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дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРХtАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до розпорядження

ЩеснянськоТ районноТ в MicTi
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Киевi державноТ адмiнiстрацii
вiд27 сiчня 2а|2 року М 20
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Вiдповiдно до
метою реалiзацii д

мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>. з
до забез.rй"""" пЬ""r"rуцiйного
соцlzlльного захисту на отримання

права

|ромадян )
соцiального житла, та в зв'язку з кадровими
змiнами:

1. Унести змiни до Складу

н

соцiального житла пр
адмiнiстрацii, затвердж
киевi державноi адмiнi
наглядовоi рал1 з питань
розподiлу соцlаJIьного житла при
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii та затверо*Ё""".Щеснянсъкiй
iT складу>,

виклавши його в новiй редакцii,
що дода€тъся.

3. Контроль за виконанням шьпго
розпорядження з€lлишаю

за собою.
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зАтвЕрд)ItЕно

Розпорядження,Щеснянсъкоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ
вiд 2'7 сiчня 2012 року Ns 20
(у редакцii розпорядження ЩеснянськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмlнlстрац1l
l
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скJIАд

наглядовоi ради з питанъ розполiлу соцiального житла при ,,Щеснянськiй

районнiйвмiстiКиевiдержавнiйадмiнiстрацiТ

БОГАТИРЪОВА
леся Василiвна

ГОЛУБЕНКО
Сергiй Петрович
ЗАГУМЕI7I17/Туl
микола Василъович

IГНАТЕНКО

ольга Василiвна

начаJIъник вiддiлу по органiзацii надання послуг

зуправлiння комунальногопiдприемства

<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду,Щеснянського
району м. Киева>

член громадськоi органiзацii <Ми за правду>
(за згодою)

заступник голови

,ЩеснянськоТ

районноI в MicTi Киевi державнОi адмiнiстрацii

iнженер комунuLльного пiдприемства

кШляхово-експлуатацiйного управлiння по
ремонту та утриманню автомобiльних шляхiв
на них Щеснянського району
споруд
та
м. Киева>

IщЕнко

депутат Киiвськоi мiськоi ради (за згодою)

кучЕр

головний спецiалiст вiддiлу обпiку та
розподiлу житловоi площi ,ЩеснянськоТ

Михайло Володимирович

ганна Михайлiвна

огАнЕсян

Армен Вiкторович

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

начаJIьник Управлiння у справах молодi та
спорту ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноI адмiнiстрацii

2

пивовАр

Наталiя ГеоргiТвна

начzulьник вiддiлу приватизацiТ державного
та створення ОСББ
житлового

фонду

Управлiння житлово-комун€IJIьного господарства
раЙонноi в MicTi Киевi державноi
.Щеснянськоi
адмiнiстрачii

ромАнюк
Валентина ПeTpiBrra

ромАнюк

Тетяна Григорiвна

сорокА

Лариса Григорiвна

член

Громадськоi
ради при.Д,еснянськiй
адмiнiстрацiТ
районнiй в MicTi Киевi державнiй
(за згодою)

начаJIъник вiддiлу облiку та розподlлу
житловоТ площi .Щеснянськоi районноi в MicTi

Киевi державноi

адмiнiстрачiТ

головний спецiалiст вiддiлу облiку та розподiлу
житловоi площi Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ

снIгур

головний спецiалiст сектору юридичного
забезпечення Управлiння соцiального
захисту населення ,щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii

хАло

заступникнач€uIьника юридичного вiддiлу
,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ

Ярослав Володимирович

Юлiя Леонiдiвна

ЧЕРНIКОВА
Галина Леонiдiвча

Керiвник апарату

начZLIIьник

полiклiнiки

вiддiлу кадрiв

Щентральноi
Щеснянського району MicTa Киева

(за згодою)

ольга МАШкIВСЬкА

