
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

28.02.2013 р.                                                                      № 106           

 

Про присвоєння індексів структурним  

підрозділам Дніпровської районної 

 в м. Києві Державної адміністрації 

 

 

На виконання рішення Київської міської ради від 10 листопада 2011 року 

№602/6838 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку 

електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки», з метою 

забезпечення належної організації електронного документообігу в 

інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва» та розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

28.12.2012 року №2367 «Про присвоєння індексів структурним підрозділам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям»: 

1. Присвоїти  з 01 березня 2013 року індекси структурним підрозділам 

Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації для 

здійснення документообігу, в тому числі в інформаційно-

телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір 

територіальної громади міста Києва» згідно з додатком. 



2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному Веб-сайті Дніпровської районної в м. 

Києві державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова          О.Шевчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження Дніпровської 

районної в м. Києві державної  

адміністрації 

28.02.2013 № 106 

 

Керівництво Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

Голова                                                     1                                                                                      

Перший заступник голови                                                                              2 

Заступник голови                   3                                                           

Заступник голови           4 

Заступник голови                                    5 

Заступник голови           6 

Керівник апарату                   7 

 

Апарат Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації 

Відділ з питань кадрової роботи та державної служби    8 

Юридичний відділ          9 

Організаційний відділ                 10 

Відділ організації діловодства               11 

Відділ контролю                  12 

Відділ бухгалтерського обліку і звітності              13 

Відділ адміністративно-господарського забезпечення           14 

Відділ роботи із зверненнями громадян              15 

Відділ інформаційних технологій               16 

Відділ ведення Державного реєстру виборців             17 

Архівний відділ                  18 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців19 



Відділ економіки                  20 

Відділ з питань регуляторної політики, підприємництва та видачі  

документів дозвільного характеру               21 

Відділ торгівлі та споживчого ринку              22 

Відділ контролю за благоустроєм району              23 

Відділ обліку та розподілу житлової площі             24 

Відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю          25 

Відділ будівництва, архітектури та землекористування           26 

Відділ з питань майна комунальної власності             27 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами            28 

Головний спеціаліст з питань оборонної та мобілізаційної роботи         29 

Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи           30 

Сектор з питань охорони праці               31 

Сектор екології                  32 

 

Самостійні структурні підрозділи: 

Управління житлово-комунального господарства            33 

Управління з питань надзвичайних ситуацій             34 

Управління освіти                 35 

Управління охорони здоров'я                36 

Управління праці та соціального захисту населення            37 

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини          38 

Фінансове управління                 39 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту              40 

Служба у справах дітей                 41 

Центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді            42 



    Комунальні підприємства: 

Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства 

Дніпровського району м. Києва               43 

Комунальне автотранспортне підприємство             44 

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень          45 

Комунальне підприємство «Керуюча дирекція Дніпровського району м. 

Києва»                   46 

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по  

ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Дніпровського району м. Києва»                        47 

 

 

Інші:  

Дніпровський районний центр зайнятості Київського міського центру 

зайнятості                   48 

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського  

району м. Києва                  49 

Відділ оперативного реагування на звернення громадян району  

(СаІІ-центр)                  50 

Опікунська рада                  51 

 

 

 

 

Керівник апарату       А. Павленко 

 


