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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМ IНIСТРАЦIЯ

розпоряд}Itвння
з0.05.2022 l57

Ns

Про утворення РобочоТ групи з розгляду
заяв щодо компенсацii витрат за
тимчасове розмiщення внутрiшtrьо
перемiщених осiб, якi перемiстилися у
перiод военного стану

вiдповiдно до статей б,4l Закону Украiни кпро MicueBi державlri
адмiнiстрацiТ>, Закону Украiни <Про затвердження Указу Президента Украiни
кПро продовження строкУ дii военного стану в Украiнi> вiд 22 травня 2022 року
J\Ъ 226З-IХ, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл l9 березня 2022 року
Ns 3Зз <Про затвердження Порядку компенсацii витрат за тимчасове
розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiол воснного
стану), протоколу наради,,Щепартаменту житлово-комунальноi iнфраструктури
вiд 23.05.2022 N9 058/3/2-2l т,а з метою ефективного виконання механiзму
компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб у
Печерському районi MicTa Киева:

l. Утворити Робочу групу з розгляду заяв щодо компенсацii ви,грат за
тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiсти.ltися у
перiод воснного стану.

2. Затвердити посадовий склад РобочоТ групи з розгляду заяв щодо
компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiцених осiб, якi
перемiстилися у перiод воснного стану, що додаеться.

3, Робочiй групi з розгляду заяв щодо компенсацiт витрат за тимчасове
розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiод воснного
стану керуватись Порядком компенсацii витрат за тимчасове розмiщенrrя
внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiод во€нного стану.
затверджениМ постановоIО КабiнетУ MiHicTpiB Украiни Bi,t l9 бсрезrrя 2022 lltlKr
Ns ЗЗ3.

4. Уповноважити вiдповiдальних спiвробiтникiв управлiння )китJlоLJо-



комунального господарства та будiвництва Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрачii, управлiння соцiального захисту населення Печерськоi

районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii, комунального пiдпри€мства
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Печерського району
м, Киева> за дорученням голови Робочоi групи з розгляду заяв щодо
компенсацii витрат за тимчасове розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi
перемiстилися у перiод военного стану, здiйснювати перевiрку в межах
повноважень, визначених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l 9

березня 2022 року N9 3ЗЗ.
5. Затвердити перелiк уповноважених осiб вiд Печерськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii по BIleceHHK) вiдомостей до веб-ресурсу
<Прихисток> щодо примiщень житлового фонду, доступних для безоплатного

розмiщення осiб, якi перемiстилися у перiод воснного стану, що додаеться.
6, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого

заступника голови Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
Коржа А.С.
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ПОСАДОВI4IZ СКЛАД
Робочоi групи з розгляду заяв щодо компенсацii витрат за тимчасове

розмiщення внутрiшньо перемiщених осiб, якi перемiстилися у перiод во€нного
стану

Начальник управлiння
- Печерев_коi районноi в

групи)

житлово-комунального господарства та будiвництва
MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii (голова робочоi

Нача.пьник управлiння соцiального захисту населення Печерськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (заступник голови робочоТ групи)

Головний спецiалiст вiддiлу архiтектури та мiстобулiвноi документацii
управлiнru житлово-комунального господарства та булiвничтва Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii (секретар робочоi групи)

Начапьнцк юридичного вiддiлу Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii (член робочоi групи)

Завiдувач сектору приватизацii житлового фопду управлiння житлово-
комунального господарства та булiвничтва ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

Щиректор комунального пiдприемства кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду Печерського району м. Киева>

Представники управляючих компанiй з управлiння житловим фондом
комунальноi форми власностi (за згодою)

не

Представники об'еднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв la житлово-
будiвельних кооперативiв (за згодою)

Начальник управлiння житлово-
комуншIьного господарства та будiвництва
ПечерськоТ районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii Олена ШЕМЕJIЯК
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уповновЕDкених осiб вiд Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацiТ по внесеннЮ вiдомостеЙ щодо примiЩень житлового фонду,
доступних для безоплатного розмiщення осiб, якi перемiстилися у перiод

военного стану, до веб-ресурсу <Прихисток>

I Iрiзвище, iм'я, по батьковi

ТРОIIФКА Анастасiя Iгорiвна

Начальник управлiння житлово-
комунaцьного господарства та будiвництва
Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii олена ШЕМЕЛЯК
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Нача,rьник
комун€шьного
будiвництва

управлlння житлово-
господарства та

I I IFMEJLIIК Олена Петрiвна

Головний
архiтекryри
документацii
комунаJIьного

спецiалiст вiддiлу
та мiстобудiвноi

управлiння житлово-
господарства та

Печерськоi районноi вбудiвництва
MicTi Киевi д жавноi адмiнiстрацii


