
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

29.04.2015         №265 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 22.03.2011  

№ 181  

 

 

 У зв’язку зі змінами у персональному складі комісії з питань 

забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації:  

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань забезпечення своєчасності і 

повноти сплати податкових та інших надходжень при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації, затвердженої розпорядженням 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.03.2011    

№ 181 “Про комісію з питань своєчасності і повноти сплати податкових та 

інших надходжень при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації” та викласти його в редакції, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2014 № 891. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації     

Максимову О.І. 

 

 

Голова                                                                                                            М. Шкуро  

 

 

 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської                                                                                                                                            

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

22.03.2011 № 181 

в редакції розпорядження 

Солом’янської районної в місті  

Києві державної адміністрації 

29.04.20415   №265 

 

Склад 

комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податкових та інших надходжень при Солом’янській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

(далі – комісія) 

 

Максимова О.І. - заступник голови Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова комісії 

Адамчук К.С. - заступник начальника Державної податкової інспекції 

у Солом’янському районі Головного управління ДФС 

у м. Києві, заступник голови комісії (за згодою) 

Демченко В.М. - начальник фінансового управління Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови комісії 

Федонюк Н.В. - заступник начальника фінансового управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар комісії 

Абрамченкова В.А. - начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб 

Державної податкової інспекції у Солом’янському 

районі Головного управління ДФС у м. Києві                 

(за згодою)  

Ванжула О.П. - начальник управління погашення заборгованостей 

Державної податкової інспекції у Солом’янському 

районі Головного управління ДФС у м. Києві                 

(за згодою) 

Гейєр Л.І. - начальник управління статистики у Солом’янському 

районі м. Києва (за згодою) 

Кліванський В.С. - начальник управління оподаткування юридичних осіб 

Державної податкової інспекції у Солом’янському 

районі Головного управління ДФС у м. Києві                 

(за згодою)  

 

Криценко В.Д. 

 

- 

 

начальник Солом’янського районного управління 

юстиції у м. Києві (за згодою) 



Папіленкова Т.О. - начальник управління Пенсійного фонду України у 

Солом’янському районі м. Києва (за згодою) 

   

 

 

Керівник апарату                                                             

                                           

                                          П. Макаренко 

 

 


