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Заступникові голови   

Київської міської державної 

адміністрації 

П.ПАНТЕЛЕЄВУ 

 

 

 

Шановний Петре Олександровичу! 

 

На виконання Вашого доручення від 31.12.2020 № 46059 щодо 

забезпечення та на належному рівні виконання вимог рішення Київської міської 

ради від 22.12.2016 № 787/1791 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет міста Києва» (із змінами та доповненнями) в частині 

проведення експертиз проєктів Голосіївська районна в місті Києві державна 

адміністрація надає інформацію про осіб, відповідальних за проведення 

експертиз та за модерацію в електронній системі. 

 
Відповідальна за модерацію в електронній системі                  

ПІБ Посада Телефон, email 

Іщенко Олена 

Леонідівна 

Заступник начальника управління -

начальник  відділу бюджетних 

програм соціального захисту, 

фізичної культури та спорту 

фінансового управління Печерської 

РДА 

(044) 280 89 51  

rfupechersk@ukr.net 

 

Відповідальні за проведення експертизи проєктів Громадського бюджету 

ПІБ Посада Телефон, email 

Колєснікова Світлана 

Борисівна 

Начальник відділу культури 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(044) 280-75-16 

culture_pechrda@kmda.gov.u

a 

Полтораченко 

Людмила Іванівна 

заступник начальника управління - 

начальник відділу планово-

економічної та договірної роботи 

управління житлово-комунального 

господарства та будівництва 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(044) 254-26-22 

uzkgb.pechersk@ 

kmda.gov.ua 

mailto:rfupechersk@ukr.net


Калениченко Ніна 

Петрівна 

Головний спеціаліст відділу з 

питань освіти управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(044) 253-38-78 

osvita_pechrda@kmda.gov.u

a 

Лук'яненко Яна 

Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу з 

питань освіти управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(044) 253-36-19 

osvita_pechrda@kmda.gov.u

a 

Афонічкіна Наталія 

Сергіївна 

Старший інспектор відділу 

інформаційного забезпечення та 

комунікації управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

(044) 253-87-96 

osvita_pechrda@kmda.gov.u

a 

Авєлін Олександр 

Михайлович 

Начальник інженерно-

господарського відділу управління 

освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

(044) 253-73-75 

osvita_pechrda@kmda.gov.u

a 

Шпиг Юлія 

Миколаївна 

Головний бухгалтер управління 

освіти та інноваційного розвитку 

Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

(044) 253-26-89 

buhpech@ukr.net 

Мєшкова Тетяна 

Валеріївна 

Заступник начальника управління-

начальник відділу з питань освіти 

управління освіти та інноваційного 

розвитку Печерської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

(044) 253-65-37 

osvita_pechrda@kmda.gov.u

a 

 

 

 

З повагою 

 

Голова        Наталія КОНДРАШОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Олена ІЩЕНКО 280-89-51 
 


