
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/' о/ а,ц/ лъ+

Про внесення змiн до структури та чисельностi працiвникiв
структурних пiдроздiлiв ,щеснянськоi районноi в MicTi киевi
державноТ адмiнiстрацii

Вiдповiдно до статей 5, з9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, постаноВи Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 квiтня 201'2 року
Ns б06 <ПрО затвердЖеннЯ рекоменДацiйниХ перелiкiв структурних пiдроздiлiв

обласноi, Киiвськоi та Севастопольськоi Micbkoi, районноi, районноi в мм. Киевi

та Севастополi державних адмiнiстрацiй> (зi змiнами), розпорядження
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиIвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) вiд З0 березня 2020 року J\b 529 <Про затвердження граничноi

""..n""ocTi 
працiвникiвта рекоменДацiйного перелiку структурних пiдроздiлiв

районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii> (зi змiнами)

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Внести змiни до структури ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державнОi адмiнiСтрацii, затвердженоi розпорядженням ,Щеснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 04 грудня 2020 РОКУ Jф 64З КПРО

затвердЖеннЯ структуРи та чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв

.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii>, виклавши fi у
новiй редакцii, що додаеться.

2. Внести змiни до чисельностi працiвникiв структурних пiдроздiлiв

,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, затвердженоi

розпорядженням ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

"iд 
О+ грудня 202О року J\ъ 643 <Про затвердження структури та чисельностi

працiвнйкiв структурних пiдроздiлiв ,щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii>>, викJIавши iT у новiй редакцii, що додаеться.

3. Лiквiду.рати вiддiл контролю iза благоустроем та збереженням

природного середовища ,Щеснянськоi районноi в Michi Киевi державноТ

адмiнiстрацii. , ч

4. Лiквiдувати сектор з питань розвитку транспортноТ iнфраструктури

,щеснянськоi районноi в MicTi киевi державноi адмiнiстрацii.
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5. Утворити вiддiл з питань контролю за благоустросм, транспортноi
iнфраструктури та збереженням природного середовища .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ.

6. Керiвникам структурних пiдроздiлiв ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii здiйснити перегляд та забезпечити приведення
розпоряджень Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii та
власних aKTiB, в частинi, що стосуються, у вiдповiднiсть до пунктiв 1 - З цього
розпорядження.

7. Вiддiлу управлiння персон€Lпом ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii (Зайченко О.Г.) здiйснити заходи щодо попередження
про змiну iстотних умов державноi служби, змiну iстотних умов працi та про
можливе вивiльнення вiдповiдних працiвникiв, надання iM гарантiй, пiльг та
компенсацiй вiдповiдно до чинного законодавства.

8.Це розпорядження набирае чинностi з 15 лютоrо2O2L року.

9. Контроль за виконанням цього розпорядженнrI з€lлишаю за собою.

В.о. голови Iрина АЛеКСССНЕКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 04 грудня 2020 року J\b б43
(в редакцii розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii
вiд/Яd'Й-р аЮs-/ Ns # ,)

Чисельнiсть працiвникiв структурних пiдроздiлiв
,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

ль
з/п

Керiвництво, cTpyкTypHi пiдроздiли апарату: Чисель
HicTb

1 2 3
l Голова 1

2 перший заступник голови 1

J Заступник голови 1

4 Заступник голови 1

5 Керiвник апарату 1

Всього 5
6 Головний спецiалiст з питань режимно-секретноi роботи 1

7 Головний спецiалiст по взаемодii з правоохоронними органами
та з питань запобiгання i виявлення корупцii

1

8 Головний спецiалiст з питань охорони працi 1

9 Сектор внутрiшнього аудиту
Всього 2

10 Сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи
Всього 7

1l Сектор органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови
Всього 5

|2 Органiзацiйний вiддiл
Всього 5

13 Вiддiл управлiння персоншIом
Всього 5

|4 Юридичний вiддiл
Всього 7

15

Всього 7
16 Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi



довження таолиц1
1 2 3

Всього 7
l7 В iддiл адмiнiстративно-господарського забезпечення

Всього 3
l8 Вiддiл з питань звернень громадян

Всього 7
19 Вiддiл iнформацiйних технологiй

Всього 3
20 Вiддiл ведення .Щержавного реестру виборцiв

Всього 5
2| Архiвний вiддiл

Всього 3
22 Вiддiл економiки

Всього б
2з Вiддiл з питань пiдприсмництва, торгiвлi та споживчого ринку

Всього 5
24 Вiддiл з питань контролю за благоустросм, транспортноi

iнфраструктури та збереженням природного середовища
Всього 19

25 Вiддiл облiку та розподiлу житловоi площi
Всього э

26 Вiддiл з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
засобами масовоi iнформацii

