
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

28.04.2015        №260 

 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної  в місті Києві  

державної адміністрації від 14.01.2011  

 № 7  

 

 

 У зв’язку з кадровими змінами у складі комісії з питань розгляду 

звернень громадян при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації: 

 

1. Унести зміни до складу постійно діючої комісії з питань розгляду 

звернень громадян при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 14.01.2011 № 7 «Про постійно діючу 

комісію з питань розгляду звернень громадян при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації та затвердження заходів щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

громадян до Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» 

та викласти його в редакції, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.05.2013 

№ 322.  

 

            3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

керівника апарату Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Макаренка П.В. 

 

Голова                      М. Шкуро 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

14.01.2011 № 7 

(в редакції розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

28.04.2015 №260) 

 

 

Склад 

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі комісія) 

 

 

Шкуро 

Максим Юрійович 

голова Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії 

  

Бялковський 

Володимир Вікторович 

перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови комісії 

  

Березова 

Ірина Іванівна 

начальник відділу роботи із зверненнями 

громадян Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар комісії 

  

Андріянов 

Ігор Олександрович 

начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

Бабій 

Павло Миколайович 

начальник відділу контролю за благоустроєм  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Давиденко 

Вікторія Вікторівна 

начальник служби у справах дітей 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Заплотінська 

Олена Ігорівна 

начальник управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

  

Клименко 

Петро Миколайович 

начальник управління охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 



  

Кудрявцева 

Оксана Станіславівна 

начальник відділу торгівлі та споживчого 

ринку Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Лактіонова 

Тетяна Юріївна 

начальник управління соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

Макаренко 

Петро Васильович 

керівник апарату Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

Максимова  

Олена Ігорівна 

заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

Пардус 

Анатолій Тадеушович 

начальник управління будівництва 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Радик 

Володимир Іванович 

директор комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району          

м. Києва» 

  

Садченко 

Любов Василівна 

начальник відділу обліку та розподілу 

житлової площі Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

Стасюк 

Алла Вікторівна 

начальник юридичного відділу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

  

Ткач 

Анатолій Григорович 

начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

  

  

Керівник апарату                                   П. Макаренко 

  

  

  

  

  

  
 


