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4. Права2 (KpiM передбачених статтею 7 Закону УкраiЪи ''Про державну службу'')
Пpедстaвляеiнтеpeсивiддiлyвiншихopгaнaхвикo"aв

иому повноважень
ОпрацьовУ. .йr" та отримуе iнформацiю вiд державних органiв влади та органiв

мiсцевогО самоврядування, ixHix посадових осiб, пiдприемств, установ, органiiацiй,
незалежно вiд форм власностi, згiдно з чинним законодавством в межах посадових
обов'язкiв, визначених цiею iнструкцiею.

Мае доступ до документiв, справ, видань та iнших матерiа-шьних носiiЪ iнформацii з
грифом обмеження доступу <<Таемно>>, <.Щля службового користування).

Бере участь в органiзацii та проведеннi нарал з питань, що наJIежать до компетенцii
вiддiлу.

Вносить пропозицii щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв вiддiлу,
КЛОПОЧе ПеРеД керiвництвом адмiнiстрацii про призначення, звiльнення з посад,

мiщення iвникiв вiддiл

5. Зовнiшня службова комунiкацiя2

.Щепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради
(КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii);

,ЩеПаРтамент промисловостi та розвитку пiдприемництва виконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii);

.Щепартамент житлово-комунальноi iнфраструктури виконtlвчого органу КиiЪськоi
MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii);

КП <Група впровадження проекту з енергозбереження в адмiнiстративних i
громадських булiвлях м. Киева>;

управлiння, вiддiли та iншi cTpyкTypнi пiдроздiли ГолосiiЪськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii;

пiдприемства, установи, органiзацii району.

б. Вимоги до компетентностi

.Щосягнення результатiв. Стресостiйкiсть. Мотивацiя. Технiчнi вмiння.
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