
дЕсня ,СЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження та чисельностi
Управлiння житлово- ЕUIьного
господарства .Щеснянсь :оТ районнЬI
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до
10 грудня 2015 року
державнi адмiнiстрацi
2005 року J\Ъ 179 "Про
виконавчоi влаци, ik
адмiнiстрацiй> (зi змi и), вiд 18 квiтня 2012 рокУ J\ъ 606 "Про затвердження
рекомендацiйних ikiB структурних пiдроздiлiв обласноi, Китвськоi та
севастопольськоi Micb ,i, районноi, районноi в мм. Кисвi та Севастополi
державних адмiнi
киiвськоi Micbkoi
З0 березня 2020 J\9 529 "Про затвердження граничноi чисельностi
працiвникiв та цiйного перелiку структурних пiдроздiлiв районноТ в

Законуiaкoнy Украiни "Про державну службу'' вiд
889-VIII, статей 5, з9 Закону Украiни ''Про мiсцевi

Украiни "Про

, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 березня
упорядкування структури апаратУ центр€lльних органiв
територiальних пiдроздiлiв та мiсцевих державних

iй" (зi змiнами), розпорядження виконавчого органу
,и (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацiт) вiд

цмiнiстрацiт", розпорядження .щеснянськот районноi в
адмiнiстрацii вiд 01 вересня 202l року JФ 540 ''Про
HocTi працiвникiв структурних пiдроздiлiв !еснянськоi

MicTi Киевi державноi
MicTi Киевi державноi
внесення змiн до чисел
районноi в MicTi Киевi

господарства Щеснянс
дода€ться.

2. Затвердити
господарства .Щеснянсь
додасться.

Управлiння житлово-комунчшьного
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ, що

Управлiння житлово-комун€Lльного
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що

1. Затвердити структуру
i районноi

чисельнiсть
i районноТ в



комун€tльного
адмiнiстрацii з 01

4. Визнати
районноi в MicTi Ки
Jф б92 "Про
КОМУН€LЛЬНОГО

адмiнiстрацii" та вiд
розпорядження ,.Щес
2| грудня 2018 року
Управлiння житлово-
Киевi державноi адмiн

5. Контроль за

Голова

З. Ввести в дi структуру та чисельнiсть Управлiння житлово-
районноi в MicTi Киевi державноi.Щеснянськоi

l року.

Iцо втратили чиннiсть розпорядження .Щеснянськоit адмiнiстрацii вiд 2l грудня 2018 рокуструктури та чисельностi Управлiння житлово-
!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi,дня 2018 року J\Ъ 7З2 ''Про внесення iMiH до

районноi в MicTi Кисвi державноI адмiнiстрацii вiд
"Про затвердження структури та чисельностi

пьного господарства ,Щеснянськоi районноi в MicTiii"" з 0l жовтня2О21 року.

пього розпорядження з€urишаю за собою.

!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiн!страцiirvtlwIl I\Zrt.бl лtrрл(авноl ?ДМIНlСТРаЦlIвiдО/ful ,q аолЫg 5Ц3

чисельнiсть
Управлiння житлово-комунаJIьного господарства

.Щеснянськоi районноi в MicTi Iiиевi державноТ адмiнiстрацii

J\ъ

пlп Наймен1 вання пiдроздiлу, посада чисельнiсть
1 начальник Уп )авлlння

1

Всього 1
2 головний спец

персон€Lпом
€Lпlст з питань управлiння

Всього 1
J Головний спец

дiловодства
l€LпlcT з питань органiзацiТ

1

Всього 1
4 .tr lДДlЛ ЖИТЛОВr t-КоМунaJIьного госпопапстRя

4.\ Заступник начl
начЕ[пьник вiд.I

льника Управлiння -
tлу 1

4.2 Заступник начi льника вiддiлу
1

4.з Головний спеrt aJIlcT 4
Всього б

5 вiддiл ремонт} та енергозбереження

5.1
Заступник
нач€LIIьник

пьника Управлiння -
цу 1

5.2 головний спец аrriст 4
5.3 Головний спец алiст - бухг€rлтер aJ

Всього 8
6 Вiддiл привати

фонду та створ
,ацii державного житлового
,ння оСББ

6.1 начальник вiдд дL 1

6.2 Головний спец 2

3
Всього по Упр влiнню 20

ч€Lпьник Управлiн Юрiй РОГАТЮКНа



ч

Розпорядження !еснянськоi

. Сrруктура
1ння житлово-комун€tльного господарства
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТк(

Jф
пlл Посада

1 Начальник ) пr tвлlння
2 Головний сп )тт лlст з питань управлiння пепсоня поil,
a
J Головний сп )ц лlст з питань органlзапii дiловолства
4 ча

ун

5аступник Hl

ЖИТЛОВО-КОN
ьника Управлiння - нач€шьник вiддiлу
льного господарства

5 Заступник Hl

ремонту та (

aq

не
ьника Управлiння - нач€шьник вiддiлу
гозбереження

6 Вiддiл житл( комуншIьного господарства
7 вiддiл ремоF гу ,а енергозбереження
8 Вiддiл прива

створення Ol
п
,Б

щii державного житлового фонду та

ч€Lпьник Управлiн Юрiй РОГАТЮК

районноТ в

Tyu"

На


