
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

24.03.2015           №183 

 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 10.11.2014  

№ 746  

 

 

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

місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Солом'янської районної  в 

місті Києві державної адміністрації від 10.11.2014 № 746 " Про організаційно-

правові заходи по виконанню рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 

270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним 

господарством міста Києва " в частині, що стосується складу робочої групи по 

розробленню організаційно-правових заходів з удосконалення та оптимізації 

структури управління житлово-комунальним господарством Солом’янського 

району міста Києва та викласти  її склад в редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

 

Голова                                                                                                            М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

10.11.2014 № 746 

 

в редакції розпорядження 

Солом'янської районної в місті          

Києві державної адміністрації  

24.03.2015 №183 

 

 

 
Склад 

робочої групи по розробленню організаційно-правових заходів з удосконалення 

та оптимізації структури управління житлово-комунальним господарством 

Солом’янського району міста Києва 

(далі – робоча група) 
 

 

Бялковський В.В. перший заступник голови Солом'янської районної в     

місті Києві державної адміністрації, голова робочої 

групи; 
 

Андріянов І.О.   начальник управління житлово-комунального   

    господарства Солом'янської районної в місті Києві  

    державної адміністрації, заступник голови робочої  

групи; 
 

Брейда О.А.   заступник начальника управління житлово- 

комунального господарства - начальник відділу 

координації та розвитку житлово-комунального 

господарства району управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар робочої групи; 
 

Бантюк В.В. головний економіст КП «Залізничне» Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації (за 

згодою); 
 

Гермаш О.Г.   головний інженер КП «Відрадненське»  

    Солом’янської районної в місті Києві державної  

адміністрації (за згодою); 
 

Горох М.Ф.   директор КП «Грушківське» Солом’янської районної  



в місті Києві державної адміністрації; 
 

Лук’янюк С.М.  виконуючий обов’язки начальника відділу з питань 

майна комунальної власності Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 
 

Панова С.А.  начальник юридичного відділу КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом'янського 

району м. Києва»; 
 

Радик В.І.   директор КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом'янського району м. Києва»; 
 

Стасюк А.В.  начальник юридичного відділу Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації;  

 

Федорчук Х.В.  начальник юридичного відділу КП «Індустріальне»  

          Солом’янської районної в місті Києві державної  

          адміністрації (за згодою). 

 

 

 

Керівник апарату                               П. Макаренко 

 

 


