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Вiдгlовiдно до законiв УкраТни uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, uПро
благоустрiй населених пунктiв>, рiшенrtя КиТвськоТ MicbKoT
Ради вiд 25 грудня
2008 року м l051/1051 <Про затвердження Правил благоус,гроlо MicTa Кисва>,
розпорядiкення виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради вi.ц з l сiчня
201l року Jrгg |2| uПро реалiзацiю районними в Micтi Кисвi державними
алмilriстрацiями окремих повноважень)) та враховуIочи окреме доручення
першого заступника голови КиТвськоТ MicbKoТ державFIоТ адмiнiстрацiТ з питаtIь
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