
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25.03.2015           №190 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 11.09.2014  

№ 606   

 

 

У зв’язку з кадровими змінами в структурі Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації та з метою оперативного вирішення питань щодо 

розміщення тимчасових споруд на території Солом’янського району міста 

Києва:  

 

1. Внести зміни до складу робочої групи з питань впорядкування 

розміщення тимчасових споруд (ТС) на території Солом’янського району міста 

Києва, затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 11.09.2014 № 606, та викласти його в редакції, що 

додається. 

 

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

районної в місті Києві державної адміністрації від 03.11.2014 № 733 «Про 

внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 11.09.2014 № 606 «Про створення робочої групи з 

питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (ТС) на території 

Солом’янського району міста Києва». 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Бялковського В.В. 

 

 

 

Голова                                                                                       М. Шкуро 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

11.09.2014 № 606 

в редакції розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

25.03.2015 № 190 
 

 

Склад   

робочої групи з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (ТС)  

на території Солом’янського району міста Києва  

при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі – робоча група) 

 

 

Бялковський  

Володимир Вікторович 

– перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

голова робочої групи 

  

Бабій  

Павло Миколайович 

– начальник відділу контролю за благоустроєм 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови робочої групи 

  

Кудрявцева   

Оксана Станіславівна 

– начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар робочої групи  

  

Березівський 

Микола Васильович 

– директор Комунального підприємства 

«Солом’янка-Сервіс» Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

Кисіль  

Руслан Петрович 

– депутат Київської міської ради (за згодою) 

 

  

Конобас  

Максим Петрович 

– депутат Київської міської ради (за згодою) 

  

Леган  

Ігор Ростиславович 

– начальник Комунального підприємства 

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них Солом’янського району м. Києва» (за згодою) 

  

Пардус  – заступник начальника управління будівництва – 



Анатолій Тадеушович  начальник відділу капітального будівництва, 

архітектури та землекористування Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

  

Приходько  

Валерій Петрович 

– директор Комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень  Солом’янського 

району м. Києва (за згодою)  

  

Радик   

Володимир Іванович 

– директор комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» 

  

Стасюк   

Алла Вікторівна 

– начальник юридичного відділу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

  

 

 

Керівник апарату        П.Макаренко       

 

 
 


