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СЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змlн до Складу наглядовоi

ради з питань
житла у гурт

подiлу i утримання
ках та використання

гуртожиткiв i при удинкових територiй
нiй в MicTi Кисвi
при Щеснянськiй
державнiй адмiнi

цiт

закону Укратни <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
статей 22,24 Зако у Укратни <про забезпечення реалiзацii житлових прав
:KiB>, Положення про наглядову раду з питань розподiлу i
мешканцiв гурто
використання гуртожиткiв i
гуртожитках
утримання житла
иторiй, затвердженого постановою Кабiнету VliHicTpiB
прибулинкових
Украiни вiд 28 KBi я 2009 року J\ъ 428 <Про затвердження Положення про
наглядову раду з итань розподiлу i утримання житла у гуртожитках та
иткiв i прибулинкових територiй>, розпорядження
використання
КиiвськоТ MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
виконавчого орга
алмiнiстраuiТ) вiл 1 сiчня 2011 року N9 l2l <Про реалiзацiю районними в
MicTi Кисвi держа ими адмiнiстрачiями окремих повноважень)) (зi змiнами
та доповненнями), та у зв'язку iз кадровими змiнами:

Вiдповiдно

у

та

iни до Складу наглядовоi ради з питань розподiлу
у гуртожитках та використання гуртожиткiв
утримання житл
1. Унести

i
i

прибулинкових те
рiй при Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрачiТ,
!женого розпоряДженняМ ЩеснянськоТ районноi в MicTi
iнiстрацii вiд l З вересня 201З року JФ 498 кПро
Кисвi державноi
створення нагляд воi ради з питань розподiлу
утримання житла у
гуртожитках та в ористання гуртожиткiв i прибулинкових територtй при
Щеснянськiй райо нiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii>, виклавши
його в новiй редак iT, пдо додасться.

i

2.

Визнати

lким, що втратило чиннiсть
розпорядження {еснянськоi
MicTi
иевi державноТ адмiнiстрацii вiд 26 квiтня 2017
року
ЛlЬ 243 кПро вн
ння змiн до розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацiТ вiд 13 вересня
201З року Ns 498 uПро
створення нагл
Т ради з питань розподiлу i утримання житла
у
гуртожитках та в
гуртожиткiв пр rбулинкових територiй при
.i.
'::i1lIT"
!еснянськiй райо
районноi в

3.

Контрол
заступника голо
адмiнiстрацii М.
Голова

за виконанням
!еснянськоi
eLTTJrrrr

цього розпорядження покласти на
районноi в MicTi Кисвi державноТ

!митро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження lеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрачii вiл
13 вересня 2013 року J\J9 498
(в редакцii розпорядження
ЩеснянськоТ районноТ в

MicTi Киевi

адмiнiстрацiт

вiд/62Йбнл

державноТ

аfuilNуlЦl

склАд
наглядовоi рад з питань розподiлу i утримання житла гуртожитках та
у
використання
иткiв i прибулинкових територiй при Щеснянськiй
оннiй в MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii

Алексеенко
Iрина МиколаТвна

перший заступник голови !еснянськоi

районноi

в MicTi Киевi

державноТ

вiддiлу по

органiзацii

адмiнiстрацiI;

БОГАТИРЬОВА
леся Василiвна

волошинА

начЕuIьник

надання послуг з

управлiння
комуншIьного пiдприемства <<Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду Щеснянського району м. Киева>;

Дар'я Олександрiв

голова громадськоi органiзацii <Ми за
правду) (за згодою);

ГОЛУБЕНКО

голова правлiння ОСББ (ЕКОС-53А>

Сергiй Петрович

(за згодою);

ДОБРОВОЛЬСЬКА

провiдний iнженер вiддiлу ремонту та
нагляду за безпечною експлуатацiсю
булiвель комун€Lльного пiдприемства
<Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Щеснянського району

Iрина Геннадiiвна

м. Киева>;

IщЕнко

депутат Киiвськоi MicbKoi ради

Михайло Володими

згодою);

ЖУКОВСЬКА

головний спецiалiст

Яна Володимирiвна

(за

юридичного

вiддiлу !еснянськоi районноI

Киевi державноi адмiнiстрацii;

в

MicTi

2

майстер технiчноi дiльницi ЖЕД-ЗОZ
комунапьного пiдприемства <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового
фонду f,еснянського району м. Киева>;

голова громадськоi

органiзацiТ

<Самоврядна громада мешканцiв
гуртожитку по вул. Космонавта

Волкова
вич

4-а>>

(за згодою);

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

за

начальник вiддiлу

приватизацii
державного житлового фонду та
створення ОСББ Управлiння житловокомунального
господарства
Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii;
начzLпьник вiддiлу облiку та розподiлу
житловоi площi !еснянськоТ районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

головний

рович

спецiалiст

сектору
юридичного забезпечення Управлiння
соцiального захисту
населення
!еснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнi страчii.

авлiння
чL.Iьного

рiй РОГАТЮК

