
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРА.ЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о6, oQ. АлА/ м ý|0
Про внесення змiн до складу пiдготовчоТ групи
з органiЗацii та проведення громадського звiту
про роботу !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноТ адм iнiстрацiТ

Вiдповiдно до Закону Украiни пПро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ>,
cTaTTi 5 Закону УкраТrlи uПро доступ до публiчноТ iгrформацiТ>, рiшенняКиТвськоi MicbKoT Ради вiд 09 лютого 2Ol7 року м 8з2ll8Зб <iПро громадський
звiт щодо роботи районних державних а;lмiнiстрацiй>, розпорядженнявиконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi
адмiнiстРацiТ)> вiд 20 вереснЯ 2Ol7 рокУ J\ъ 1 169 <Про затвердження Порядку
проведеНня громадськогО звiтУ про робОту районних в MicTi Кисвi л.р*u"""*
адмiнiстРацiй>, з метоЮ забезпечення вiдкритостi, публiчностi роботи
!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii:

l. Уllести змiни до Складу пiдготовчот групи з органiзацiт та
проведення громадського звiтУ про роботу !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноI адмiнiстрацiТ, затвердженого розпоряджеIIням !еснянськоТ районноТв MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii вiд 1б червня 2017 року j\ъ з28 uПро
утворенItя пiдготовчоТ групи з оргаltiзацiТ та проведенr" .роrЪдського ."iry
ПРО РОбОТУ ЩеСНЯНСЬКОТ РайонноТ в MicTi Кисвi д.р*uuпот адмiнiстрацii>i,
виклавши його в новiй редакцiТ, що додаеться.

2, Визнати таким, що втратило чиннiст,ь розпоряджеrIня !еснянськоТ
районнот в MicTi Кисвi дерх(авноТ адмirriстрацiт вiд j 7 лlотого 202| року J\b 80ппро внесення змiн до складу пiдготовчот гругrи з органiзацii та проведення
громадсЬкогО звiтУ гIро роботу !есrrянськоТ районноi в MicTi Киевi державноТадмiнiстрацiТ>.

3, Коtlтропr, D^ ,-- м цього розпорядженIIя залишаIо за собою.
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склАд
пiдготовЧоi групИ з органiЗацii та проведеНня громадського звiту

про робОту !еснЯнськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

PATHIKoB
!митро Геннадiйович

Алсксеенко
Iрина Миколаiвна

АртЕмчук
!митро Васильович

AHBAPI
Лариса Василiвна

ВАВРIЧИНА
валентина Михайлiвна

грушко
BiKTop Валентинович

гудзь
Валентина IBaHiBHa

дуБнов
Артем Васильович

штловА
Ольга Германiвна

ЗАГУМЕННИЙ
микола Васильович

голова !еснянськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii, голова пiдготовчоi групи;

перший заступник голови Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ;

заступник начапьника Управлiння житлово-
комун€Lльного господарства ЩеснянськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ;

заступник нач€Lпьник€l вiддiлу з питань звернень
громадян !еснянськсli районноi в MicTi Киевi
державноТ адм iнiстрацiТ;

начапьник Фiнансовсlго управлiння !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii;

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

начапьник органiзацiйного вiддiлу !еснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державнОТ адмiнiстрацiТ;

народний депутат
(за згодою);

Украiни IX скликанIш

заступник начальникit вiддiлу з гIитань майна
комун€Lпьноi власностi !еснянськоi районноТ в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ;

заступник голови /{еснянськоТ районноТ в
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ;



зАнтАрАя
Георгiй Малхазович

ЗАКОШРНИЙ
Iгор Миколайович

зуБко
Юрiй Григорович

IщЕнко
Михайло Володимирович

козАк
Володимир Романович

кошн
Лариса Стефанiвна

МАШКIВСЬКА
Ольга Володимирiвна

МНАЦАКАНrIН
Любов Арташiвна

мАрчЕнко
олена Львiвна

МИХАЙЛОВА
Алiна ApTypiBHa

опАдчиЙ
Iгор Михайлович

огАнЕсян
Армен Вiкторович

пАшиннА
лiлiя Василiвна

ПJUIСЕЦЬКИЙ
олександр Вiталiйович

полIщук
Свiтлана IBaHiBHa

постолюк
Тамара Казимирiвна
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депутат КиТвськоi MicbKoi ради (за згодою);

нач€Lпьник Управлiння культури !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ;

депутат КиiвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

депутат Киiвськоi MicbKoT ради (за згодою);

начЕLпьник Управлiння булiвництва, архiтектури та
землекористування !еснянськоi районноТ в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ;

начЕLпьник вiддiлу охорони здоров'я !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ;

керiвник апарату !еснянськоi районноi
в MicTi Киевi дер авноi адмiнiстрацii;

т.в.о директора комун€Lпьного пiдприсмства
<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Щеснянського району
м. Киева>;

депутат Киiвськоi MicbKoT ради (за згодою);

депутат КиIвськоi MicbKoi ради (за згодою);

депутат КиТвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

начальник Управлiння у справах
ЩеснянськоТ районноi в MicTi
адмiнiстрацiт;

молодi та спорту
Киевi державноТ



порАЙко
Андрiй Миколайович

ПОГРЕБИСЪКИЙ
Олександр Iгорович

ПЕЧОНКIНА
Лариса Володимирiвна

рожков
Валерiй Федорович

ромАнюк
Тетяна Григорiвна

рогАтюк
Юрiй Петрович

СТАРОСТЕНКО
Ганна BiKTopiBHa

тАдлlI
Iрина Петрiвна

тимоФсевА
Марiя Василiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

хАло
Юлiя Леонiдiвна

tцрЕнко
Михайло Олександрович

з

депутат КиiвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

депутат КиIвськоТ MicbKoT ради (за згодою);

заступник начапьника Управлiння нач€UIьник
вiддiлу з питань чАЕС та внутрiшньо перемiщених
осiб Управлiння соцiального захисту населення
!еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ;

головний спецiалiст з питань запобiгання i
виявлення корупцiТ {еснянськоТ районноТ в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ;
начапьник вiддiлу облiку та розподiлу житловот
площi !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi державноI
адмiнiстрацii;

начzLпьник Управлiння житлово-комун€шьного
господарства !еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ;

депутат КиiвськоТ MicbKoi ради (за згодою);

наччLпьник вiддiлу з питань внутрiшньоi полiтики,
зв'язкiв з громадськiстю та засобами масовоi
iнформацii !еснянськоi районнот в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiI;

начапьник вiддiлу з питань звернень громадян
!еснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii;

нач€Lпьник Управлiння соцiального захисту
населення !еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii;

заступник начальника юридичного
!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
адмiнiстрацii;

вiддiлу
державноТ

депутат КиТвськоТ MicbKoi ради (за згодою);



шурко
олена Василiвна

юрчЕнко
Iгор Олегович

ярЕмЕнко
Богдан Васильович

Керiвник а
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заступник начzLпьника - начальник вiддiлу розвитку
та змiсту iнфраструктури освiти Управлiння освiти
.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ;

начальник Управlriння б.пагоустроIо

районноТ в MicTiпiдприсмства ЩесняноькоТ
державноi адм i н iстрацiТ;

народний депутат Украiни IX скликання
(за згодою).

ольга МАШКIВСъItА

та
Кисвi


