
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕР}КАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення змiн до розпоряДження ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi

д.р*u"rоi адмiнiстрацii вiд 10 r.pur" 2о21 року Ns З21 кПро створення робочоi

групи з питань розмiщення тимчасових споруд торговельного, побутового,

соцiально-*уп"rурного чи iншого призначення для здiйснення пiдприемницькоТ

дiялыIостi, 
- 

засобiв пересувноi дрiбнороздрiбноТ торговельноТ мережi,

майданчикiв для харчуваtIня бiля стацiонарних закладiв ресторанного

господарства на територii .щесняtrського району MicTa Киева>>

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, у

зв'язку з кадровими змiнами:

1. Унести змiни до складу робочоТ групи з питаIIь розмiщення тимчасоБих

споруд торговельного, побу]гового, соцiально-культурного чи iншого

призначення для здiйснення пiдприемницькоi дiяльностi, засобiв пересувноi

дрiоrrороздрiбноi торговельноi мережi, майданчикiв для харчування бiля

сiацiонарних заклuдь р..rоранного господарства на територii .щеснянського

району MicTa Киева, затвердженого розпорядженням ,щеснянськоi районtтоi в

MicTi i{иевi дерх(авноi адЙiнiстрацii вiд 10 червtIя 2021 року N З2I <Про

створення робочоi групи з питань розмiщення тимчасових споруд

торговельного, побутового, соцiально-к}льтурного чи iншого призначенн,I для

.дiй.".""" .riдrrр"еrницькоi дiяльностi, засобiв пересувноi дрiбнороздрiбноТ
торговеЛьноТ мережi, маЙдаtlчикiв для харчування бiля стацiонарних закладiв

ресторанного господарства на територiТ ,Щесняrlського району MicTa Киева>>,

виклавшлt його в новiй редакцii, що додаеться,

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть розпорядження ,ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Кисвi дер}кавноi адмiнiстрацii вiд 31 серпня 2022 року м з4з

<Про внесення змiн д(о розIIоряДження ,.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

д.р*uurrОi адпriнiСтрацii вiд 10 червня 2о21 року Ns З21 кПро створення робочоi
групи з питань розмiщеrlня тимчасових споруд торговельного, побутового,

сЪцiально-*уп"rуiного чи iншого призначенIIя лля здiйснення пiдприсмниrlькоi

дiяльностi, .u.oOi" пересувноТ дрiбнороздрiбноi торговельноТ Mepe;tti,
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майданчикiв для харчування бiля стацiонарних закладiв ресторанного
господарства на територii,щеснянського району MicTa Кисва>.

3. Контроль за виконанням цьогQ розпорядження покласти на заступника

голови .Щеснянськоi вайонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, згiдно з

розподiлом Qбов'язкiв.

Голова (



ЗАТВЕРДЖЕ,НО
РозпорядженFIя .Щеснянськоi
районноi в MicTi Itисвi державноТ
адмiнiстрацiТ
вiд 10 червня 2021 року Jф 321

(в редакцiТ розпорядження
Щеснянськоi райоrrноТ в MicTi

робочоi групи з питань розмiщення тимчасових споруд торговельного,
побутового, соцiально-культурного чи iншого призначення для здiйснення

пiдприсмницькот дiяльностi, засобiв пересувнот дрiбнорозлрiбноi торговельнот
мережi, майданчикiв для харчування бiля стацiонарних закладiв ресторанного

господарства на територiТ,Щеснянського району MicTa Кисва

ПJUIСЕIФКИЙ заступник голови ,.Щеснянськоi
Олександр Вiталiйович Кисвi державноi адмiнiстрацii,

групи;

' 
:Tiраионноl в Ml(

голова робочоi

лдтюк головний спецiалiст вiддiлу з питань
КостянтинВалерiйович iнспектування, аналiзублагоустроIотазбереження

природного середовища Управлiння благоустрою
та пiдпри€мництва Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii, секретар робочоi
групи;

юрчЕнко
Iгор Олегович

БIНЬКОВСЬКИЙ
Василь Борисович

ЗАБЛБУРИН
Андрiй Iванович

ЗАГУМЕННИЙ
микола Васильович

начапьник Управлiння благоустрою та
пiдприемництва .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацiТ, заступник голови робочоТ
групи;

начальник вiддiлу з питань пiдприсмництва,
торгiвлi та споживчого ринку Управлiння
благоустрою та пiдприемництва .ЩеснянськоТ

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

заступник начальника комунального пiдприемства
<<ТIIляхово-експлуатацiйне управлiння по ремонту
та утриманню автомобiльних шляхiв та споруд на
них)) Щеснянського району м. Кисва;

заступник голови .Щеснянськоi районноТ в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii;

Кисвi

Склад
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клочнIItов
олег Васильович

козАк
Володимир Романович

ПАРХОМВНКО
Оксана Григорiвна

КАРАСЕНКО
IОрiй Iванович

сюр
Владислав Миколайович

шуригА
олег Михайлович

Начальник Управлiння
благоустроIо та пiдприемництва
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заступник директора комунального пiдприемства

по утриманню зелених насаджень ,щеснянського

району пл. Киева;

начальник Управлiння булiвництва, архiтектури та

землекористування,щеснянськоi районноi в MicTi

Itиевi державноi адмiнiстрацiТ;

головний спецiалiст вiддiлу iнспектування

територiй Управлiння контролю за благоустроем

,,щепартаменту мiського благоустрою виконавчого

opru"y Киiвсьlсоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi

державноi адмiнiстраuiТ) (за зголою);

заступник ань та

плануванн еРУЮЧа

компанiя фонду

,.Щеснянського району м. Киева>>;

виконувач обов'язкiв директора комунального
пiдприемства <<В атутiнськiнвестбуд> ;

заступник начальника Управлiння начаJIьник

вiддiлу з питань iнспектування, аналiзу

благоустрою та збереження природного

середовища Управлiння благоустрою та

пi!приемництва ,щеснянськот районноi в MicTi Киевi

державноТ адмiнiстрачii.

Iгор IОРЧЕНКО


