
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.10.2015          №636 

 

 
Про внесення змін до складу 

конкурсної комісії з організації та 

проведення конкурсу-огляду суб'єктів 

господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у Солом’янському районі  

м. Києва 

 

 У зв'язку з кадровими змінами у структурі  Солом’янській районній в місті 

Києві державній адміністрації: 

 

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з організації та проведення 

конкурсу-огляду суб'єктів господарювання сфери побутового обслуговування 

на присвоєння звання зразкового у Солом’янському районі м. Києва, 

затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 01.09.2011 № 564 «Про заходи з організації та 

проведення конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання зразкового у Солом’янському районі     

м. Києва», та викласти його в редакції, що додається. 

 

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

районної в місті Києві державної адміністрації від 04.11.2014 № 738. 

 

     3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

 

 

Голова                                                                                               М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської  

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  01.09.2011   №  __564______ 

  в редакції розпорядження 

  Солом’янської районної в місті              

                                                                               Києві державної адміністрації 

  19.10.2015  №  636 

Склад 

 конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу-огляду суб'єктів 

господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання 

зразкового у Солом’янському районі м. Києва 

 

Максимова 

Олена Ігорівна  

-  заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова комісії; 

 

Кудрявцева  

Оксана Станіславівна 

- начальник відділу торгівлі та 

споживчого ринку Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови комісії 

 

Духіна 

Оксана Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу торгівлі та 

споживчого ринку Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар комісії; 

  

Бабій 

Павло Миколайович 

- начальник відділу контролю за 

благоустроєм Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

  

Радченко  

Олена Георгіївна 

- головний спеціаліст відділу 

побутового обслуговування управління 

торгівлі та побуту Департаменту 

промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

  

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату                                                                         В. Матюхін 


