
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про створення робочоi групи
з вирiшення проблемних питань
мiкрорайону маJIоповерховоi забудови Бикiвня

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про MicueBi державнi адмiнiстрацii>, з

метою оперативного вирiшення проблемних питань громади мiкрорайону
м€цоповерховоТ забудови Бикiвня :

1. Утворити робочу групу з вирiшення проблемних питань мiкрорайону
маJIоповерховоТ забудови Бикiвня (далi - Робоча група) та затвердити iT склад,
що додасться.

2. Робочiй групi розглядати проблемнi питання, звернення, заяви, скарги
громади мiкрорайону малоповерховоТ забудови Бикiвня, визначати оптимальнi
шляхи ix вирiшення та надавати узгодженi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.

пропозицii головi .Щеснянськоi

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голоВи Щеснянськоi р " - - ":^-i И-евi державноi адмiнiстрачii I. карасьова.

Голова flмитро PATHIKOB
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядясення flеснянськоi
районноТ в MicTi Киевi
дер)Iiiавноl адмlн lстрацl l

вiй,0/7uабшааlхs J66

робочоi групи з вирiшення проблемних питань мiкрорайону малоповерховоi
забудови Бикiвня

кАрАсьов
IBaH Валерiйович

шуригА
олег Михайлович

Боико
Микола Петрович

ГОЛОВЧЕНКО
Сергiй €вгенович

Склад

заступник голови !еснянськоi районноi в MicTi
киевi державноI адмiнiстрачii, голова робочоi
групи

виконувач обов'язкiв начальника Управлiння
благоустрою та пiдприемництва flеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii,
заступник голови робочоТ групи

начаJIьник вiддiлу з питань цивiльного захисту
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiI

нач€Lпьник комунаJIьного пiдприемства <Шляхово-
експлуатацiйне управлiння по ремонту та
утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на
них !еснянського району MicTa Кисва>

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

БоикО директор комунального пiдприемства <Керуюча
Iрина Володимирiвна компанiя з обслуговування житлового фонду

!еснянського району
м. Кисва>

виконувач обов'язкiв директора комунального
пiдприемства <Ваryтiнськiнвестбуд> .ЩеснянськоiАнатолiй Петрович

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

зАкомIрниЙ начальник Управлiння культури [еснянськоi
Iгор МиколайовиЧ районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

КАРП директор комунального пiдприсмства по
Свген Анатолiйович утриманню зелених насаджень Щеснянського

району MicTa Киева



козАк
Володимир Романович

начальник Управлiння будiвничтва, архiтектури та
землекористування !еснянськоi районноi в MicTi
Киевi лержавноi алмiнiстрачiТ

керiвник органу самоорганiзацii
мiкрорайону

заступник керiвника органу
Iгор Олександрович населення у MicTi Кисвi <KoMiTeT мiкрорайону

<Бикiвня> (за зголою)

начальник Управлiння освiти !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii

начальник сектору превенцii вiддiлу полiцii ]ф l
.Щеснянського управлiння полiцii ГУНП у м, Киевi
(за згодою)

директор комунаJIьного пiдприемства <[арницьке
лiсопаркове господарство> (за згодою)

олег ШУР гА

косинЕць
Микола Ддамович

МАТУСЕВИЧ

постолюк
Тамара Казимирiвна

coKIPKo
Вiталiй Вiкторович

явниIz
Михайло Iванович

В. о. начальника Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва

Киевi <KoMiTeT
згодоrо)

населення у MicTi
<<Бикiвня>> (за

самоорганiзацii


