
     

УКРАЇНА 
 

СОЛОМЯНСЬКА  РАЙОННА В  МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

        01.04.2015                                № 207        7 
 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 02.12.2011 

 № 747 «Про утворення служб цивільної  

оборони (цивільного захисту) в  

Солом’янському районі м. Києва» 

 

 

Відповідно до статті 22 та розділу ХІІ Кодексу цивільного захисту 

України, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 

17.06.2008 № 859 «Про затвердження змін до розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 04.02.2002 №163», з метою подальшого 

вдосконалення системи цивільного захисту населення Солом’янського району 

м.Києва та налагодження роботи служб: 

 

1. Внести до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 02.12.2011 № 747 «Про утворення служб цивільної 

оборони (цивільного захисту) в Солом’янському районі м.Києва» такі зміни: 

 

1.1. Додаток до розпорядження викласти в новій редакції, що додається. 

 

1.2. В назві, тексті та додатку розпорядження слова «служба цивільної 

оборони (цивільного захисту)» замінити словами «служба цивільного захисту». 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

 

Голова                           М. Шкуро 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом’янської       

районної в місті Києві державної 

адміністрації 
 

     02. 12. 2011    №     747           
 

в редакції розпорядження 

Солом’янської  районної в місті 

Києві державної адміністрації 

01.04.2015№ 207 

 
        

Перелік  

служб  цивільного захисту  Солом’янського району м.Києва 
 

№ 

п/п 
Назва служби База створення Керівний склад 

1 Служба 

оповіщення та 

оперативного 

реагування 

Аварійно-диспетчерська 

служба 

ВСП «Виробничник» 

КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Солом'янського 

району м. Києва» 

Начальник служби –  

директор  КП «Керуюча 

компанія з обслуговування 

житлового фонду 

Солом'янського району м. 

Києва» 

2 Служба охорони 

громадського 

порядку 

Солом’янське районне 

управління ГУ МВС 

України в м. Києві 

Заступник начальника 

Солом’янського РУГУ МВС 

України в м. Києві – 

начальник служби 

громадської безпеки 

3 Протипожежна 

служба 

3- Державна пожежно-

рятувальна частина  ГУ 

ДСНС України в м.Києві   

 

Начальник служби – 

начальник Солом’янського 

районного управління ГУ 

ДСНС України в м.Києві   

4 Медична служба Медичні  заклади 

розташовані на території 

Солом’янського  

району м. Києва 

Начальник служби –  

начальник управління 

охорони здоров`я 

Солом’янської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

5 Служба торгівлі 

і харчування 

Підприємства сфери 

споживчого ринку, які 

розташовані на території 

Солом’янського  

району м. Києва  

Начальник служби – 

начальник відділу торгівлі 

та споживчого ринку 

Солом’янської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

6 Служба КП ШЕУ Солом’янського Начальник служби – 



знезаражування 

території і 

споруд 

району м.Києва начальник КП ШЕУ 

Солом’янського району 

м.Києва 

7 Служба сховищ 

та укриття 

КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Солом'янського 

району м. Києва» 

КП «Залізничне» 

КП «Батиївське» 

КП «Чоколівське» 

КП «Відрадненське» 

КП «Індустріальне» 

КП «Грушківське» 

Начальник служби –  

начальник управління 

житлово-комунального 

господарства Солом'янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

8 Служба захисту 

рослин 

КП по утриманню зелених 

насаджень Солом’янського 

району  м. Києва 

Начальник служби – 

директор КП по утриманню 

зелених насаджень 

Солом’янського району 

м.Києва 
 

 

 

 

Керівник апарату         П. Макаренко 
 

 


