
дЕсня СЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
НА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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розпорядження ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
вiд 18 березня 201З року J\b l34 кПро створення KoMicii

тимчасових споруд та мапих архiтектурних форм на
го району MicTa Киева>

Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, у
змiнами:

.и до складу KoMicii з проведення демонтажу тимчасових
архiтектурних форм на територiТ Щеснянського району
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Про внесення змi
державноi адмiнi
з проведення дем
територii !еснянс

Вiдповiдно
зв'язку з кадровим

l. Унести змi
споруд та м€Lпих

територii Щеснянсь району MicTa Киева>.

MicTa Киева, розпорядженням .ЩеснянськоТ районноi в MicTi
Кисвi державноТ iнiстрацii вiд 18 березн я 2013 року Jф 134 <Про створення
KoMiciT з прове демонтажу тимчасових споруд та м€Lпих архiтектурних
фор, на територii .Щеснянського району MicTa Киева> (зi змiнами), виклавши
його в новiй редак l, що додаеться.

2. Визнати ким, що втратило чиннiсть розпорядження Щеснянськоi
eBi державноi адмiнiстрацiТ вiд 13 травня 2021 року JЮ 255районноТ в MicTi К

uПро внесення н до розпорядження Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнi ii вiд l8 березня2OlЗ року Jф 1З4 uПро створення KoMiciT
з проведення де

3. Контроль
голови Щеснянсь
розподiлом обов'

виконанням
Т районноТ в

в.

тимчасових споруд та малих архiтектурних форм на

цього розпорядження покласти на заступника
MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii згiдно з

Голова Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРД)I(ЕНО
Розпорядження [еснянськоi
районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
вiд l8 березня 20lЗ року М 134
(в редакцii розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii)
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Склад
KoMiciT з проведення демонтажу тимчасових споруд та мЕLлих архiтектурних

форr на територii Щеснянського району MicTa Кисва

Алексеенко
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Iгор Олегович
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!митро !митрович

БIНЬКОВСЬКИI7
Василь Борисович

гусАк
Олександр Васильович

перший заступник голови,Щеснянськоi районноТв MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ, голова
KoMicii

виконувач обов'язкiв нач€Lльника Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii,
заступник голови KoMicii

заступник начапьника вiддiлу з питань
iнспектування, аналiзу благоустрою та
збереження природного середовища Управлiння
благоустрою та пiдприемництва Щеснянськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ,
секретар KoMicii

начапьник вiддiлу превенцii !еснянського
управлiння полiцii ГУНП Украiни у м. Кисвi (за
згодою)

нача_пьник вiддiлу пiдприемництва, торгiвлi та
споживчого ринку Управлiння благоустрою та
пiдприемництва Щеснянськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

виконувач обов'язкiв директора комун€tльного
пiдприемства КАВТОТРАНСПОРТНИК)
!еснянськоТ районноТ у MicTi Кисвi ради
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Андрiй Iванович

КЛЮЧНIКОВ
олег Васильович

козАк
Володимир Романович

мАкАров
Руслан Володимирович

лЕвчук
микола Миколайович

остролуцькиЙ
!енис Тимофiйович

tIЕрЕдЕрIЙ
Руслан Iванович

полIщук
Валерiй Щмитрович

СИНЕЛЪНИК
Геннадiй ,Щмитрович

ткАчЕнко
!енис Олександрович

)

заступник
пiдприемства

начаJIьника комунального
<<Шляхово- експлуатацiйне

управлiння по ремонту та утриIианню
автомобiльних шляхiв та споруд на них))
{еснянськогQ району м. Киева

заступник директора комунчшьного
пiдприемства по утриманню зелених насаджень
!еснянського району м. Киева

начЕuIьник Управлiння будiвництва, архiтектури
та землекористування !еснянськоТ районноТ в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

головний iнженер РТМ <Тросщинa> СП кКТМ>
КП <Киiвтеплоенерго) (за згодою)

головний спецiалiст сектору транспортноТ
iнфраструктури Управлiння благоустрою та
пiдприемництва !еснянськоi районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацiт

помiчник-консультант депутата Киiвськоi
MicbKoT ради (за згодою)

головний спецiалiст вiддiлу з питань
iнспектування, ана_пiзу благоустрою та
збереження природного середовища Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва !еснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

нач€LгIьник РЕВМ-8 прАТ (Ак <КиiвводоканаJI)
(за згодою)

головний iнженер комунального пiдприемства
<керуюча компанiя з обслуговування житлового
фонду Щеснянського району м. Киева>>

заступник начЕuIьника вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям !еснянського
районного управлiння !СНС УкраiЪи у м. Киева
(за згодою)
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з

головний спецiалiст вiддiлу пiдприсмництва,
торгiвлi та споживчого ринку Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii
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