Всього 5
27 Вiддiл з питань майна комун€lльноТ власностi

Всього 7
28 Вiддiл з питань державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних

осiб - пiдприемцiв
Всього 10

29 Вiддiл з питань реестрацii мiсця проживання/перебування фiзичних
осiб

Всього 11
30 Вiддiл охорони здоров'я

Всього 3
31 Вiддiл з питань цивiльного захисту

Всього 4
Всього чисельнiсть по апарату l44

CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацiТ
зi статусом юридичних осiб публiчного права:

1 Управлiння (I_{eHTp) надання адмiнiстративних п ослуг 4,7

2 Управлiння житлово-комун€Lпьного господарства 22
a
J Управлiння освiти 34
4 Управлiння соцiального захисту населення 118

п таблицi

2



lдовження таблицi
1 2 3
5 Фiнансове управлiння l7
6 Служба у справах дiтей та сiм'i 31
7 Управлiннrl культури 9
8 Управлiння будiвництва, архiтектури та землекористування 10
9 Управлiння у справах молодi та спорту 9

всього чисельнiсть
по струкryрн им пiдроздiлам райдержадмiнiстрацii

зi статусом юридичних осiб публiчного права
297

Всього чисельнiсть адмiнiстрацii 44l

ольга МАШкIВСЬкА
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В. Кличко

2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

озпорядження,ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрашii
вiд 04 грудня 2020 року Ns 643
(в редакцii розпорядження
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
держ4вноi адмiнiстрацiТ

"ii/[o)cM:lfol'cq: du|л,tg _t_)
Структура

!еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

ль
з/п

Керiвництво, cTpyкTypHi пiдроздiли апарату:

1 2

1 Голова
2 Перший заступник голови
J Заступник голови
4 Заступник голови
5 Керiвник апарату
6 Головний спецiалiст з питань режимно-секретноТ роботи
7 Головний спецiалiст по взасмодii з правоохоронними органами та з

питань запобiгання i виявлення корупцii
8 Головний спецiалiст з питань охорони працi
9 Сектор внутрiшнього аудиту
10 Сектор з питань мобiлiзацiйноi роботи
11 Сектор органiзацiйно-аналiтичного забезпечення роботи голови
|2 Органiзацiйний вiддiл
13 Вiддiл управлiння персонапом
|4 Юридичний вiддiл
15 Вiддiл органiзацii дiловодства та контролю за виконавською

дисциплiною
lб Вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi
l7 В iддiл адмiнiстративно-господарського забезпечення
18 Вiддiл з питань звернень громадян
19 Вiддiл iнформацiйних технологiй
20 Вiддiл ведення .Щержавного реестру виборцiв
2| Архiвний вiдд л
22 Вiддiл економ ки
zз Вiддiл з питань пiдприсмництва, торгiвлi та споживчого ринку

державноi



ення

1 2

24

25 Вiддiл облiку та розподiлу житловоТ плоЩ
26

27
28 BoipеестpaцiТюpиДиЧниxoсiб,фiзичниxoсiб-

пiдприсмцiв
29 Вiддiп. *r" р...rрuцiТ мiсця проживання/перебування фiзичних осiб

30 Вiддiл охорони здоров'я
зt Вiддiл з питань цивiльного захисry

CTpyKTypHi пiдроздiли
зi статусом юридичних

райдержадмiнiстрацii
осiб публiчного права:

1 Упр авл iння (Це нтр) н адання адм iH i стр ати внl4ё tllgдуI
2 Управлiння житлово-комун€Lльного господарства
a
J Управлiння освiти
4 Управлiння соцiального захисту насеJIgццд

5 Фiнансове управлiння
6 Служба у справах дiтей та ciM'i
7 Управлiння культури
8 Управлiння будiвництва, архiтектури та рмлекористув
9

Керiвник апарату ольга MAIIIKIBCЬKA

п таблицi

L\p'

2


