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у Щесня"."пойу
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проведення конкурсу-огляду суб'ектiв господарювання сфери побутового

обслуговування на присвоення звання зр€}зкового у Щеснrrr.uпойу
районi MicTa
кисва>, виклавши його у новiй редакцii, що додаеться.

3. Визнати таким, що

втратив чиннiсть пункт

4

розпорядження

,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд bz жовтня 2020

року

М

528 ,rПро
господарювання сфери
зр€вкового
у
4. Контроль за
ГОЛОВИ

ЩеснянськоТ

О. Плясецького.

Голова r

11а

|еДеННЯ

РаЙОННОГО конкурсу-огляду суб,ектiв
.,р"."оення звання
,;"".":1:,Я"#I:::у"::::
MicTa Киева-у 2020p"r,i"]
"Ъ
районi
цього розпорядження покласти
на заступника

MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii
.Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО

}лr:т:"ження Щеснянськоi районноТ
вiд 01 .l1.20li po*u м 671

районноi KoнKypcнoi KoMici[

огJIяду

.о.,й;"ЦЦ:т*ъ;' ;Н}Ж::;
:Ёff.ЁJiJ#r?;
ЗВаННЯ'Р**О"О"О
У ЩеСНя"J";;у;айонi

.уб,.к.i"

ПРИСВОеННЯ

з

Посадовий склад

MicTa киева

;ffiIlЖ"d";ХЪХ" f,ffi.Iсъкоi районноi
НачальниК УправлiннЯ
РаЙОННОi В MicTi КИеВi

благоустр та

в

MicTi киевi

державнот

пiдприемництва

Щеснянсъкоi
o'p*u""oi йirrl.rрuчii, .u..упник
голови KoMicii

начальник вiддiлу з питаЕь
пiдприемництва, торгiвлi
та спожI

#r,ЖТ",iНН;::.Ыi#jдприемництващеснянськоiйffi;""',1х
головний спеliал-rут вiддiлу-

з

питань пiдприсмництва, торгiвлi
споживчого ринку Управлiння
та
благоу.rроь .чъи.rо"€мництва
районноТ в MicTi Ю евiдер*uu"от
uorl"i.rpuui];'..opeTap KoMicii {еснянськоi

;Щir#"*.ГН:;;.":'#ii ,our",

управлiння торгiвлi

та

побуту

,"".Т:J^жР""-"rп.,потрuд;Ё,i":1"-ТY,J'*1Т.Ж;Н13.^"#Жfi

ffi;

Лiкар комунальноi гiгiени

.вiддiлення органiзацii санlтарно-гiгi енiчних
дослiдженъ вiдокремленого пtдроздiлу
{еснянсъкого
мiжрайонного вiддiлу
л а б ор аторних
"
лЪ сл1
-on",'#Т;
i
fr
Ё;;""ХТ"
Тёl;r"Т#
лабораторний центр 41к9
MiHicTepБu о"ороr" iдоров'я
УкраiЪо (за згодою).

"" ;;;'"

Управлiння благоустою

]аЧ3ЛЪНик
та пlдприемництва

Iгор ЮРЧЕНКО

в

