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Про затвердження
та чисельностi
Управлiння житловоЕUIьного
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
рекомендацiйних
севастопольськоi Micb
державних адмiнi
киiвськоi Micbkoi
З0 березня 2020
працiвникiв та
MicTi Киевi державноi
MicTi Киевi державноi
внесення змiн до чисел
районноi в MicTi Киевi

1.

Затвердити
господарства Щеснянс
дода€ться.

2.

Затвердити
господарства .Щеснянсь
додасться.

iaкoнy Украiни
Закону
Украiни "Про
"Про

державну службу'' вiд

889-VIII, статей 5, з9 Закону Украiни ''Про мiсцевi
, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 березня
упорядкування структури апаратУ центр€lльних органiв
територiальних пiдроздiлiв та мiсцевих державних
и), вiд 18 квiтня 2012 рокУ J\ъ 606 "Про затвердження
ikiB структурних пiдроздiлiв обласноi, Китвськоi та
,i, районноi, районноi в мм. Кисвi та Севастополi
iй" (зi змiнами), розпорядження виконавчого органу
,и (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацiт) вiд
J\9 529 "Про затвердження граничноi чисельностi
цiйного перелiку структурних пiдроздiлiв районноТ в
цмiнiстрацiт", розпорядження .щеснянськот районноi в
адмiнiстрацii вiд 01 вересня 202l року JФ 540 ''Про
HocTi працiвникiв структурних пiдроздiлiв !еснянськоi
структуру
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житлово-комунчшьного
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ, що

чисельнiсть
Управлiння житлово-комун€Lльного
i районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що
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Ввести

комун€tльного

в

дi

адмiнiстрацii з 01

4.

Визнати

районноi в MicTi Ки
Jф б92 "Про
КОМУН€LЛЬНОГО

адмiнiстрацii" та вiд
розпорядження

,.Щес

2| грудня 2018

року
Управлiння житловоКиевi державноi адмiн

5.

Контроль за

Голова

структуру та чисельнiсть Управлiння житлово.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

l року.

Iцо втратили чиннiсть
розпорядження .Щеснянськоi

t адмiнiстрацii вiд 2l грудня 2018

року
структури 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 MicTi
ii"" з 0l жовтня2О21 року.

пього розпорядження з€urишаю за собою.
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