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Про затверд}кеншI рiшення
про надання службовоi квартири

Що Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii зверЕулось
керiвництво Головного територiалъного управлiння юстицii у MicTi Киевi
з проханням затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального
управлiння юстицii у MicTi Киевi про наданнrI службовоi двокiмнатноi квартири
JФ житловою площею кв. м. в будинку J,Гs на вулицi Стеценка
у Святошинському районi MicTa Кисва головному державному виконавцю
Щнiпровського районного вiддiлу державноi вlтконавчоi слryжби MicTa Киева
ГoлoвнoгoTеpиТopiaльнoгoyпpaвлiнн'IюcTицiiyмiотiКиевi

на родину з ., осiб.
Зазначена квартира розпорядженшIм Святошшiнсъкоi районноТ в MicTi

Киевi державноi адмiнiстрацii вiд 0З жовтнlI 2017 року Jф 47З включена
до числа службових жилих примiщенъ Головного територiального управлiнlтя
юстицii у MicTi Киевi MiHicTepcTBa юстицii Украiни.

Враховуючи вищеза:}начене, вiдповiдно ст. 121 Пtитлового кодексу УРСР,
Положення про порядок наданшI с"гryжбових жилих примiщень i користуваннrI
ними в органах та установах MiHicTepcTBa юстицii Украiни, затвердженого
наказом \4iHicTepcTBa юстицii Украiни вiд 02 липня 2004 року М 58/5, Перелiку
категорiй працiвникiв, яким може бути надано службове жиле примiщення,
затвердже1тим постановою Ради MiHicTpiB )ГРСР вiд 04 лютого 1988 року Jф З7,

розпоряд}кеI7ня виконавчого органу КиiЪськоi мiсъкоТ ради (КиТвськоi мiсъкоi
державноi адмiнiстрацii) вiд 31 сiчня 2011 року JФ 121 та пропозицiiрайонноi
громадсъlсоi KoMiciT з житлових питань при Печерськil"т районнiй в MicTi Кисвi
державнiй адмiнiстрацii (протокол вiд 21 грудтtя 2017 року Nч 21):
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1. Затвердити рiшення адмiнiстрацii Головного територiального
управлiння юстицii у MicTi Киевi про надаЕЕrI сJryжбовоi двокiмнатноi квартири
М житловою площею кв. м. в будинку N9 , на вулицi Стеценка
у Святошинському районi MicTa Киева головному державному виконавцю

Щнiпровського районного вiддiлry державноi виконавчоi служби MicTa Киева
Головного територiалъного управлiннll юстицii у MicTi Кисвi

на родину з осiб: BiH, дружина
р.н.. син - р.н.,

син --

2. Контроль за виконаншIм цього розпорядженiш покласти
на заступника голови Невмержицького А.В.
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