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Заступник голови 
Київської міської державної адміністрації з 

питань здійснення самоврядних повноважень

ОКРЕМЕ ДОРУЧЕННЯ

Головам районних в місті Києві 
державних адміністрацій

до 20.12.2021 року визначити посадових осіб районних в місті Києві 
державних адміністрацій, відповідальних за напрям оборонної роботи, до 
призначення штатних посад та надати інформацію нарочно до Департаменту 
муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) згідно з формою, що додається;

до 24.12.2021 року затвердити функціональні обов’язки посадових осіб, 
відповідальних за оборонну роботу, попередньо узгодивши з Департаментом 
муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації);

бути готовими за окремим дорученням направити до Департаменту 
муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) посадових осіб, які  визначені у районних в місті 
Києві державних адміністраціях відповідальними за напрям оборонної роботи, 
для участі в навчально-методичному зборі з питань територіальної оборони;

після отримання відповідного доручення посадовим особам районних в 
місті Києві державних адміністрацій, які визначені відповідальними за напрям 
оборонної роботи, опрацювати відповідні документи з питань територіальної 
оборони районних в місті Києві державних адміністрацій (штабів районів 
територіальної оборони).

Роману ТКАЧУКУ

до 24.12.2021 року опрацювати надані на узгодження функціональні 
обов’язки посадових осіб, яких визначено у районних в місті Києві державних 
адміністраціях відповідальними за напрям оборонної роботи;

до 25.01.2022 організувати та здійснити проведення навчально-методичного 
збору з питань територіальної оборони, до якого залучити посадових осіб 
районних в місті Києві державних адміністрацій, відповідальних за напрям 



2

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ 
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000544D3300ED5E9B00 
Підписувач Крищенко Андрій Євгенович
Дійсний з  по 09.11.2023 23:59:00

Київська міська державна адміністрація

Н4В!zВВO1=I&JО
020-58 від 17.12.2021

оборонної роботи;
після отримання відповідного доручення організувати та проконтролювати 

опрацювання відповідних документів з питань територіальної оборони районних 
в місті Києві державних адміністрацій (штабів районів територіальної оборони).

Заступник голови з питань здійснення 
самоврядних повноважень                                                     Андрій КРИЩЕНКО


