
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

.0,0. о], ajl/ xn ||*
Про затвердження перелiку iндексiв структурних пiдроздiлiв
Д._.jar""КОi раЙонноi в MicTi Киевi о.рлu""оi адмiнiстрачiiпIдприемств, установ, органiзачiй вiднесених до .ф.р"
управлiння

вiдповiдно ло розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоiРаДи (Киiвськоi MicbKoi дерхсавноi. адмiнiстрацii) вiд 28 грудня 2012 рокуJф 23б7 <Про присво€ння iндексiв cTpyKTfpnr, пiдроздiлам виконавчогооргану Киiвськоi MicbKoI Ради (Киiвськот йЬ"поi державноi адмiнiстрацii.),районним в MicTi Кисвi державним адмiнiс ацiям>, розпорядженняЩеСНЯНСЬКОi РаЙонноi в MicTi Киевi o.p*u"noi адмiнiстрацii вiд 19 липня202l року JФ 437 кП9о. затвердження структури та tlисельностi працiвникiвструктурниХ пiдроздiлiВ !еснянськоi районноi в MicTi Киевi лержавно[адмiнiстрацii'>, з метою забезпечення налея<ноi' органiзачli елекгронногодокуменТообiгУ В lнформачiйно-телекомунiкацiйнiй c"c..ri <Сдинийiнформац iйниiпростiр rърrrорi-ьноi громади MicTa Кисва>;

l Затвердити перелiк iндексiв структурних пiлрозлiлiв !еснянськоiрайонноi В MicTi Киевi державноi адriпiстрачii' та пiдприсмств, установ,органiзацiй, вiднесених ло .ф.р, ii управлi""r, що додасться.

2, Визнати такиМ, Що втратило ,tиннiсть розпорядження {еснянськоiрайонноi в MicTi Киевi дер}кавноi алмiнiстрацiТ вiд is *uirr" 2О21 рокуJф 209 <про затвердження перелiку lндексiв структурних пiдроздiлiв!еснянсЬкоi райоНноi'В MicTi кисвi o.po,urnoi адмiнiСтрачii та пiдпри€мств,установ, органiзацiй вiднесених ло сфери ii управлiння>>.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на керiвникаапаратУ flеснянськоi' районноi В MicTi Кисвi державноi.адмiнiстрацii О. Mal,,,.iBcbKv.
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