
           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

02.07.2012 р.                                                                                           № 279 

 

Про затвердження Регламенту 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Відповідно до статті 45 “Про місцеві державні адміністрації”, 

Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 №2263 (зі змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1270) та 

керуючись Регламентом виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням 

Київської міської державної адміністрації від 29.10.2002 № 1970 (зі змінами, 

внесеними розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 №185) з метою 

удосконалення організації діяльності, підвищення ефективності реалізації 

наданих повноважень, та забезпечення оперативного опрацювання проектів 

актів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 
 

1. Затвердити Регламент Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (додається). 
 

2. Відділу організації діловодства Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації довести дане розпорядження до відома 

першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників 

управлінь, відділів, служб та інших структурних підрозділів Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

3. Керівникам управлінь, відділів, служб та інших структурних 

підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації: 
 

забезпечити ознайомлення підпорядкованих працівників структурних 

підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації з 

вимогами Регламенту та неухильне дотримання його норм; 



взяти до відома, що порушення працівниками Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації вимог Регламенту тягне за собою 

дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства. 
 

4. Контроль за дотриманням Регламенту покласти на 

першого заступника, заступників голови та керівника апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16 березня 

2011 року №124 “Про затвердження Регламенту Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації”. 
 

6. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному 

веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за 

собою. 

 

 

 

Голова        О.Шевчук  


