ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦШ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Вiдповiдно до статгi 22 Бюджетного кодексу Украiни, Закону УкраТни
<про мiсцевi державнi адмiнiстрацii), враховуючи розпорядження виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вiд 10 грудня 2010 року J\! l112 <Про питання органiзацiТ управлiння
районами в

MicTi Киевi> та вiд 31 сiчня 2011 року Nэ 121 <Про реалiзацiю
районними в MicTi
киевi державними адмiнiстрацiями окремих повноважень)) з метою здiйснення
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l. Внести змiни у додаток до розпорядження .Щеснянськоi районноi в Micii
Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 25 сiчня 2019 року Nч 51 <Про деякi
питання утримання адмiнiстративноi булiвлi по проспекту Володимира

МаяковськоГо, 29>, виклавши його в новiй редакцii, що додаеться.

2. Управлiнню благоустрою та пiдприсмництва .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii, яке розташОване в адмiнi.rрur"rriй будiвлi
по проспекту Володимира Маяковського, 29, спiльно з балансоутримувачем
будiвлi комунальним пiдприемством <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду .щеснянського району м. Кисва> та вiддiлом з питань майна
комунальноi власностi .щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державнс,

адмiнiстрацii, укласти договiр оренди примiщень, якi вони займають.

3. Контроль за виконанням цього п.."-орядження зЕIлишаю за собою,
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.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державно[ алмiнiстрацii
(зi статусом юридичноi особи публiчного права), якi розташованi в
адмiнiстративнiй будiвлi по проспекrу Володимира Маяковського, 29
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Управлiння у справах молодi та спорту
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