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3.

Районнiй конкурснiй KoMicii у своiй дiяльностi керуватись Порядком
вiдбору громадських об'сднань для надання фiнансовоi пiдтримки з бюджеry
MicTa Киева, затвердженого рiшенням Киiвськоi MicbKoi рали вiд 11 лютого
2016 року Ng 89/89 <Про затвердженн Micbкoi цiльовоТ програми кСоцiальне
партнерство) на 20l6-2018 роки та Порядку вiлбору громадських об'еднань
для надання фiнансовоТ пiдтримки з бюджету MicTa Кисва> (у редакцii рiшення
Киiвськоi MicbKoi рали вiд 19 квiтня 2018 року Л! 495/4559).

4.

Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ:

вiд 07 лютого 2020 року Nэ 8З <Про утворення районноi KoHKypcHoi

KoMicii з вiдбору громадських органiзаuiй для надання фiнансовоi пiдтримки з
бюджету MicTa Киева при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii>;
вiл 22 вересня 2020 року JФ 497 <Про внесення змiн до Сюrаду районноi
конкурсноi koMicii з вiдбору громадських органiзачiй для надання фiнансовоi
пiдтримки з бюджету MicTa Киева при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi
державнiй адмiнiстрацii>,
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови flеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii.
Виконувач обов'язкiв голови
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