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Про внесення змiн до розпорядх(ення
голови /{нiпровськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 27 лиётопада
2019 pclKy Jф 976

Керуючись Законом Украiни кПро мiсцевi дерrкавнi адмiнiстрацiТ), у зв'язку
з кадровими змiнами, тЦо вiдбулися у складi Щнiпровськоi раЙонноТ в MicTi Киевi
дерх(авноi адмiнiстрацii:

1, Внести змiни до складу житловоi KoMicii з облiку внутрiшньо перемiщених
осiб та надання. житлових примiщень для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщеним особам ffнiпровоькоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови ,I[нiпровськоТ районноi в MicTi Киевi
державFIоТ адмiнiстрацii ьiд 27 листопада 20|9 року N9 976 кПро утворення та
затвердження положення про районну житлову комiсiю з облiку внутрilлньо
перемiщених осiб та надання житлових rrримiщень для тимчасового прох(иваFIнýI
внутрiшньо перемirценим особам Щнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii>, а саме додаток викласти його в такiй редакцii:

Маляревич Олесь Вiкторович - голова KoMiciT, перший заступник голови
ЩнiпровськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ;

Черненко IHHa Борисiвна - заступник голови KoMicii, начальник вiддiлу
облiку. розподiлу житловоТ площi та контролю за iT використанням ЩнiпровськоТ
районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ;

Семенець Тетяна Щмитрiвна - секретар KoMiciT - начальник вiддiлу з питань

реабiлiтаuiТ та оздоровлення Управлiння соцiального захисту населення
fiнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii>;

Ратушний Аrrатолiй Васильович - нааIальник вiддiлу з юридичних питань
ЩнiпровськоТ районноi в MicTi Кисвi дерrкOвноТ адмiнiстрацii;

Кудрик Володимир Миколайович * начальник управлiння персоналом ,га

контрольно-органiзацiйного забезпечення Служби у справах дiтей та cipl'i'

flнiпровськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ;



Косар Надiя PoMaHiBHa начальник управлiння житлово-комунального
гOсподарства Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

Грекул Олег Вiталiйович - головний спецiалiст вiддiлу облiку, розподiлу
житловоТ площi та контролю за ii використанням !нiпровськоТ районноТ в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацii;

Павленко Анатолiй Микитович * голова ГромадськоТ ради при

!нiпровськiй районнiй в MicTi Киевiдержавнiй адмiнiстрацiТ (за згодою);
Шелест Itристина Сергiiвна - головний спецiалiст вiддiлу облiку, розподiлу

житловоТ площi та контролю за iT використанням !нiпровськоi районноТ в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстрачii;

HiKiTiHa Kipa CeMeHiBHa - начальник вiддiлу з питань ресстрацiТ мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб ЩнiпровськоТ районноТ в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацiТ;

Задворнова Оксана Олександрiвна * застуIIник директора з експертизи
тимчасовоi непрацездатноотi комунального некомерцiйного пiдприсмства
кКонсультативно-дiагностичний центр Щнiпровського району м. Киева>;

Оотриков Михайло Валентинович заступник голови громадськоТ
органiзацiТ кРада BeTepaHiB АТО Щнiпровського району MicTa Киева> (за згодою);

Ковтун Олександр Сергiйович - начальник сектору логiстики ffнiпровського
управлiння полiцiТ Головного управлiння НацiональноТ полiцii у м. Киевi (зu

згодою);
2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

!нiпровськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiотрацii вiд24 сiчня 2022 Jф 46

кПро внесення змiн до розпорядження голови ffнiпровсьrсоi районноi в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацiТ вiд2] листопада2019 року Jф 976).
3. Забезпечити в установленому порядку висвiтлення цього розпорядження

на офiцiйному веб-сайтi ЩнiпровськоТ районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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