дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до Складу KoMicii для органiзацii

проведення безоплатного капiтапьного ремонтужитла
д-гtя осiб, що мають право на таку пiльry при
Щеснянськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2О травня 2009
року Й 565
кпро затвердження Порядку проведення безоплатного капiтального
ремонту
власних житлових булинкiв i квартир осiб, що мають право на таку .rin"ry, 'u
також першочерговий поточний ремонт житлових будинкiв i квартир осiб, якi
мають на це право)), у зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни до Складу koMicii для органiзацii проведення безоплатного
капiтального ремонту житла для осiб, що мають право на таку пiльry гIри
щеснянськiй районнiй В MicTi Кисвi державнiй адмiнiстрацii, зulтвердж.поъо
розпорядженням !еснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ вiд
26 листопада2019 року J\ъ б87 uПро
утворення KoMicii для органiзацiТ про".д.rrr"
безоплатного капiтztльного ремонту житла для осiб, що йч.ru право на таку
пiльгу при .Щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй а!мiнiстрацiТ>>,
викJIавши його в новiй редакцii, що додаеться.
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