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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
21.09.2016 452-к

Про затвердження структури та чисельності 
Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" 
та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від ЗО квітня 2014 року №549 «Про затвердження 
граничної чисельності працівників та рекомендаційного переліку управлінь, 
відділів, інших структурних підрозділів районних в місті Києві державних 
адміністрацій» (зі змінами та доповненнями) затвердити з 01 жовтня 2016 року:

1. Структуру Печерської районної в місті Ш є в| державної адміністрації
(додається). / }  . . /  / .  .

2. Чисельність Печерської районної І в ^иісті ^І&иЄві державної
адміністрації( додається). Й/J Л І '

Голові \  С. Мартинчук
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Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

L Апарат райдержадміністрації:
1. Голова райдержадміністрації
2. Перший заступник голови райдержадміністрації
3. Заступник голови райдержадміністрації
4. Керівник апарату райдержадміністрації
5. Заступник керівника апарату райдержадміністрації
6. Старший інспектор з питань режимно-секретної роботи
7. Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту
8. Сектор екології
9. Сектор з питань охорони праці
10. Відділ управління персоналом
11. Організаційний відділ
12. Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи
13. Юридичний відділ
14. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції
15. Відділ організації діловодства
16. Відділ контролю
17. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
18. Відділ адміністративно-господарського забезпечення
19. Відділ роботи із зверненнями громадян
20. Відділ інформаційних технологій
21. Відділ ведення Державного реєстру виборців
22. Архівний відділ
23. Відділ економіки
24. Відділ (центр) надання адміністративних послуг
25. Відділ підприємництва, торгівлі та споживчого ринку
26. Відділ контролю за благоустроєм
27. Відділ обліку та розподілу житлової площі
28. Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю і ЗМІ
29. Відділ з питань надзвичайних ситуацій
30. Відділ з питань майна комунальної власності
31. Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців
32. Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб



п. Структурні підрозділи райдержадміністрації (з правом юридичної 
особи):

33. Управління житлово-комунального господарства та будівництва
34. Управління освіти та інноваційного розвитку
35. Управління охорони здоров’я
36. Управління праці та соціального захисту населення
37. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини
38. Фінансове управління
39. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
40. Служба у справах дітей

Керівник апарату О. Донець
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Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
кількість

L Апарат райдержадміністрації: 158
1. Голова райдержадміністрації 1
2. Перший заступник голови райдержадміністрації 1
3. Заступник голови райдержадміністрації 1
4. Керівник апарату райдержадміністрації 1
5. Заступник керівника апарату райдержадміністрації 1
6. Старший інспектор з питань режимно-секретної роботи 1
7. Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та 

аудиту 2
8. Сектор екології 2
9. Сектор з питань охорони праці 2
10. Відділ управління персоналом 6
11. Організаційний відділ 4
12. Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи 2
13. Юридичний відділ 5
14. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції
2

15. Відділ організації діловодства 5
16. Відділ контролю 7
17. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 7
18. Відділ адміністративно-господарського забезпечення 4
19. Відділ роботи із зверненнями громадян 6
20. Відділ інформаційних технологій 3
21. Відділ ведення Державного реєстру виборців 5
22. Архівний відділ 3
23. Відділ економіки 7
24. Відділ (центр) надання адміністративних послуг 23
25. Відділ підприємництва, торгівлі та споживчого ринку 7
26. Відділ контролю за благоустроєм 11
27. Відділ обліку та розподілу житлової площі 4
28. Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю і ЗМІ
5

29. Відділ з питань надзвичайних ситуацій 5
ЗО. Відділ з питань майна комунальної власності 7
31. Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб -підприємців
15

32. Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування 
фізичних осіб

3



п. Структурні підрозділи райдержадміністрації (з правом 
юридичної особи): 161

33. Управління житлово-комунального господарства та 
будівництва

ЗО

34. Управління освіти та інноваційного розвитку 11
35. Управління охорони здоров’я 9
36. Управління праці та соціального захисту населення 75
37. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 4
38. Фінансове управління 17
39. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 4
40. Служба у справах дітей 11

ВСЬОГО: 319

Керівник апарату О. Донець


