
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

-1о . 06 . /.orl лъ J:l
про створення робочоi групи з питань розмiщення тимчасових споруд
торговельного, побутового, соцiально-культурного чи iншого призначення для
здiйснення пiдприемницькот дiяльностi' засобiв пересувнот дрiбнороздрiбrrот
торговельноi мережi, майданчикiв для харчування бiля стацiонарних закладiв
ресторанного господарства на територiт !еснянського району MicTa Киева

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
здiйснення самоврядних повI]оважень о. Кулеби вiд з0 квiтliя 2021 року
Iгs 00б-2З4, з метОю зборУ iнформаШiТ, аналiЗу та пiдГотовl(И пропозиIriй щодЬ
перевiрки правомiрностi розмiщення тимчасових споруд .горговельFIого,

побутового, соцiально-культУрного чИ iншого призначеIIня для здiйсненrrя
пiдприемницькоТ дiяльностi для под€LльшоТ передачi на розгляд KoMiciT з питань
розмiщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соl]iальl:о-
культурIrого чи iнruого призначення Для здiйсненrIя пiдlприемrtиtlькоi'
ДiЯЛЬНОСТi, ЗаСОбiв пересувноТ лрiбrrороздрiбноТ торгоlзельноТ мережi,
пlайданчикiв для харчуваI{ня бiля стаLцiонарних закладiв ресторанl{ого
господарства:

l. Утворити робочу групу з питань розмiщенttя тимчасових споруд
торговельного, побутового, соцiаль}Iо-культурного чи irlшого призначеIlllя для
злiйснеlrttя пiдприсмцицькот дiяльItостi' засобiв пересувrIот дрiбнороздрiбrrот
TopI,oBeJIbHoT мережi, майдаIrчикiв для харчуваI{ня бiля стацiонарtrих закла/tiв
ресторанного господарства на територiт lеснянського району MicTa Кисва та
затвердити iT склад, tцо дода€ться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на зас.гупника
голови ЩесняlrськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ, згiдно з
розподi лом обов' rI:,--'
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зАl,вЕрд[жъ]но
Розпорядження f{есня нськоi
районноi'в MicTi Кисвi
лер}кавноТ адм i н iстоаu iT

Склал
р_обочот групи з питань розмiщенr{я тимчасових споруд торговельного,

ПОбУТОВОГО, СОЦiаЛЬНО-КУЛЬТУрного чи iншого призначення для здi йсненняпiдприемницькоi дiяльностi, засобiв пересувнот дрiбнороздрiбноi торговельнот
мерея<i, майданчикiв для харчування бiля ътацiонарних закrlадiв ресторанногогосподарства на територiТ !еснянського району MicTa Кисва
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перший заступник голови f{еснянськот районнот в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, голова
робочоТ Iрупи

виконувач обов'язкiв начальника Управлiння
благоустроrо та пiдприемництва !еснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ,
заступник голови робочоi групи

.заступник начаJIьника вiддiлу з питань
lнспектування, аналiзу благоустрою та
збереження природного середовища Управлiння
благоустроlо та пiдприемництва fiеснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ,
секретар робочоТ групи

головний спецiалiст вiддiлу з питань
irrспектування, аналiзу благоустроlо та
збереження природного середовища Управлiння
благоустроlо та пiдприсмництва f(еснянськоТ
районнот в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацii

заступник начальника комунального пiдприсмства
<<ТIIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту
та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на

-_-_-++чrб Щеснянського району м. Кисва

заступник директора комунального пiдприсмства
гIо утриманню зелених насаджень /(еснянського
району м. Киева
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начальниI( Управлiння будiвниllтва, архiтек.гурита землекористуваIJня fесняtлськоi районнот в
MicTi Itисвi державноТ адмiнiстрацii.

головний спецiа.lliсr. вiддiлу iнспектуваFIня
управ-тriння контролIо за благоуЬтроем
{епартаменту мiського б.ттагоустроIо виконавчо.о
органу Киiвськот Micbrcoi Ради (китвськот MicbkoT
Державноi адмiнiстрацiТ) (за згодоrо)

виконувач обов'язкiв /Iиректора комунального
ПiДПРисмства <Керуюча компанiя з
обслуговування )Itитлового фопду /{есгlянського
району м. Киева>

головний спецiа_гliст вiддiлу з tIитань
iнспектування, аналiзу блЬгоустроlо та
збереження природFIого середовища Управлiння
благоустроrо та пiдприсмництва !есirянськоi
районнот в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацii

виконуtsач обов'язкiв
пiдприемництва, торгiвлi
Управлiння благоустроlо
{еснянськоТ райоrrrlоТ в
адмiнiстрацiт

начальника вiддiлу
та споживLIоI.о риFIку,га пiдприсм}]ицтва

MicTi Кисвi державноТ
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