
}крАiнА
пЕчЕрськА рАЙоннА в NIICTI Krl€BI

ДЕВКЛВ НА АДNIIНIСТРАШЯ

рOзпорядж{Ення
),7 1) ), 1"7

10з

Про затвердження рiшення
про наданшI службовоi квартири

.Що ПечерськоТ районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ зверЕулось
керiвництво Головного територiального управлiння юстицii у MicTi Кисвi
з проханням затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального

управлiння юстицii у MicTi Киевi про наданшI сIryжбовоi двокiмнатноТ квартири
Ns житловою площею кв, м. в будинку JФ ', н? вулицi Стеценка
у Святошинському районi MicTa Кисва гоповному спецiалiсту вiддiлу аналiтики
та статистики Управлiння державноi виконавчоi спужби Головного
територiального управлiннrl юстицiТ у MicTi Кисвi
на родину з ооiб.

Зазначена квартира розпорядженням Святошинськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд 0З жовтня 2017 року j\Гs 47З включена
до числа службовtтх жил}Iх примiщень Головного територiального управлiння
юстицii у MicTi Кисвi MiHicTepcTBa юстицii Украiни.

Враховуючи вищезазначене, вiдповiдно ст. 121 Х{итлового кодексу УРСР,
Положення про порядок наданшI сJtуя{бовrх жилих примiщень i користування
ними в органах та установах MiHicTepcTBa iюстицii УщраiЪи, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa юстицii УiраТни вiд 02 липня 2004 року М 58/5, Перелiку
категорiй працiвникiв, яким може бути надано службове жиJiе примiщенrrя,
затвердженим постановою Ради MiHicTpiB УРСР вiд 04 IIютого 1988 року }ф З7,

розпорядження виконавчого органу Киiвсъкоi MicbKoi ради (КиiвсъкоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрачii) вiд З1 сiчня 2011 року ]ф 121 та пропозицii районноi
громадськоi KoMicii з житлових питань при Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацii (протокол вiд 21 грудня2017 року J\Ъ 2t):
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1. Затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального
управлiнIuI юстицii у MicTi Киевi гIро наданшI службовоi двокiмнатноТ квартири
j\b житловою площею кв. м. в будинку j\Ъ , н& вулицi Стеценка
у Святошинському районi MicTa Киева головному спецiалiсту вiддiлу аналiтики
та статистики Управлiння державноi виконавчоi служби Головного
територiаJIьного управлiншI юстицiТ у MicTi Киевi
на родину з осiб: вона, чоловiк -

р.н., дочка - 2009 р.н., син -
р.н..

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покластрI

С. N{артинчукг в
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