дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ

D8.о9.а, ,.|

РЖАВНА АДIUIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

xn

@

Про внесення змiн до Складу
робочоi
групи для обстеження та iдентифiкацii
будiвельних, паркув€uIьних майданчикiв
та г€lзозаправних станцiй,
розташованих
на територii {еснянського
району MicTa Кисва

вiдповiдно до законiв Украiни ппро
мiсцевi державнi адмiнiстрацii)>,
ППРО РеryЛЮВаННЯ МiСТОбУДiВНоi
дiяльностiu,у rr,".ку з кадровими змiнами:

робочоi групи для обстеження та

KiB та

гЕIзозаправних

району MicTa Кисва,

нноi в MicTi

Киевi

додаеться.

2, Визнати таким, що втратило
чиннiсть розпорядження
ЩеснянсъкоТ районноi в MicTi Киевi
o.p**nbi адмiнiстрацii вiд 28 липня
2020 року J\b 418 <<Про внесення
змiн до С-*оу рЪЪЪ""Т групи
для
обстеження та iдентифiкацii будiвелън"*]-пuр*yв€lJlьних
майданчикiв та
СТаНЦiЙ, РОЗТаШОВаНИХ на територlТ
Д.."rнського району MicTa
ffi:;У"ВНИХ

3. Контролъ за виконанням цього
розпорядження покласти на
застуIIника голови ,,Щеснянськоi
в MicTi Киевi державноI
районноi
адмiнi
страцii О. Гfпясецького.

Голова

[митро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження, ЩеснянськоI
районноi
B.MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вiд 23 квiтня 2С|15 року J\Ъ 250 (в

редакцii

склАд

робочоi групи для обстеження та iдентифiкацii бу,дiвельних, паркувальних
майданчикiв

ПЛrIСЕIФКЧЙ
Олександр Вiталiйович

козАк

Володимир Романович

заступник голови .Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,
голова робочоi групи;
начЕLпьник Управлiння будiвництва, архiтектури
та землекористування Щесrrянськоi
районноi в

MicTi Киевi державноi irдмiнiстрацii, заступник
голови робочоi групи;

ткАч
наталliя Василiвна

володIнА
Натаrriя Ансибулiвна

митиtI

Сергiй Павлович

начапъник вiддiлу мiстобудування та
землекористування Управлiння будiвництва,
архiтектури та землекористування,.щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi ,цержавноi адмiнiстрацii,
секретар робочоi групи ;
нач€Lпъник Управлiння, (Щентру) надання

адмiнiстративних послуг !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

рогАтюк
Юрiй Петрович

сЕдчЕнко

роман олегович

сIд{Енко

леонiд олексiйо

хАло
Юлiя Леонiдiвна

юрчЕнко
Iгор Олегович

начальник Управлiння житлово-комун€lльного
господарства !еснянськоi
районноi в MicTi
Кисвi державноi адмi:нiстрацii;

заступник нач€Lпьника вiддiлу запобiгання
надзвичайним ситуацiям та заходiв
цивiльного
захисту .Щеснянського районного
управлiння
ГУ ДСНС УкраТни в MicTi Киевi (ia згодою);
головний спецiалiст l{епартаменту земельних
pecypciB виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi
ради (КиiЪськоiмiсt,коi державноТ
адмiнiстрацii) (за згодою);

заступник начапьника юридичного вiддiлу
Щеснянсъкоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii;

Управлiння благоустрою та
пlдприемництва ЩеснянськоI
районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii.
нач€tJIьник

Начальник Управлi ня будiвництва,
архiтектури та

[/
Володимир КОЗАК

