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KMIBCbKA MICbKA ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

Р03П0РЯДЖЕННЯ
08.07.99 III9
_______No____

м. Khib

Про стзорення групи впровадження 
проекту "Енергозбереження в 
адм1н!стративних та громадських 
буд!влях м.Киева"

'&

На виконання постанови Каб1нету MiHiCTpiB Укра1ни в!д 
05.05.97 N 414 "Про впорядкування залучення i використакня 
1ноземних кредит1в, повернення яких гарантуеться Кабинетом 
М1н1стрв Укра!ни, вдосконалення системи залучення зовн!шн!х 
ф1нансових pecypciB та обслуговування зовн1шкього державного 
боргу" та в1дпов1дно до узгоджених пропозицш Каб1нету М1н1стр1в 
УкраХни 1 Св1тового банку в1д 18.11.97 N 19824446 щодо спального 
кредитного портфеля в рамках проекту "Енергозбереження в 
адм!н1стративних та громадських буд1влях м.Киева" та в1дпов!дно 
до п.31 ранения КиХвради в1д 30.03.99 N 182X283 "Про бюджет 
м.Киева на 1999 р1к":

1. Створити при Ки1вськ1й м1ськ1й державн1й адмШстрацп 
групу впровадження проекту "Енергозбереження в адмШстративних 
та громадських буд1влях м.Киева" (дал1 за текстом - група 
впровадження проекту) на правах юридично! особи _на перЮ д  
впровадження проекту.

2. Оперативне кер1вництво груп-ою впровадження проекту 
покласти на заступник1в голови КиХвсько! MicbKoi державно!

1 Головнеадм1н1страЩ! Чебун1на -0. I., Падалку В. М. 
промислозостД енергетики зв'язку.

3. Призначити кер1вником групи .-шршаджент^,™1ф-.ае.кд:у
Валер 1я 0лекс1йовича на к о н т щ к т ^ ”

4. Заступнику ГОЛОВИ К|!в0-^Г;;^ угмфсыадйп 
адм1н1страц1! Чебун1ну 0.1.

упрг

I

Дейнекою В.О. контракт.

| пуклас-ти-ооз-Г с:кер1вник;ом
я . . г  * *>Д’0 7I вм1Д. кз / 'Г____
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Дейнеку

державно!
групи
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5. Кер1внику групи впровадження проекту Дейнец1 В.0. в терм!н
до 14 серпня поточного року розробити положения про групу
впровадження проекту . визначити к1льк1сний склад прац!вник1в 
групи, скласти кошторис нитрат на утримання та заходи групи
впровадження проекту в 1999 роц! за рахунок кошт1в, передбачених 
в м1ському бюджет! на 1999 р!к, та подати на затвердження
Ки!всько! м1ськой державно! а дмШотрацП.

6. Головному управлшню майном Ки!всько! м1сько! державно!
адм1н!страцп (Головатенко ПЛ.) в м1сячний термш в 
установленому порядку вир1шити питания вид1лення примщення для 
розмщення групи впровадження проекту.

7. Вважати такими, що втратили чиннЛть, розпорядження
Ки:зсько! MlCbKoi державно! адмШс тр ацп  в1д 18.03.98 N 552, 
В1 д 10.07.98 N 1426, в1д 01.09.98 N 1877.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступниЛв голови Ки!всько! м1сько! державно! адм1н1страцп
Чебунша 0.1. та Падалку В.М.
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