
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про утворення KoMicii щодо розгляду заяв
членiв сiмей осiб, якi загинули (пропали безвiсти),
померли, та осiб з iнвалiднiстю про призначення
грошовоi компенсацii при .Щеснянськiйрайоннiй
в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

вiдповiдно до законiв Украiни <про MicueBi державнi адмiнiстрацii>,
кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiального захисту), на виконання
пункту 5 Порядку виплати грошовоi компенсацii за належнi для отримання
жилi примiщеннЯ деяким категорiям осiб, якi захищали незалежнiсть,
cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть УкраIни, а також членiв ix сiмей,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 19 жовтня
2016 року Nъ 7l9 <Питання забезпечення житлом деяких категорiй осiб, якi

Кабiнету MiHicTpiB

захищали незалежнiсть, cyBepeHiTeT а територiальну цiлiснiсть Украiъи, а
також членiв iх сiмей>:

l. Утворити комiсiю щодо розгляду заяв членiв сiмей осiб, якi загинули
(пропали безвiсти), померли, та осiб з iнва.гtiднiстю про призначення грошовоi
компенсацii при !еснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити Склад koMicii щодо розгляду заяв членiв сiмей осiб, якi
загинули (пропали безвiсти), померли, та осiб з iнвалiднiстю про призначення
грошовоi компенсацii лри !еснянськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
алмiнiстрачii (далi - Комiсiя), що додасться.

3. KoMicii у своiй роботi керуватися Порядком виплати грошовоi
компенсацiТ за належнi для отримання жилi примiщення деяким категорiям
осiб, якi захищали незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну чiлiснiсть
УкраТни, а також членiв iх сiмей, затвердженим постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд l 9 жовтн я 2О|6 року JrФ 7 19 <Питання забезпечення
житлом деяких категорiй осiб, якi захищали незалежнiсть, cyBepeHiTeT та
територiмьну цiлiснiсть Украiни, а також членiв iх сiмей>.
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