
дЕсня ЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
ВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а!-о В. "Loal N,_4ff

Про порядок викор
гербовоi печатки Щ

стання та зберiгання
нянсъко[ районноi в MicTi

Кисвi державноi iHicTpauil'

Вiдповiдно д
пункту 2б2 IHcTpyK
ради (Киiвськiй Mi
державних адмlнl
органу Ки[вськоi
вiд 18 серпня 202
виконавчого орган
адмiнiстрацii) вiд 2
з дiловодства у вик
лержавнiй адплiнiс
таузв'язкузкадро ми змlнами.

l. Визначити:
l .l . Вiдповi

Щеснянськоi, районн

ЗаконУ УкраiнИ кПрО мiсцевi лержавнi адмiнiстрацii.>,
ii з дiловодства у виконавчому органi Киiвськоi Micbkoi
lькiй лержавнiй адмiнiстрачii), районних в MicTi Кисвi
трацiях, затвердя<еноТ розпорядже HIIM виконавчого

авчому органi Киiвськоi MicbkoT ради (киiвськiй мiськiй
uii), районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiях>>,

печатки) головн го спецiалiста вiддiлу органiзацiйно-аналiтичного
забезпечення
алмiнiстрацii Г
спецiалiста вiддiлу
!еснянськоi район
BiTy Миколаiвну.

1.2, Мiсце збе гання гербовоi печатки сейф у робочому кабiнетi Зз2.

1.3. Гербовою
осiб, вказаних у до

печаткою мох(уть бути засвiдченнi пiдписи
до цього розпорядження, та осiб, якi

виконують ix обов' на пiдставi вiдповiдних розпоряджень.

2. Скрiплен

LгIьною особою за зберiгання гербовоi печатки
i в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (далi - гербовоi

голови ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi'(У Тетяну IBaHiBHy, а у разi ii вiдсутностi - головного
рганiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи головиi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрашii тимLIЕнко

посадових
тимчасово

r пiдписiв посадових осiб Щеснянськоi районно[ в MicTi
HicTpauii гербовою печаткою на документах покласти на

Киевi державноi адм



головного спец icTa вiддiлу органiзацiйно-аналiтичного забезпечення
роботи голови Щ
ГОЛЯКУ Тетяну
вlддlлу органiзацi

районно[ в Mi
МиколаIвну.

з. Посадов
при використаннi
Iнструкцii з дiло,
(Киiвськiй MicbKi.
державних адмiн
органу КиТвськоi
вiд l8 серлня 202
виконавчого ор
адмiнiстрацii) вiд 2
3 дlловодства у ви
державнiй адмiнi

4. Визнати
районноi в MicTi
}{b l'7 кПро по
{еснянськоi район

5. Контроль

нянсько[ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
BaHiBHy, а у разi ii' вiдсутностi - го овного спецiалiста

,анапlтиtlного забезпе.lення роботи голови !еснянськоiкиевi державноi адмiнiстрачii ТимчЕнко BiTy

особам визначеним у пунктах 1, 2 цього розпорядження
гербовоi печатки неухильно до-гримуватись вимог
дства у виконавчому органi КиiвськоТ мiськоi ради
державнiй адмiнiстрачii), районних в MicTi Itисвi

lтрацiях, затвердх<еноi розпорядке ням виконавчого

'cb*ol Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачi[)

навчому органi Киiвськоi Micbkol Ради (киiвськiй мiiькiй
ачii), районних в MicTi Киевi дер}кавних адмiнiстрацiях>.

ким, що втратило чиннiсть розпорядження !еснянсько[
иевi державноi адмiнiстрачii' вiд lб сiчня 2019 рокулок використання та зберiгання гербовоi печатки
i в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>.

виконанням цього розпорядження заJIишаю за собою.

Голова !митро PATHIKOB



дерх(авноi адмiнi

адмiнiстрацii

4. Керiвник
адмiнiстрацii.

Керiвник апа

посад працiв
адмiнiстрацii, пi

l. Голова {есня ськоi районноi в MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiстрачii

flеснянськоi, районноi в MicTi Киевiник голови
ll

2. Перший за

З Заступники И Щеснянськоi районноi' В MicTi Киевi державноi'

{еснянськоi районноi в MicTi Киевi лержавноi

ольга МАШкIВСъКА

!одаток
до розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

0J, D8,А,оJ/ ttg_!Ц

список
икiв {есНянськоi районноi в MicTi Кисвi лержавноi


