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Про утворення Робочоi групи з

компенсац11 витрат за тимчасове

розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб,

якi перемiстилися у перiод военного стану

вiдповiдно до статей 6, 4t Закону Украiни <про лмiсцевi 
державtri

адмiнiстрацii>>, указу президента украiЪи- вiЛ ii nroro' О'2О22 РОКУ Ns 6412022

кпро введенЕя военного ."й " Т*цщi>>,,-постанови кабiнету MiHicTpi "

укратни вiд 19 березня 2о;; рЪ"у N, ззз uпро затверд;кеlllL Ilrr;r;r,1l,

компенсацii витрат за тимчаaо"a роrйirцення внутрiшньо перемiш\еtiit,r rrci\i, 'ii\ |

перемiстилися у перiод лвоенного 
стану) (; peaKuii постанови кабirrс,гi,

MiHicTpiB vKpa,b" "iд 
29 квiтня 2022 року Ns 490) та з метою надання

компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшнъо перемiщених осiб 1,

,Ц,еснянському районi MicTa Киева:

l. УтворИти РобоЧу групУ з компенсацii витрат:i 
Ty,_"cotje 

i)(),Jt,lliIlcliiI,1

внутрiшньо перемiщених оaiб "*i 
п,р"iстилися у перiод воснного cTall\/ ,rjl

aur"Ёрлrти ii посадовий склад, що додаеться,

2. робочiй групi керуватися ПОРЯДКОМ КОМПеНСаЦii ВИТРаТ За ТLJlvlЧаС'ОI{l'

розмiщення внутрiшньо rr.р.riй.них осiб, якi перемiстилися у перiол, BocHl!C)l'()

стану затвердженим .rо"ru"о"оi кабiнету Мiнiстрiв_л]:|1Y" "'О 
l9 беРеЗ';t

2о22року Ns ззз <про затвердження ПорЯЛКУ КОМПеНСаЦii ВИТРаТ За ТИМЧаСОВе

розмiщення внутрiшньо rr.р.йй.них осб, 
"*i "р"iстилися 

у перiол восIlного

стану) t" р.йii,по.rurо"й K"t.ry MiHicTpiB УКРаiНИ ВiД 29 КВiТНЯ 2022 POI()/

N9 490).

3. УпраВлiннЮ житлово-комунаJIЬногО господаРства "Ц,еСнянськоТ 
районгrсl'i

в MicTi Киевi державноi "li,'i'"ЙuuiT, 
Управлiнню оцiального ,захист_\

населення Й;#;;; па[онн11 _".л.у,:1. 
киезi о:|,т:,""'Т аЦМttlllСТI]:tiil ,

ФiнансовомУ управлlннЮ ,ЩеснянсъкоТ районноТ В MicTi l(иi-rli rlqi];l(;l il l l( ,

адмiнiстраuii, комуншIьri! ПiДПРИiМСТВУ ККеРУЮЧа КОМПаН l'i ]

обслуговування житлового боrлч Щеснянсь*оrь району м. Киева> забезпечи,гi4
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в межаХ повноваЖень викОнаннЯ вимоГ постаноВи Кабiнету MiHicTpiB YKpa'irrlr

вiд 19 березня 2022 року Nэ ЗЗЗ uПро затвердження Порядку Koмпeнcalll|

витрат за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi

перемiстилися у перiод военного стану) (в реакцii постанови Кабiнстч
MiHicTpiB Украiни вiд 29 квiтня 2022 року J.lЪ 490).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступlll,tl(it
голови .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ
М. Заryменного.

Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
ав /б4

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Робочоi групи з компенсацii витрат за тимчасове розмiщення

внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiод военного стану

Начальник Управлiння житлово-комун€uIьного господарства Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, голова Робочоi групи;

Заступник начшIьника вiддiлу соцiальних гарантiй Управлiння соцiального
захисту населення ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, заступник голови Робочоi групи;

Заступник начсLльника Управлiння нач€шьник вiддiлу житлово-
комунаJIьного господарства Управлiння житлово-комунЕtльного господарства

,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, секретар Робочоi
групи;

Начальник вiддiлу фiнансiв бюджетних програм житлово-комунЕtльного
господарства та капiтальних вкладень Фiнансового управлiння Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii;

Начальник вiддiлу приватизацii житлового фоr,ду Управлiння житлово-
комунЕtльного господарства ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii;

,Щиректор комун€IJIьного пiдприемства <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Щеснянського району м. Киева>;

Представники управляючих компанiй з управлiння житловим фондом (за
згодою);

Представники об'сднань спiввласникiв багатоквартирних булинкiв та
житлово-булiвельних кооперативiв (за згодою).

Начальник Управлiння
житлово-комун€цьного господарства


