
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

31.07.2015        №456 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 01.08.2015  

№ 519 

 

 

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

місті Києві державної адміністрації: 

 

  1. Внести зміни до складу комісії з розгляду питань фінансово-

господарської діяльності комунальних підприємств, комунальних 

некомерційних підприємств та установ, які передані до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженої 

розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 01.08.2015 № 519 «Про питання діяльності комунальних підприємств, 

комунальних некомерційних підприємств та установ, які передані до сфери 

управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації», та 

затвердити посадовий склад комісії, що додається.  

 

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                                                                                               М. Шкуро 

 

 



 

Посадовий склад  

комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності комунальних     

підприємств, комунальних некомерційних підприємств та установ, які 

передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

 

   Голова комісії  

 

 

 

  Заступник голови     

  комісії   

 

 

  Секретар  

 

 

 

  Члени комісії              

 

                    

 

 

заступник голови Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків 

 

начальник відділу з питань майна комунальної 

власності Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

головний спеціаліст  відділу з питань майна 

комунальної власності Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

керівник апарату Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

начальник управління будівництва Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

начальник управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

начальник відділу економіки Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

начальник управління охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від 31.07.2015 № 456 

 



 

 

начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

начальник управління культури, туризму та 

охорони  культурної спадщини Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

начальник управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

 

Керівник апарату                                                                          П. Макаренко 

 


