
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

О ^  З  ______

Про внесення змін до Тимчасового 
розподілу обов’язків між головою, 
першим заступником голови, 
заступниками голови та керівником 
апарату Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та у 
зв’язку з перерозподілом обов’язків між головою, першим заступником голови, 
заступниками голови та керівником апарату Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації:

1. Внести до Тимчасового розподілу обов’язків між головою, першим 
заступником голови, заступниками голови та керівником апарату Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 11 червня 
2020 року № 344, такі зміни:

1.1. У розділі І:

1.1.1. Пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у галузі охорони здоров’я;

у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.».

1.1.2. Пункт 6 викласти в новій редакції:
«6. Спрямовує, координує та контролює діяльність структурних підрозділів 

безпосереднього підпорядкування: 
фінансового управління;
управління (Центру) надання адміністративних послуг; 
відділу бухгалтерського обліку та звітності; 
відділу з питань цивільного захисту; 
юридичного відділу; 

сг відділу економіки;
^  відділу охорони здоров’я;

сектору взаємодії з питань запобігання та виявлення корупції; 
сектору з питань публічних закупівель; 
головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи; 
головного спеціаліста внутрішнього аудиту.».



1.2. Розділ І доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Координує та контролює, в межах своїх повноважень, діяльність: 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 1» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 2» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 3» Святошинського району міста Києва;
комунального некомерційного підприємства «Консультативно- 

діагностичний центр» Святошинського району міста Києва.».
У зв’язку з цим пункти 7-13 вважати відповідно пунктами 8-14.

1.3. У розділі III:

1.3.1. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
«у сфері фізичної культури та спорту.».

1.3.2. Пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«управління молоді та спорту.».

1.3.3. Розділ III доповнити пунктом 14 такого змісту:
«14. В межах своїх повноважень сприяє:

діяльності закладів фізичної культури і спорту інших форм власності, 
розташованих на території Святошинського району міста Києва;

роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських об’єднань та 
неприбуткових організацій, які діють у сфері фізичної культури і спорту, 
роботи з молоддю.».

1.4. У розділі IV:

1.4.1. Абзаци третій, шостий, сьомий пункту 3 виключити.

1.4.2. Абзаци четвертий, шостий пункту 7 виключити.

1.4.3. Абзаци четвертий, п’ятий, шостий, сьомий пункту 8 виключити.

1.4.4. Пункт 12 викласти в новій редакції:
«12. В межах своїх повноважень сприяє:

діяльності організацій та об’єднань ветеранів війни та праці, органів 
самоорганізації населення, закладів освіти інших форм власності, розташованих 
на території Святошинського району міста Києва;

роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських об’єднань та
неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти.».



1.5. Пункт 3 розділу V викласти в новій редакції:
«3. Забезпечує здійснення повноважень Святошинської районної в місті 

Києві державної адміністрації:
у сфері управління персоналом;
в сфері розвитку інформаційного суспільства, інформатизації; 
у сфері захисту інформації та електронного урядування; 
у сфері організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення 

діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; 
у сфері управління архівною справою;
у сфері діловодства та контролю за виконавською дисципліною; 
у сфері організації роботи з листами та зверненнями громадян, доступу до 

публічної інформації;
у сфері ведення Державного реєстру виборців;
у сфері реєстрації та зняття з реєстрації місця

проживання/перебування фізичних осіб;
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців.».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Сергій ПАВЛОВСЬКИИ

діловодства

Згідно з оригіналом: 
начальник відділу ор

Тетяна ЛОЗОВА


