РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕСНЯНСЬКА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/а . О/, ою"r"с ль 6
Про порядок використання та зберiгання
гербовоi печатки {еснянськоi районноi в MicTi
кисвi дерхtaвноi адмiнiстрацiт

вiдповiдно до Закону Украiни <про мiсцевi лержавнi

адмiнiстрацii.>>,

пункту 262 I.нструкцiТ з дiловодства у виконавчому органi Киi'вськоТ мiськоI
ради (киiвськiй мiськiй лержавнiй адмiнiстрачi'i), районних в MicTi Киевl
державних адмiнiстрацiях, затвердженоi розпорядженням виконавчого
органУ Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд
25 вересня 20l8 року Jф 1747 (, реда*цii,
розпорядження виконавчого органу
киiвськоi Micbkoi Ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii) вlд 1ь
серпшI 2020 року Nэ l237), та у зв'язку з кадровими змiнами.

1. Визначити:
1.1. Вiдповiдztльною особою за зберiгання гербовот печатки
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiсrрачii (далi - гербовоl.
печатки) начЕuIьника вiддiлу органiзашiйно-аналiтичного забезпечення
роботи голови [еснянськоi' районноi в MicTi Киевi дерI(авноi. адмiнiстрачii
ГОJUIКУ ТеТЯНУ IBaHiBHY, а У Разi ii вiдсутностi - .u..уппика начiшьника
ВiДДiЛУ ОРГаНiЗаЦiйнО-аналiтичного забезпечення
робоr, ionou" д..пrп.опоi
в
MicTi
Киевi
районноi
державноi адмiнiстрачii срЕдЕнкО Оксану

Михайлiвну,

сейф у робочому
1.3, Гербовою печаткою можуть буги засвiдченнi пiдписи
посадових
осiб' вк€ваних У Додатку до цього розпорядження, та осiб, якi тимчасово
виконують ix обов'язки на пiдставi вiдповiдних
розпоряджень

2,
_
киевi

Скрiплення пiдписiв посадових осiб Деснянськот
районноi в MicTi
державноiiадмiнiстрацii гербовою печаткою на документах покласти на
начальника вiддiлу органiзаuiйно-аналiтичного забезпечення
роботи голови

2

нач€шьника вiддiлу органiзацiйно-аналiтичного забезпечення
роботи голови
жавноi адмiнiстрацii ГОЛlIКУ Тетяну
заступника начzLпьника вiддiлу

районноi

в

Михайлiвну.

MicTi киевi доржавно"Ъ*''irх"#,,

ъНiЪ,#'"&'.}";

3,

Посадовим особам визначеним пунктах 1, 2
у
цього розпорядження
при використаннi гербовоi печатки неухильно дотримуватись
вимог
Iнструкцii з дiловодства
виконавчому органi Киiвсiкоi MicbKoi
рали
(киiвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрuчii';,
MicTi Киевi
районних

у

в

державних адмiнiстрацiях, затвердженоi
розпорядженням викончlвчого
органу Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвськоi мйькоi
державноI адмiнiстрачii)
вiд l8 серпня 202О року J',lb lzзl кПро внесення змiн
до розпорядх(ення
виконавчогО органУ КиiвськОi MicbKoi
(КиIвськоi.
MiciKoi лержавно[
РадИ
адмiнiстрацii) вiл 25 вересня 20l8
лгs
l
Z+Z
uПро
затвердження Iнструкцit
року

з дiловодства у Rиконавчому органi

Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськiй мiськiй
ДеРжавнiй адмiнiстрачii), районних в MicTi Кисвi л"р*iu*r"х адмiнiстрацiях>.

4,

Визнати таким, що втратило чиннiсть
розпорядження !еснянсько[
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiсrрацii вiд 03 серпня 2о2|
року
щ 4,76 кпро порядок використання та зберiганrrя гфбовоi печатки
ЩеснянсЪкоi райоНноi В MicTi Киевi державнОi алмiнiстрацii>.

5, Контроль

Головi

за виконанням цього розпорядження з€lлишаю

за собою.

PATHIKoB

Щодаток

до

розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державно[
алмiнiстрачii

вiд {J.,

ol. A-oLfu ]ф 6

список

посаД працiвнИкiв [еснЯнськоi районноi в MicTi Кисвi
лержавноi'
адмiнiстрацii, пiдписи яких скрiплюються гербовою печаткою
!еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii

l.

Голова Щеснянськоi районноI в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

2, ПершиЙ заступниК голови ,.Щеснянськоi
районноi

державноi адмiнi cTpauii

в

MicTi Киевi

3. ЗаступникИ головИ ,Щеснянськоi
районноi В MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii

4. КерiвниК апаратУ Щеснянськоi районноi

адмiнiстрацii.

Керiвник

В MicTi Киевi

лержавноi

ольга МАIIIкIВСъКА

