
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

16.06.2015___________      №_369_______________ 

 

Про внесення змін до  розпорядження  

Солом'янської  районної  в місті Києві   

державної адміністрації 

від 30.03.2011 № 193   

 

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

місті Києві державної адміністрації: 
 

1. Унести зміни до складу Ради з питань опіки та піклування 

повнолітніх осіб Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, 

затвердженого пунктом 1 розпорядження Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 30.03.2011 № 193, та викласти  в новій редакції, що 

додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.12.2014  

№ 821. 

 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної  в  місті Києві   державної  адміністрації 

Максимову О.І. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

голови            В. Бялковський 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядження Солом’янської 

       районної в місті Києві державної 

       адміністрації 

       __30.03.2011_____ №193________ 

       в редакції розпорядження   

       Солом’янської районної в місті Києві 

       державної адміністрації  

       __16.06.2015______№369   

 

 

 

 

СКЛАД 

Ради з питань опіки та піклування повнолітніх осіб Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Рада)  

 

 

Максимова Олена заступник голови Солом’янської районної в місті 

Ігорівна   Києві       державної    адміністрації, голова    Ради; 

 

 

 

Клименко Петро 

Миколайович  начальник управління       охорони     здоров’я    

    Солом’янської   районної в місті  Києві  державної 

    адміністрації,       заступник          голови        Ради; 

 

Родинський Ігор 

Олегович    головний    спеціаліст    відділу       організаційно 

    методичної        роботи,   опіки   та        піклування 

    управління     охорони    здоров’я    Солом’янської 

    районної в     місті   Києві державної адміністрації, 

    секретар Ради; 

 

Вітавська Галина 

Петрівна    директор Територіального    центру    соціального 

    обслуговування      малозабезпечених    пенсіонерів,  

    інвалідів Солом’янського    району    міста   Києва; 

 

Гернега Лариса 

Михайлівна   голова     Солом’янської    районної  організації  

Товариства Червоного Хреста міста Києва  (за згодою); 



 

 

 

Косяк Петро 

Сергійович    начальник       відділу   організаційно-методичної 

    роботи,     опіки      та         піклування  управління  

    охорони     здоров’я       Солом’янської     районної 

    в    місті       Києві          державної     адміністрації; 

 

Красніков Михайло 

Павлович    лікар-психіатр  Київського міського    

                              психоневрологічного  диспансеру № 5  (за згодою); 

 

 

Радик Володимир 

Іванович  директор комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м.Києва »;  

 

Лактіонова  Тетяна начальник управління праці  та соціального захисту  

Юріївна    населення Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації; 

                                           

 

Подолян  

Олена Станіславівна головний       спеціаліст      юридичного        відділу  

    Солом’янської             районної      в      місті     Києві  

    державної адміністрації; 

 

Сокіл Олег  

Володимирович  заступник начальника Солом’янського РУ ГУ МВС  

України в місті Києві – начальник міліції громадської 

безпеки (за згодою). 

 

 

 

 

 

Керівник апарату        П. Макаренко 


