
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

   25.05.2015                            №313   

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 24.01.2011  

№ 19  

 

 

          Враховуючи зміни та з метою забезпечення ефективної діяльності  

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації:  
 

         1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 24.01.2011 № 19 «Про створення тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» та викласти склад 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації в редакції, що 

додається. 

  

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

районної в місті Києві державної адміністрації  від 21.11.2014  № 786 . 

  

       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 

24.01.2011   № 19  

(в редакції розпорядження Солом’янської  

районної в місті  Києві державної 

адміністрації 

                                             25.05.2015  № 313 ) 

                             

 

Склад 

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  

(далі – тимчасова комісія) 

 

Шкуро  

Максим Юрійович 
 

-голова Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова тимчасової комісії 

 

Максимова  

Олена Ігорівна   
 

-заступник голови Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, заступник голови 

тимчасової комісії 
 

Коржик 

Віталіна Вікторівна 
 

-заступник начальника відділу праці та соціально-

трудових відносин управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар тимчасової комісії 
 

Адамчук 

Крістіна Сергіївна 

 

-заступник начальника Державної податкової 
інспекції у Солом’янському районі Головного 
управління  Державної фіскальної служби у 
м.Києві  (за згодою) 

Гейєр 

Лариса Іванівна  
 

-начальник управління статистики у 

Солом’янському районі Головного управління 

статистики у м. Києві (за згодою) 
 

Гончарук 

Володимир Феодосійович 

 

-заступник начальника інспекції – начальник 

відділу з питань додержання законодавства про 

працю, зайнятість та інших нормативно-правових 

актів Територіальної державної інспекції з питань 

праці у м. Києві (за згодою) 

 

Кончаківський  
Вадим Миколайович 

-заступник начальника управління – начальник 

відділу організації викриття економічних злочинів 

оперативного   управління  ДПІ   у  Солом’янському 

 



 

районі ГУ ДФС у м.Києві (за згодою) 

 

Лактіонова  

Тетяна Юріївна 

- начальник управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
 

Нємножко 

Марія Миколаївна 
 

- начальник відділу перевірок та розслідування 

страхових випадків Солом’янського районного 

центру зайнятості (за згодою) 
 

Папіленкова  

Тамара Олександрівна 
 

- начальник управління Пенсійного фонду України 

в Солом’янському районі м. Києва (за згодою) 
 

Попова 

Віолета В'ячеславівна 

-начальник відділу контрольно-перевірочної 

роботи юридичних осіб управління доходів і 

зборів з фізичних осіб  ДПІ у Солом’янському 

районі ГУ ДФС у м.Києві (за згодою)  

 

Тимошенко 

Людмила Анатоліївна 
 

-головний спеціаліст сектору правового 

забезпечення відділення Національної служби 

посередництва та примирення у місті Києві та 

Київській області (за згодою) 

 

Фесун 

Ірина Андріївна 
- перший заступник начальника управління 

Пенсійного фонду України в Солом’янському 

районі м. Києва (за згодою) 

 

Філімановська 

Ірина Леонідівна 

 

 

- завідувач сектору по роботі зі страхувальниками 

Правобережного відділу Управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України у місті Києві (за згодою) 
 

Шеверун  

Віталій Олександрович  
 

-оперуповноважений відділу державної служби по 

боротьбі з економічною злочинністю 

Солом’янського РУ ГУМВС України в місті Києві 

(за згодою) 

 

Штойка 

Людмила Романівна 

 

-  головний державний виконавець відділу 

державної виконавчої служби Солом’янського 

районного управління юстиції у місті Києві (за 

згодою) 

 

 

 

Керівник апарату        П. Макаренко 


