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IIро внесення змiн /Io розпорядження
ЩнiпровськоТ районноТ в MioTi Киевi
лержавноТ адмiнiстраuiТ вiд 13 грудня
2011 року jФ 512 <IIро створення Koмioi'i з

otliHtc1,1 BapTocTi майна, що знаходиться у
власностi гроп,rадянина,га ч;rенiв його ciM'T, та
з гIроведенIIя lцорillного tчtонiторингу
сукуrlного доходу громалпн, якi перебувають
на соцiальноN4у квартирному облirсу>

Керую.rись Законом YKpaibi1,1 кПро мiсцевi державлIi адмiнiстрацiТ>,

розпоряД}кенняМ головI{ Щнiпрtlвсьrtоi районноi в MicTi Кисвi деряtавноТ
адмiнiстрацiТ вiд 1З грулня201,1 року М 512 <Про створення KclMicii з оцiтrки

BapTocTi л,lайна, що знаходиться у власностi громадянина та.лленiв його сiпl'Т, та

з гIроведеFIнЯ щорiчногО монiторингУ сукупногО доходУ громадян, якi

перебувають на соцiальriоN,Iу кваi)ТИРНОIчIу облiку> та у зв'язку з кадрсl]]I,{ми

змiнами, що вiлбу лися у сrсладi Щнiпровсьrсоi районноТ в MicTi Itисвi державНОТ

адмiнiстрацiТ:
l. Внести зtчtit+и ilo складу rcoMiciT з оцiнки BapтocTi маЙна, Ш{О

знаходLIться у BJIaeHocTi громадянина та членiв його сiм'i, та з проведення

щорi.tного монiторlангу оукупного дс)ходу громадян, якi перебУВаЮТЬ На

corliarIbHoMy I(вар,г1.I1]ноN{у облiкlч, затверд)i(еного розпорядженнЯ]и ГOЛОВИ

ЩнiгrровськоТ раliонноi в tvlicTi Киевi деря(авноТ адмriнiотрацiТ вiД 1З ГРУДНЯ

201 1 року }Гg 5 12 <ТIро ск.п ад KoMiciT з оtliнtси вартос,гi маЙна, що знахо7]I{ться }
tsлttсFIостi громrалянина ,1,а членiв йогtl ciM'T, та з IIроведенн.q шорiЧНОГ,tl

плонiториrтгу сукупrIого дс\ходу громадян, якi перебувають FIa соцiальному
квар,гирному облiку)), а саме додыгок викJIас,ги в такiй редакчiТ:

N4апяреtii;ч Олесь Вiк,горовI4LI - голова KoMiciT, перший застуtrнllк гоЛоВИ

fi н iпро вськоi pai?ot-lHol' в Mi cTi Кисвi дер)Itав}iоi адм iгiiсr,ра цii;
LLepHeHKo lrtrlct БopracliBtla - зас],упн}Iк голови KoMiciT - началЬник вiддiлу



облiку, розподiлу >lситловоi площi та контролю .за ii використанням
Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiотрацii;

Семенюк Наталiя Григорiвна - секретар Koмicii - заступник начальника
вiддiлу з п,итань реабiлiтацii та оздоровлення Управпiння соцiапьного захисту
населення Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi дер}кавноi адмiнiстрацii;

Павленко Анатолiй Микитович голова Громадськоi ради при
Щнiпровськiй районнiй в MicTi Кисвi дерrкавнiй адмiнiстрацii (за згодою);

Шелест Кристина Сергiiвна головний спецiалiст вiддiлу облiку,
розподiлу житловоi площi та контролю за ii використанням Щнiпровськоi
районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii;

Шаврiна Валентина IBaHiBHa - заступник начапъника вiддiлу облiку,
розподiлу х(итловоi площi та контролю за iT використанням Щнiпровськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii;

HiKiTiHa Kipa CeMeHiBHa - начальник вiддiлу з питань ресстрацii мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб .Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмi нiстрачii;

Верба Тетяна Володимирiвна - заступник начальника вiддiлу молодi та
спорту Щнiпровськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii;

Остриков Михайло Валентинович заступник голови громадськоi
органiзацii <Рада BeTepaHiB АТО Щнiпровоького району MicTa Киева> (за
згодою);

Ковтун Олександр Сергiйович началъник сектору логiстики
flнiпровського управлiння полiцiТ Головного управлiння Нацiональноi полiцii у
м. Кисвi (за згодою);

Кулрик Володимир МиколайQвич - начальник управлiння персоналом та
контрольно-органiзацiйного забезпечення Служби у справах дiтей та сiм'I
Щнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi дерх(авноi адмiнiстрачii;

Itocap Надiя PoMaHiBHa - началъник управлiння житлово-комунального
господарства Щнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii;

Шум Вiкторiя МиколаiЪна - головний спецiалiст вiддiлу з юридичних
питань ЩнiпровськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii;

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

Щнiпровськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 24 сiчня
2022 року Ns 45 <Про внесення змiн до розпорядження Щнiпровськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 13 грудня 2011 року j\Ъ 5l2 пПро
створення KoMicii з оцiнки BapTocTi майна, що знаходиться у власностi
громадянина та. членiв його сiм'I, та з проведення щорiчного монiторингу
сукупного доходу громадян, якi перебуваютъ на соцiальному квартирному
облiку>.

З. Забезпечити в установленому порядку висвiтлення цього
розпорядження на офiчiйному веб-сайтi Щнiпровськоi районноТ в MicTi Киевi.

4. Контроль за виконанням цього ння залишаю за собою,

Тимчасово виконуючий Павло БАБIЙ


