
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

25.03.2015                № 187 
 

Про внесення змін до  

розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної  

адміністрації від 04.02.2011 №47 

«Про утворення громадської комісії 

з житлових питань при Солом’янській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації» 

 

 

У зв’язку з кадровими змінами у структурі Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації та кадровими змінами у структурі 

підприємств, установ та організацій: 

 

1. Внести зміни до персонального складу громадської комісії з житлових 

питань при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, 

затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 04.02.2011 №47, та викласти його в редакції, що 

додається. 

 

2. Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації «Про внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 11.12.2013 №801 «Про внесення змін до 

розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 04.02.2011 №47 «Про утворення громадської комісії з житлових питань при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації» визнати таким, 

що втратило чинність. 

 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Бялковського В.В. 

 

 

Голова                                                                                                           М.Шкуро 



                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                         Розпорядження Солом’янської  

                                                                         районної в місті Києві державної  

                                                                         адміністрації 

                                                                         04.02.2011  №47 

             

(в редакції розпорядження                                                                                                                                                                                                                                                                               

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

                                                                         25.03.2015 №187) 

 

 

 

 

Склад  

громадської комісії з житлових питань при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

 

 

 

Бялковський                                   - перший заступник голови Солом’янської                                            

Володимир Вікторович                 районної в місті Києві державної                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                         адміністрації, голова комісії; 

 

Бондаренко                                    - голова профкому апарату управління  

Тетяна  Павлівна                           магістральних газопроводів «Київ»,  

                                                        заступник голови комісії (за згодою); 

 

Садченко                                        - начальник відділу обліку та розподілу  

Любов Василівна                           житлової площі Солом’янської районної  

                                                         в місті Києві державної  адміністрації, 

 заступник голови комісії; 

 

Мироненко                                      - головний спеціаліст відділу обліку та  

Олена Анатоліївна                       розподілу житлової площі Солом’янської 

                                                         районної в місті Києві державної  

адміністрації, секретар комісії; 

 

Оніщенко                                       - голова первинної профспілкової організації  

Людмила Василівна                      Комунальних підприємств Солом’янського 

району м. Києва (за згодою); 

 

Єрко                                                - головний спеціаліст юридичного відділу 

Наталія Петрівна                           Солом’янської районної в місті Києві 

                                                         державної  адміністрації; 



Тарасенко                                       - заступник начальника управління праці 

Наталія Михайлівна                      та соціального захисту населення 

                                                         Солом’янської районної в місті Києві   

державної адміністрації (за згодою); 

 

Ткаченко                                        - начальник відділу кадрового та правового  

Тетяна Петрівна                            забезпечення управління освіти  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації (за згодою); 

 

Кушта                                             - заступник директора з експертизи тимчасової  

Оксана Володимирівна                непрацездатності Комунального 

некомерційного підприємства 

«Консультативно – діагностичний центр» 

Солом’янського району м. Києва (за згодою); 

 

Юрченко                                         - голова спілки ветеранів Афганістану 

Марія Яківна                                  Солом’янського району м. Києва (за згодою); 

 

Максимова                                      - відповідальний секретар Солом’янської  

Валентина Володимірівна              районної організації ветеранів міста  

                                                           Києва (за згодою). 

 

 

Керівник апарату                                                                                  П.Макаренко 


