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ШЕВЧЕНКIВСЬКА РАЙОПНА В МICTI КИ€ВI 

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Про внесення змiн до розпорядження 

вiд 19.12.2018 No 795 «Про затвердження 
структури та чисельностi Управл iння 

(Центру) надання адмiнiстративних послуг 

Шевченкiвсько·1 районно·1 в мiстi Киевi 

державноi' адмiнiстрацi'i» 

' . 

J93 No ___ ~-------

Вiдповiдно до статт1 5, 39 Закону Укра·1ни «Про м 1 сцев1 державн1 

адмiнiстрацi'i», постанови «Про упорядкування структури апарату 

центральних органiв виконавчо·1 влади, ·ix територiальних пiдроздiлiн та 

мiсцевих державних адмiнiстрацiй» вiд 12 березня 2005 року No 179, на 

виконання рiшення Киi'всько·1 мiсько'~· ради вiд 28 липня 2016 року No860/860 

«Про затвердження концепщi'i розвитку центрiв надання адмiнiстративних 

послуг у мiстi Киев i на 2016-20 18 раки», розпорядження виконавчоrо органу 

ки·1всько'~· мiсько·1 ради (Ки·1всько·1 мiсько·i державно·~ адмiнiстрацi'I) вiд 

08.10.2018 № 1825 «Про внесення змiн до гранично·~ чисельностi працiвникiв 

районних в м1ст1 Киевi державних адм1н1страцiй», враховуючи 

розпорядження Шевченкiвськоi' районно·1 в м1ст1 Киевi державно'i 

адмiнiстрацi·1 в iд 25 жовтня 2018 року N~ 80-к/тр «Про внесення змiн до 

структури та чисельност1 Шевченкiвсько·1 районно·1 в мiстi Киев i державно·~ 

адм1 н 1стращ 1»: 

1. Внести змши до структури Управлiння (Центру) надання 

адмш1стративних послуг Шевченкiвсько·1 районно·1 в мiстi Киевi державно·~ 

адмiнiстрацi·1, затверджено·1 розпорядженням Шевченкiвсько·1 районно'~' в мiстi 

Киевi державно·~· адмiнiстрацi 'i вiд 19 грудня 2018 року № 795, виклавши 'iI' в 

новiй редакцi·1, що додаеться. 

Голо 

конанням цього розпорядження залишаю за собою . 
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ЗА ТВЕРД)КЕНО 

Розпорядження Шевченкiвсько·i 

районно·i в мiстi Киевi державно·i 
адм1н 1 страц1 1 

«;И» OS' 2019 року ;(/Jgз 

СТРУКТУР АТ А ЧИСЕЛЬНIСТЬ 
Управлiння (Центру) надання адмiнiстративних послуг 

Шевченкi всько·i районно·i в мiстi Киевi державно·i адмiнiстрацi'i 

Назва посади Кiлькiсть одиниць 
Начальник Управлiння (Центру) 1 

Вiддiл правового забезпечення та управлiшш 
персоналом 

Заступник начальника Управлiння (Центру)- 1 
начальник вiддiлу 

Головний спецiалiст 1 
Головний спецiалiст 1 
Головний спецiалiст 1 

Всьоrо 4 
Вiддiл надання адмiнiстпативних послуr 

Заступник начальника Упранлiння (Центру) - 1 
начальник вiддiлу 

Заступник начальника вiддiлу 1 
Адмiнiстратор 26 

Всьоrо 28 
Вiддiл iнформацiйно-органiзацiйного 

забезпечення 

Начальник вiддiлу 1 
Головний спецiалiст 2 

Всього 3 
Вiддiл видачi готових документiв 

Начальник вiддiлу 1 
Адмiнiстратор 4 

Всьоrо 5 
Вiддiл бухrа.гперсы,ого oблiJCV та звiтностi 

Начальник вiддiлу-головний бухrалт~р 1 
Головний спец i алiст 1 
Головний спецiалiст 1 

Всьоrо 3 

Разоi\1 44 

Керiвник апарату Вiталiй ЦАРА/-1 


