
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
15.01.2015           №22 

 

 

 

Про затвердження структури  

та чисельності Солом’янської  

районної в місті Києві  

державної адміністрації  

 

 

     Відповідно до розпоряджень Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 24.11.2014 №282-к «Про внесення змін до 

чисельності відділу (Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації» та від 26.11.2014 №288-к «Про 

внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 05.08.2014 №523 «Про затвердження структури та 

чисельності Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» та 

погодженої головою Київської міської державної адміністрації структури 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Затвердити структуру  Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації станом на 01лютого 2015 року, що додається. 

 

2. Затвердити чисельність структурних підрозділів Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації станом на 01 лютого 2015 року, що 

додається. 

 

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

районної в місті Києві державної адміністрації від 05.08.2014 № 523 «Про 

затвердження структури та чисельності Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації». 

 

 

Голова                                                                                               М. Шкуро 

 

 



         ЗАТВЕРДЖЕНО:  

                                                         

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                                         

        15.01.2015 №22 

 

 

 

 

СТРУКТУРА  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

№пп 
 

Керівництво, структурні підрозділи апарату 

 

1. Голова адміністрації 

2. Перший заступник голови адміністрації 

3. Заступник голови адміністрації 

4. Керівник апарату 

5. Заступник керівника апарату 

6. Сектор організаційно – аналітичного забезпечення роботи голови 

7. Відділ з питань кадрової роботи та державної служби 

8. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції 

9. Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи 

10. Головний спеціаліст з питань режимно – секретної роботи 

11. Юридичний відділ 

12. Організаційний відділ 

13. Відділ організації діловодства 

14. Відділ контролю 

15. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 

16. Відділ адміністративно – господарського забезпечення 

17. Відділ роботи із зверненнями громадян 

18. Відділ інформаційних технологій 

19. Відділ ведення Державного реєстру виборців 

20. Архівний відділ 

21. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг 

22. Відділ торгівлі та споживчого ринку 

23. Відділ контролю за благоустроєм  

24. Відділ обліку та розподілу житлової площі 



 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                          П.Макаренко 

 

 

 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

26. Відділ з питань надзвичайних ситуацій 

27. Відділ з питань майна комунальної власності 

28. Відділ економіки 

29. Сектор з питань охорони праці 

30. Сектор екології 

31. Сектор з питань регуляторної політики та підприємництва 

  

Структурні підрозділи адміністрації 

 ( з правом юридичної особи) 

 

1. Управління житлово – комунального господарства 

2. Управління будівництва 

3. Управління освіти 

4. Управління охорони здоров’я 

5. Управління праці та соціального захисту населення 

6. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

7. Фінансове управління 

8. Служба у справах дітей 

9. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 



          ЗАТВЕРДЖЕНО:  

                                                         

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації                                         

         15.01.2015   №22 

 

 

 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(далі – адміністрація) 

№пп Назва структурного підрозділу чисельність 

  

Керівництво, структурні підрозділи апарату 

 

 

1. Голова адміністрації 1 

2 Перший заступник голови адміністрації 1 

3. Заступник голови адміністрації 1 

4. Керівник апарату  1 

5. Заступник керівника апарату  1 

6. Сектор організаційно – аналітичного забезпечення роботи 

голови 

4 

7. Відділ з питань кадрової роботи та державної служби 5 

8. Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції 

2 

9. Сектор з питань оборонної та мобілізаційної роботи 2 

10. Головний спеціаліст з питань режимно – секретної роботи 1 

11. Юридичний відділ 5 

12. Організаційний відділ 3 

13. Відділ організації діловодства 7 

14. Відділ контролю 7 

15. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 7 

16. Відділ адміністративно – господарського забезпечення 8 

17. Відділ роботи із зверненнями громадян 5 

18. Відділ інформаційних технологій 5 

19. Відділ ведення Державного реєстру виборців 7 

20. Архівний відділ 4 

21. Відділ (Центр)надання адміністративних послуг 18 

 21.1 Сектор видачі документів дозвільного характеру 3 



 

 

 

 

Керівник апарату                                                                          П.Макаренко 

 

 

 

 

 

 21.2 Сектор інформаційного забезпечення 3 

22. Відділ торгівлі та споживчого ринку 8 

23. Відділ контролю за благоустроєм  13 

24. Відділ обліку та розподілу житлової площі 7 

25. Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю 

5 

26. Відділ з питань надзвичайних ситуацій 6 

27. Відділ з питань майна комунальної власності 9 

28. Відділ економіки 7 

29. Сектор з питань охорони праці 3 

30. Сектор екології 2 

31. Сектор з питань регуляторної політики та підприємництва 2 

  

Всього 

 

157 

  

Структурні підрозділи адміністрації  

(з правом юридичної особи) 

 

 

 

 

1. Управління житлово – комунального господарства 17 

2. Управління будівництва 7 

3. Управління освіти 16 

4. Управління охорони здоров’я 10 

5. Управління праці та соціального захисту населення   110 

6. Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини 

7 

7. Фінансове управління 18 

8. Служба у справах дітей 17 

9. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 7 

  

Всього 

 

209 

  

Всього чисельність адміністрації 

 

366 


