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Про внесення змl
державноТ адмiнiс

Киевi
розпорядженttя !,еснянськоТ районноТ в MicTi
вiд 20 травIrя 202l року JS 266 uПро створенIlя робочоi
проблемних питань мiкрорайону малоповерховоТ забудови

групи з вирiшенн
Бикiвня>

вiдповiдно
uПро благоустрiй
благоустрою MicT
25 грулня 2008 ро
змiнами та допо
питань громади м

О законiВ УкраТнИ кПрО мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ),
населених пунктiв>, пiдпункту l3.3.3 пункту l3.З Правил

Киева, затвердЖених рiшенням КиТвськоТ MicbKoT ради вiд
:у Jф 1051/l051 <Про Правила благоустроrо MicTa Кисва> (зi
неннями), з метою оперативного вирiшення проблемних
крорайону малоповерховоТ забудови Бикiвня та у зв'язку з

кадровими змiнамl
1. Внести змi :и до складу робочоi групи з вирiшегlня проблемних питань
мiкрорайону мало] оверховОТ забулоВи Бикi вtlя, затВер/lженого розпоряджеI{ням
ЩеснянськоТ райо нот в MicTi киевi державнот адмiнiстрачiт вiд 20 травня

2021 року uПро творення робочот рупи з вирiшенttя проблемних питань
мiкрорайону м&л поверховоТ забудови Бикiвня>, виклавши його в новiй
редакцiТ, що до,

виконанням цього розtlорядження покласти на заступника
голови Щеснянс коi районьrоТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ
згiдrrо з розподiло обов'
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Склад

про лемних питань мiкрорайону м€}JIоповерховоi
забудови Бикiвня

ЗАГУМЕIlНИЙ

Микола I]асильо ич

заступник гоJIови !еснянськоТ районноТ в MicTi
Киевi дерх(авноТ адмiнiстрацii, голова робочоТ
групи

шуригА

олег Михайлови

виконувач обов'язкiв FIачальника Управлiння
благоустроrо та пiдприсмництва !еснянськоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ,

заступник голови робочоТ групи

БоЙко
IV[икола Петрови

начальник вiддiлу з питань цивiльного захисту
!еснянськоТ районноТ в MicTi Киевi лержавноТ
адмiнiстрацiт

НаЧалЬник комунального

пiдприемства
<<IIIляхово-експлуатацiйне
управлiгrня по peмotlTy
та утримаIlню автомобiльних цlляхiв та споруд на
них !еснянського району MicTa Кисва>

виконувач обов'язкiв директора комунального

пiдприсмства <BaTyTi нськiнвестбул>
!есняlrськоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноj' адмiнiстраrtiТ

начальник Управлiння культури !еснянськоТ

районнот в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiт

директор комунаJIьного пiдприсмст.ва по
утриманнIо зелених насаджень f|еснянського
району MicTa Кисва
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I{ачаJIьrIик Управ-llirrня будiвництва, архiтектури

Володимир Ром

та

косинЕцъ

керiвник органу самооргаlriзацiТ населення у MicTi
Кисвi <ItoMiTeT мiкрорайонУ <<Бикiвня> (за

l\4икола Адамов

МАТУСЕВИЧ

lгор Олександро

мнАцлкА

Лrобов Арташiв

землекористуванrrя !есltяl;ськоI районноТ в
MicTi Кисвi державнот адмiнiстрашii'

згодоrо)

заступник керlвника органу самооргаrriзацiТ
населення у Micтi Itиевi <ItoMiтeT мiкрорайону

<Бикiвня> (за згодоrо)

виконуваLl обов'язкiв дирек.гора комунаJrLного

гliдltрисмства

<Керуlоча

компанiя

з

обслуговування житлового фопду /]еснянського

району м. Кисва>

постолюк

начальник Управлiння освiти !еснянськоТ

Тамара Казимир

районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

CoKIPKo

начальник сектору превенцii вiддiлу полiцiт J\ъ l
!еснянського управлiння полiцiТ ГУНП у м. Кисвi

Вiталiй BiKTopo

явниЙ
Михайло IBaHoB

(за зголоlо)

директор комунального пiдприсмства <щарницьке
лiсопаркове господарство)) (за згодою)

В. о. начальника У равлiння
благоустрою та пi рисмництва

Iгор IОРЧЕНКО

