцевi державнi алмiнiстрацiт>,
типовоi' iнструкцiт про порядок ведення облiку, зберiгання, використання i
зницIення документiв та iнших матерiальних HociiB iнформачii, що мiстять
службову iнформаuiю, затвердrкеноi постановою Кабlнету MiHicTpiB Украiни
вiд 19 жовтня 2016 року Jф 736 кПро затвердження Типовоi iнструкцii про
порядок Ведення облiку, зберiгання, використання i зницення
документiв та
iнших матерiальних HociiB iнформачii, що мiстять службову iнфорйачiю>, та
ВiДПОВiДНО ДО Закону

розпоряДженнЯ !еснянсЬкоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд
\9 липнЯ 2021 рокУ Jф 4з7 кПро затвердження структури та чисельностi
структурниХ пiдроздiлiВ !еснянськоТ районноi
MicTi Кисвi державноi
алмiнiстрацii>.

В
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Унести змiни до додатку l Перелiк категорlй працiвникiв, якi
допускаються до роботи з виданнями з грифом <<Для службового
користуВання)), до розпорядження flеснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii вiд 15 лютого 2021 ,N,lb 74 <<Про органiзацiю
роботи з
документами, справами, виданнями та iншими матерiальними носiями

iнформаuii, що мiстять службову iнформашiю i яким надаеться гриф
обмехсення
доступу кflля слух<бового користування)), виклавши його в новiй
редакцii, що

додаеться.

2. Визнати таким, що втратило розпорядження !еснянськоi
районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii вiд 2з квiтня 2,о21
року лЬ 22З <Про
внесеннЯ змiн дО розпоряДженнЯ !еснянсЬкоi
райоНноТ В MiiTi Кисвi лержавноi
алмiнiстрацiТ вiД 15 лютогО 202l рокУ ]ф 74 <ПрО органiзацiю
роботи з
документами, справами, Вид?ннями та iншими матерiальними носiями

iНфОРМаuiТ, щО мiстять службову iнформашiю

доступу к!ля слухсбового користування).

i яким надасться гриф обмеrкення

З. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
апарату ,Цеснянськоi районноi в MicTi КиеBi дерх(авноl' адмiнlстрачii

О. Машкiвську.

Голова

-

!плитро PATHIKOB

Додаток l
до розпорядх(ення flеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноI адмiнiстрацiТ
вiд 15 лютого 202l року ЛЬ 74
(в редакцii розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii
вiд a0,0, 0J. 202l року хЩб
перелiк категорiй прачiвникiв, якi допускаються
до роботи з виданнями
грифом <Для службового користування))
Голова райдержалмiнiстрачп

Перший заступник голови
Заступник голови
Заступник голови

Керiвник апарату
Заступник керiвника апарату

Головний спецiа-гliст з питань охорони прачi

Назва пiдроздiлу
Сектор з питань мобiлiзацiйr", роб"*

Секгор внутрiшнього аудиту
iддiл органiзацiй*rо-аrrалБЙЙо.о
забезпечення роботи голови
В

Завiдуз2.i сектору
головний спецiалiст
Завiдувач сектору
головний спецiалiст

Начальник вiллlлу
лник наLlалъника вiддiл

з

2

Органiзацiйний вiддiл

Начальник вiддiлу
головний спецiалiст

Вiддiл управлiння персонаJчом

Начальник вlддiлу
головнi спецiалiсти

Юридичний вiддiл

Начальник вiддiлу
Заступник наччlJIьника вiддiлу
головний спецiалiст

вiддiл органiзацii дiловодства та контролю за
виконавською дисциплiною

Начальник вiддiлу
головнi спецiалiсти

Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностr

Начальник вiддiлу
Заступник начальника вiддiлу

Вiддiл алмlнiстративно-господарсь

Начальник вlллiлу
головний спецiалiст

забезпечення

ко

го

Вiддiл з питань звернень громадян

Начальник вiллiлу
Засту пни к начаJIьника вiддiлу

Вiддiл iнформаrriйних технологiй

Начальник вiддiлу
Головний спецiалiст

Вiддiл ведення !ержавного ресстру виборrriв

Нача-гtьник вiддiлу
Заступ ник начzшьника вiддiл у

Архiвний вiддiл

Начальник вiддiлу
головний спецiалiст

Вiддiл економiки

Начальник вiддiлу
Заступник нач€шьника вiддlлу

Вiддiл облiку та розподiлу житлоuЫ'площi

Начальник вiддlлу
головний спецiалiст

Вtддtл з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами масово
iнформачii

Начальник вiддiлу
Заступник начаJIьника вiддiлу

вiддiл з питань державноi peecTpauii
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемчiв

Начальник вiддiлу
Заступник начальника вiддiлу

Вiддiл з питань ресстрацii мiсця

Начальник вiллiлу
Головний спецiа-гliст

Вiддiл з питань майна комунzLльноТ власноiт

Начальник вiддiлу
Заступник наLIаJIьника вiддiлу

Вiддiл охорони здоров'я

Начальник вiддiлу
головний спецiалiст

Вiддiл з питань цивiльно.о .u*"cry

Начальник вiддiлу
головний спецiалlст

проживання/перебування фiзичних осiб

cTpykTypHi пiдроздiли Райдержадмiнiстрачii зi статусом юридичн их осiб
публiчного права
Служба у справах дiтей та

сiм'i

Нача_гrьник Служби

Заступник начzulьника
управлiння житлово-комунального господарства
Управлiння

(I_{eHTp)

налання адмiнiстративних

Управлiння освiти
Управлiння соцiального захисту населення

Управлiння культури

Начальник Управлiння
Заступник наччшьника
управлiння
Начальник Управлiння
Заступник начальника
Управлiння
Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
управлiння
Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння
Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння

Фiнансове управлiння

Управлiння булiвництва, архiтектури
землекористування
Управлiння

у

Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння

Й

Начальник Управлiння
Заступник начаJlьника
Управлiнн

справах молодi та спорту

Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння
Начальник Управлiння
Заступник начаJIьника
Управлiння

Управлiння благоустрою та пiдприсмництва

Пiдприсмства, установи та органiзацii, що переданi
до сфери управлiння
раliдержадмi н i cTpauiT

споруд на них !еснянського району м. Киева>

комунальне пiдпри€мство по утриманню зелених
насаджень !еснянського району м. Киева

!иректор
!иректор

комунальне пiдприсмство <керуючu nornunio .
обслуговування житлового фонду !еснянського
йону м, Киева>

Керiвник апа

!иректор
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