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Про внесення змiн до розпорядження
!еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрачiТ
вiд 27 сiчня 2012 року J\lЪ 2 l

ВiдповiДно дО ЗакогrУ УкраТНи <<ПрО мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiТ>, з
метою реалiзацii державнот полiтики lлодо забезllечегtня консти.гуцiйного
права громадян, якi потребують соцiального захисту, на отримання
соцiального житла, та в зв'язку з кадровими змiнами:
1. Унести змiни до Складу KoMicii з оцiнки майна,
що знаходиться у
власносТi громаДянина та членiВ йогО
родини, та з прОведення шорiчногЬ
монiторингу сукупного доходу громадян, якi перебувають на соцiальному
квартирному облiку при lеснянськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiii
аДМiНiСТРаЦii, заТверДженого розпорядженням
.ЩеснянськоТ районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстраuiI вiд 27 сiчня 2о12
року Jф 2l uПро утворення
koMiciT з оцiнки майна, що знаходиться
у власностi громадянина та членiв
його родини, ,га з проведення шtорiчноllо цaппir.орингу сукуIIного
доходУ
громадян, якi перебувають на соцiальrtому квартирному облiку
пр;
,Цеснянськiй районнiй в Micl.i Киевi .ltержавнiй алмiнiс.граuiТ)), виклавtпи його
в новiй редакцii, що дода€ться.

2. Визнати таким, Що втратило чиннiсть
розпорядження !еснянськоТ
районноI в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii вiд 08 лютого 20l8
року
J\'9 57 <Про внесення змiн до
розпоряДження Щеснянськоi районноТ в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii вiд27 сiчня 2ol2
року м 2i uпро

koMicii з оцiнки майна, що знаходиться власностi громадянина утворення
у
та членiв
його родини' та з проведення щорiчноiо монiторипгу сукупного
доходу
громадян, якi перебувають на. соцiальному квартирному
облiку
пр;
!еснянськiй районнiй в Micr.i Кисвi :tержавtriй altMirricTpalriT>>. '
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koMicii з оцiнки майна, що знаходиться власностi громадянина
у
та
членiв його родини, та з проведення щорiчного MoHiTop"".y
сукупного доходу
громадян, якi перебувають на_соцiальному квартирному
облiку пр;
!еснянсъкiй районнiй в MicTi Кисвi лержавнit адмiнiстрацiТ
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