
 

 
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.06.2015 №390 

 

Про внесення змін до  

розпорядження Солом'янської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації від 09.12.2014 № 853  

 

 

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.10.2014 № 270/270 

"Про удосконалення структури управління житлово-комунальним 

господарством міста Києва", враховуючи кадрові зміни в структурі 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації:  

 

1. Затвердити посадовий склад комісії з приймання-передачі картотек 

реєстраційного обліку місця проживання/перебування фізичних осіб від 

суб’єктів господарювання, які надають послуги з утримання будинків і споруд 

та прибудинкових територій у Солом’янському районі м. Києва, житлово-

будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків 

до Солом’янського районного відділу Державної міграційної служби в м. Києві, 

що додається. 

 

2. Пункт 1 розпорядження Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 09.12.2014 № 853 визнати таким, що втратив 

чинність. 

 

3. 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 

30.09.2015  № 390 
 

 

Посадовий склад 

комісії з приймання-передачі картотек реєстраційного обліку місця 

проживання/перебування фізичних осіб від суб’єктів господарювання, які 

надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у 

Солом’янському районі м. Києва, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків до Солом’янського районного відділу 

Державної міграційної служби в м. Києві (далі – комісія) 

 

Перший заступник голови Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова комісії; 

 

Начальник управління житлово-комунального господарства 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови 

комісії; 

 

Заступник начальника Солом’янського районного відділу Державної 

міграційної служби в м. Києві, секретар комісії;  

 

Голова Асоціації "Житлово-будівельних кооперативів та об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків міста Києва" (за згодою); 

 

Директор КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва";  

 

Начальник відділу кадрів КП "Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Солом’янського району м. Києва"; 

 

Начальник Солом’янського районного відділу Державної міграційної 

служби в м. Києві;  

 

Голова правління житлово-будівельного кооперативу "Кардіолог"                

(за згодою); 

 

Голова правління житлово-будівельного кооперативу "Мостостроитель" 

(за згодою). 
 

 
 

Виконувач обов'язків керівника апарату            В.Матюхін 

 


