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Про затвердження структури та

чЙсепьностi структурних пiдроздlпlв

Солом'янсъкоi районноi в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрацii

ВiдповiдНоДорозпоряД}кеннявиконаВчогоорганУКиiвсъкоiмiоъttоiради
(киiвсъкоi мiсъкоI державн"i .;;;;;,оф "iд 

зЬ березня 2о2о року Jф 529

кпро затвердженЕh граничЕоj чисепъностi працiвни*р :u !екомендацiйного

перелiку отруктурних пiдроздiпiв районнйх в MicTi киевi державних

адмiнiстРацiй>>, розпоряДженЬ бпо*'Йсъкоi районноi в йcTi Киевi державноi

адмiнiстрачii 
'Ъiо 31'б.р.."" 202О року Nч 18-к <Про перейменування

структурних пiдроздiпiв C*o*'"*."*oi рЪйонноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрuцiьr, Ыi o!'oui"* 
"zoz.o 

pony Ns fg-K <про внесення змiн до штатного

розпису сопом'яноъкоi рutо*"Ъi *i.,ii Киевi д.р*uu"оi адмiнiстрацii), вiд 03

квiтня 202О року Ng 20-к оПро перейменування .структурних 
пiдроздiлiв

С олом' ян."поf р ui,o'Hoi в MicTi {ие"i дЬрu,ч""оi адмiнi стр ацii> :

1. ЗатвеРдитИ отруктуРу СолоМ'янсъкоi районноi в MicTi Киевi державно1

uд*Йiоrрuцii oru"oмHa 01 травня 2020 року, що додаеться,

2. ЗатвеРдитИ чиселънiстъ струКтуч}"* пiдроздiлiв Солом'янсъкоi районноi

.в MicTi киевi державноi адмiнi."рuцii о"u"ой на 01 травня 2020 року, що

додаетъоя.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження Солом'янсъкоi

районноi в MicTi Киевi д.р*uu*оi адмiнiотрацii "iд 
ЗО-"равня 20,19 року Ns 4зз

<Про затвердження структури та чисепъностi структурних пiдроздiлiв

Сопом'яiн."*оi районноi' ъ *й"i Киевi державноi адмiнiстрацii> та вiд 31

березня 202i ion, Ng з65 кПро затв.ердження чиселъностi структурних

пiдроздiпiв Солом'янсъкоi районнБi в KicTi ifueBi дерх(авноi адмiнiстрачii>,

олена гоРПИнЧЕНКо
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ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Солом' янсъкоi

районноi в MicTi Киевi

СТРУКТУРА
"" СоломrЯнськоi районноi в MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiстрацii

Керiвництво, cтpyкTypHi пiдроздiли апарату:ЛЪпп

1. Гопова

2. перший заступник головид,
?яптwrтЕттлкт, гоповиJ.

Керiвник апарату4.

5. ?я стvпник,Keni вника апаDатV

СэJстпп опга;i"""iИ"о _ аналiтичного забезпечення роботи голОВИ6.
длl.

Bi ппi п чппавлiння пеDсонапом7.

8.

9.

10.

Головний спецiалiст внутрiш"ъого аудиту.11.

|2, " Юридичний вiддiп
13.

15. Вiддiл контролю
16. Бiддiл бухгалтерсъког9 облiку. та звiтноФi
L7. Б iддiп адмiнiстративно - гоqподарського забезпе

18.

19. В iддiл iнформацiйних r9цц9ц9I1ц
20. Вiддiп ведення,Щертсавного р9естру виборцЬ
2t. Архiвний вiддiп
22. Вiддiл охорони здоров'я
23. Вiддiл торгiвлi та споживчщ9 Jццц
24, Вiддiп контропю за благоустроем

25, Вiддiп облiку та розподiпу жиtщ9uФдд9щi
26. Вiддiл з питанъ внутрiшнъоi полiтики та зв'язкiв з громадсъкiстю

L4,



27,
28. ъiппiп з питанъ майна комyнапъноi власностi

29, Вiддiп економiки
30.

31.
осiб

з2,

CTpyKTypHi пiдроздiпи адмiнiстрацii 
.

зi статусом юридичноi особи гryблiчного права

1. упра"лiн"я житлово - комунального господарства та будiвництва

2. Управлiння освiти
aJ. Упр авлiння (Щентр) надання адмiнiстр ативних по слу

4. Управлiнця соцiалъного захисту населення

5. Управлiння культури
6. Фiнанссjве управлiння
7, Служба у справах дiтей та ciM'i
8.

олена ГоРПИнЧЕнко

Олександр КОРОЛЬ

Вiддiп з питань цивiпьного захисту

Управлiння молодi та спорту



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження СоломОянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

чисельнiстъ
структурних пiдроздiлiв

солом'янсъкоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Ns
зп

Назва структурЕого пiдроздiлу чиселънiсть

Керiвництво, oTpyкTypHi пiдроздiли апарату

1 Голова
1

,,) Перший заступнцк голови 1
aJ Заступники голови 2
4 Керiвник апарату 1

5 Заступник керiвника апарату 1

6 с ектор органiзацiйно-анмiтичного з абезпеченЕя роботи
голови

4

7 Вiддiл управлiння персоналом 5
8

1

9 Сектор з питанъ мобiлiзацiйноi роботи 2
10, Головний спецiалiст з питань режимцо-секретноЦЙБй 1
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нlзацlйний секто J

.Е,lддlл органlзацtt дiловодства 5
lrlддlл

7
бlддlп с ького обпiку та звiтностi 6
lJlддlл адмlнlстративно-

8
ми громадян 5
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ГолоВний спецiалiст внутрiшнього аудиту



Вtддtr* "r** внутрiшнъоi попiтики та зв'язкiв з

громадськiстю
ВiДдiл з гrитанъ цивiльного захисту .

Вiдй, з 
"итан; 

майП; KoMyHaJIbHoi впасноqтL_

4
26

4
z7
28

Б

7

Вiддiл економiки 7

30

31

L2

t2

з2 1

Всъого L45

CTpyKTypHi пiдроздiпи адмiнiотрацii
зi статусом юридичноi особи публiчного права

t
!,

30

2 ffi 16

J 48

4 Управпiння соцiапъного захисту населеЕня 111

5 Управлiння культури 9

6 Фiнансове управлiння iб
"7 Служба у справах дiтей та ciM'i 22

8 Управпiння моподi та спорту 9

Всъого 26L
_ 

.: -: l .- ,.,._

всъого чисельнiстъ адмiнiстрацii 406

В. о. начаJIъника

управпiння пероо Алпа СлонЧАк

a

Управпiння (Центр) надання адмiнiстративних по сщуI__-


