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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про утворення KoMicii шодо

перемiщених oclo, якt.

cyBepeHiTeT та територlал

поо пDизначення грошовоl ко

;;;;;; ;;'lri K".ui лержавнiй адмiнiстрацii

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про. мiсцевi державнi адмiнiстраuti>,

<Про статус BeTepaHiB ;;;,;"р^ "' "* соцiального захисту)), на виконання

nyn*ry 4 iIорядку виплати гроtjl ttт:il:,

жилi примiщення +n" BHyTpl

незалежнiсть, cyвepeнlтeT та тери Украiни

постановою Кабiнету MiHicTpiB iтня 
10лl

<Питання забезпечення житлом BHyTpl ених ос1

;;;;;;,;Й cyBepeHiTeT та територiальну цiлiснiсть Украiни> :

1. Утворити комiсiю щодо розгл

якi захищали незалелtнiсть, cyBepeнlT_e

про призначення. грошовоТ компенсацll

державнiй адмlнlстрацlI,

2.з до розглялу заяв внутрiш:::,::р:Уjff11:

осiб, якi cyBepeHiTeT та територiальну цlлlснlсть

Украiни, компенсацii при ,Ц,еснянськiй районнiй в

MicTi Кие дшri - Комiсiя), що додаеться,

З. KoMicii у своiй роботi керуватися Порядком виплати грошовоi

компенсацii за належнi для отримання жилi примiщення для внутрiшньО

перемiшених о.iб. ,пi',оiщали незаJIежнiсть, cyBepeHiTeT 
. 
та територiальну

цiлiснiстьУкраiни,заТВерДжениМпостановою.кабiнетУМiнiстрiвУкраiнивiд
18 квiтня 2018 рокуБ-i80 uП"ru"ня забезпечення житлом внутрiшньо

перемiшених осiб, якi ,,u*"*un" незалеrкнiсть, cyBepeHiTeT та територiальну

цiлiснiсть Украiни>.
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при
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ск
KoMicii щодо розгляду заяв в

якi захищали незалежнiсть, cyBepeHiTer

про призначення |р:ч:uоi. 
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_.л"i,_.iстпяtтii
MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii

перший заступник, голови Д",]i::::i
puio""oi в MicTi . Кисвi державноl

адмiнiстрацii, голова ком lctl

начальник Управлiння соцiального захисту

Ж;;;;; Д..,irЙ-"Т районноi в MicTi Киевi

д.р*u"потuлмiнiстраrrii, заступник голови

KoMlcll

начальник Фiнансового управлlння

Й*"".l-"' районноi в MicTi Киевi державноi

адм iнiстрацii

дерiкавноi адмiнiстраuii

державнlи
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нишпор
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державноТ алмiнiстрачiТ

заступник начальника

,Г{еснянськоi районrlо[
дерll(авноi адмiнiстрацii

начальника Управл iння

архiтектури та

!'еснянськоi районноl

органiзацii <Киiвська
BeTepaHiB АТО

в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацtt

.Щеснянського району> (за зго.чою)
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начальник вiддiлу економiки .Ц,еснянськоi

|uИо"поТ в MicTi Кисвi державноi
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вiддiлу облiку та розподiлу
плоцi ДеснянськоТ районноi в MicTi

начальник вiддiлу з питань внутрiшньоТ

полiтики, зв'язкiв з громалськiстю та.

засобами масовоi iнформачii !,еснянськоt

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

головний бухгалтер
облiку та звiтностi
захисту населення

в MicTi Киевi

юридичного вlддlлу
в MicTi Киевi

Анастасiя ФIЛоНЕНко


