
                                                       
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

21.08.2015                                                      № 510                                   
 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 30.04.2014  

№ 307  

 

 

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

в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Унести зміни до складу Державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, 

затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 30.04.2014 № 307, та викласти в новій редакції, що 

додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника та заступника голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова М. Шкуро 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

          30.04.2014             №       307    __ 
 

(в редакції розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

21.08.2015 № 510) 
 

 

СКЛАД 

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

Бялковський  

Володимир Вікторович 

перший заступник голови Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, голова комісії; 
 

Максимова  

Олена Ігорівна 

заступник голови Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, заступник голови комісії; 
 

Бадьор  

Ірина Мефодіївна  

фельдшер ветеринарної медицини – епізоотолог  

ДУ «Центр охорони здоров’я тварин у м. Києві»  

(за згодою); 
 

Сокол  

Олег Володимирович 

заступник начальника Солом’янського районного 

управління ГУ МВС  України у м. Києві – начальник 

служби громадської безпеки (за згодою); 
 

Заплотінська  

Олена Ігорівна 

начальник управління освіти Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 
 

Матвієнко  

Алла Павлівна  

начальник Голосіївського міжрайонного управління 

ГУ Держсанепідслужби м. Києва (за згодою); 
  

Сирота 

Сергій Іванович  

головний спеціаліст – державний інспектор 

ветеринарної медицини Управління державного 

контролю Головного управління ветеринарної 

медицини в м. Києві, секретар комісії (за згодою); 
  

Ткач  

Анатолій Григорович  

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 
 

Хоміцький Андрій 

Петрович 

заступник начальника - начальник відділу Р та НС 

Солом’янського районного управління ГУ ДСНС 

України у м. Києві (за згодою). 

 

Керівник апарату                   П. Макаренко 


