
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Тимчасового розподілу 

обов’язків між керівниками Печерської районної  

в місті Києві державної адміністрації,  

затвердженого розпорядженням Печерської  

районної в місті Києві державної адміністрації 

від 25 червня 2020 року № 288  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

 

1. УНЕСТИ до Тимчасового розподілу обов’язків між керівниками 

Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 25 червня 2020 року № 288, з 01 січня 2022 року такі зміни: 

 

1.1. У пункті 4 розділу 2 слова «надання адміністративних послуг» 

замінити словами «роботи закладів освіти». 

 

1.2. Пункт 6 розділу 2 доповнити абзацом «діяльності 

загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів». 

 

1.3. У пункті 7 розділу 2 слова «управління (центру) надання 

адміністративних послуг» замінити словами «управління освіти та 

інноваційного розвитку». 

 

1.4. Пункт 8 розділу 2 доповнити абзацом «закладів освіти». 

 

1.5. У пункті 9 розділу 2 слова «Департаментом (Центром) надання 

адміністративних послуг» замінити словами «Департаментом освіти і науки». 

 

1.6. Пункт 10 розділу 2 доповнити абзацом «колегії Департаменту 

освіти і науки». 
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1.7. У пункті 11 розділу 2 після слів «обліку та розподілу житла» 

вставити слова «діяльності закладів освіти». 

 

1.8. У пункті 3 розділу 3 після слів «державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» вставити слова 

«надання адміністративних послуг». 

 

1.9. Пункт 5 розділу 3 доповнити абзацом «забезпечення виконання 

Закону України «Про адміністративні послуги». 

 

1.10. Пункт 6 розділу 3 доповнити абзацом «управління (центру) 

надання адміністративних послу». 

 

1.11.  Пункт 9 розділу 3 доповнити абзацом «Департаментом 

(Центром) надання адміністративних послуг». 

 

1.12. У пункті 3 розділу 4 слова «роботи закладів освіти» замінити 

словами «громадського бюджету». 

 

1.13. У пункті 5 розділу 4 слова «діяльності загальноосвітніх, 

дошкільних, позашкільних навчальних закладів» замінити словами 

«організаційного та інформаційно-консультаційного забезпечення діяльності 

авторів проєктів громадського бюджету». 

 

1.14. У пункті 6 розділу 4 слова «управління освіти та інноваційного 

розвитку» замінити словами «фінансового управління з питань громадського 

бюджету». 

 

1.15. У пункті 7 розділу 4 слова «закладів освіти» замінити словами 

«структурних підрозділів райдержадміністрації відповідальних за експертизу 

та реалізацію проєктів громадського бюджету». 

 

1.16. У пункті 9 розділу 4 слова «Департаментом освіти і науки» 

замінити словами «Міською робочою групою, громадською бюджетною 

комісією». 

 

1.17. У пункті 10 розділу 4 виключити слова «колегії Департаменту 

освіти і науки». 

 

1.18. У пункті 11 розділу 4 слова «діяльності закладів освіти» замінити 

словами «громадського бюджету». 

 

2. УНЕСТИ до додатку 2 до розпорядження Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 25 червня 2020 року № 288 «Про 

Тимчасовий розподіл обов’язків між керівниками Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації» такі зміни:  
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2.1. Доповнити позицію «Перший заступник голови районної в місті 

Києві державної адміністрації Корж А.С.» наступними пунктами: 

 

Посадова особа 

 

Документ Печатка 

Перший заступник 

голови районної в 

місті Києві 

державної 

адміністрації  

Корж А.С. 

Титульні списки (школи) гербова 

Графік проведення правового лекторію в 

закладах освіти району (щорічно)  

канцелярія 

 

2.2. Вилучити з позиції «Заступник голови районної в місті Києві 

державної адміністрації Невмержицький А.В.» наступні пункти: 

 

Посадова особа 

 

Документ Печатка 

Заступник голови 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації  

Невмержицький 

А.В. 

Титульні списки (школи) гербова 

Графік проведення правового лекторію в 

закладах освіти району (щорічно)  

канцелярія 

 

 

Голова                                                                             Наталія КОНДРАШОВА 


