
дЕснянськА рдйоннА в MIC:гI ки€вI
АВНА АДМIНIСТРАIЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ов, 09. "?,оа'|

Про внесення змiн до розпорядження
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii вiд 2б сiчня 201] року М 29 кПро
органiзацiю та запровадження громадського
бюджету MicTa Киева у !еснянському районi>

,Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
грудня 20lб року Ns 78711791 <Про

мадський бюджет MicTa Киева>;
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ вiд
затвердження тимчасового розподiлу
ступником, заступниками голови та
айонноi в MicTi Кисвi державноi
у J\гч 437 <Про затвердження структури
х пiдроздiл,iв Щеснянськоi районноi в

ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
017 року J\гч 29 uПро органiзацiю та
MicTa Киева у .Щеснянському районi>

1.1. СклаД |обочоТ групи Щеснянського району MicTa Кисва з питань
громадського бюдцету викласти в новiй редакцii, що додасться.

1.2. Перелiк структурних пiдроздiлiв Щеснянськоi районноТ в MicTi
киевi державнот адмiнiстрацii вiдповiдальних за оцiнку громадських
проектiв, викласти ф новiй редакцii, що додаеться.

1.3. Мiсц.r!u*олrпення та графiк роботи пункту супроводу
громадського бюдх{ету MicTa Киева у Щеснянському районi викласти в новiй
редакцii, що додаеться.



2. Визнати
районноi'в MicTi К
uПро вI{есення зм
державноi адмiнi
запровадження гро

З. Контроль

Голова

кими, що втратило чиннiсть розпоря ження !еснянськот
cBi державноi адмiнiстрацiт вiд24 лютого 2о2| року j\ъ 94

до розпорядження f_(еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
цii вiд 26 сiчня 2о]'7 року J\b 29 пПро органiзацiю та

ькогО бюджетУ MicTa Киевсt у Щеснянському районi>.

виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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зАтвЕрд}tЕно
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт
вiд26 сiчня 2017 року }lb 29(у редакцiТ розпорядження !еснянськоТ
Рт
в

склАл
робочоТ групи !еснянського району MicTa Кисва

з питань громалського бюl(жету

перший заступник голови Щеснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноТ адцмiнiстрацiТ, .ono"u робочоТгрупи

заступник голови !еснянськоТ районноТ в MicTi
кисвi державноi адмiнiстрацii, заступник голови
робочоi групи

заступник нач€uIьника вiддiлу фiнансiв бюджетних
програм соцiально-культурнот сфери та державного
управлiння Фiнансовогсl управлiння !еснянськоi'
районноI в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,
секретар робочоi групи

голова Громадськоi ради при !еснянськiй районнiйв MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii, голова
правлiння благодiйного фо"ду <Народнi скарби>
(за згодою)

нач€шьник Фiнансового управлiння !еснянськоТ
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ

начаJIьник Управлiння культури Щеснянськоi
районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

керiвник апарату /]еснянськоi районнот в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ

на



Ilостолюк
Тамара Казимирiв

рогАтюк
IОрiй Петрович

тАлля
Iриlrа Петрiвна

хАло
IОлiя Леонiдiвна

начальник
Фiнансового упра

2

начальник Управлiння освiти !еснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

начальник Управлiння житлово-комунального
господарства Деснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiн iстрацiТ

начальник вiддiлу з питань внутрiшньоТ полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами MacoBoi
iнформацii !еснянськот районнот в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

заступник начальника юридичного
!еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
адмiнiстрацiТ

вiддiлу
державноi

lння Валентина ВАВРIЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд26 сiчня 2017 року j\9 29
(у редакцiТ розпорядження Щеснянськоi
Р- i
в

Перелiк
структурних пiдроздiлiв !еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноiадмiнiстрацii вiдповiдальних за оцiнку громадських проектiв

Напрямок проскту

!ороги, транспорт

Структlrрний пiдроздiл

Управлiння благоус].рою та пiдприемництва

Управлiння житлово-комун-rr*ЖКГ (комунальне
господарство)
енергоефективlriсть
Культура, туризм Управлiння культурI,1

Еколоl,iя Управлiння благоустрою та пiдприсмництва

Громадянське суспiльство
громадськiстю та засобами масовоi iнформацiТ

Управлiння освiти

Охорона здоров'я Вiддiл охорони здоров'я

Соцiальний захист. iнклюзiя

Спорт, молодь

Irrформацiйнi технологii (IT)

Управлiння соцiального захисту населення;
Управлiння освiти; Служба у справах дiтей та
ciM'i; !еснянський районний у м. Киевi центр
соцiальних служб

Управлiння у справах
Управлiння освiти;

молодi та спорту;

Управлiння культури
В i ддi л i н ф орм ац i й н их r. * 

" 
оr, о.й-

FIачальник Фiнансового управлiнн ентина ВАВРIЧИНА

OcBiTa
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi райоrr
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстраr
вiд26 сiчня 2017 року J\b 29
(у редакцiТ розпорядження
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii
вiдо8 бе,леенi dЦДрg*l

эння та графiк роботи пункту супроводу громадського
джету MicTa Кисва у Щеснянському районi
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