
 

 

УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

08.06.2015___________      №_352_______________ 

 

Про   внесення    змін    до    розпорядження 

Солом’янської   районної   в   місті      Києві  

державної адміністрації від 14.06.2011 № 397 

 

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

місті Києві державної адміністрації: 
 

 1. Унести зміни до складу Координаційної ради з питань профілактики 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та алкоголізму при 

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженої 

розпорядженням Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

від 14.06.2011 №397 «Про створення Координаційної ради з питань    

профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії  та алкоголізму 

при Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації», виклавши 

його в редакції, що додається. 
 

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

районної в місті Києві державної адміністрації від 26.07.2013 №477 «Про 

внесення змін до розпорядження Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 14.06.2011 №397 «Про створення Координаційної 

ради з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та 

алкоголізму при Солом'янській районній в місті Києві державній  

адміністрації». 
 

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації  Максимову О.І. 

 

  

Голова                                                                                             М. Шкуро 

 

 



 

 
  

 

                                                                      

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Розпорядження Солом’янської 

       районної в місті Києві державної 

       адміністрації 

       14.06.2011__ № 397_____________ 

       в редакції розпорядження   

       Солом’янської районної в місті Києві 

       державної адміністрації  

       __08.06.2015___№352_________    
 

 

 

 

Склад  

Координаційної ради з питань профілактики туберкульозу,  

ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії та алкоголізму при Солом’янській районній  

в місті Києві державній адміністрації (далі – Рада) 

 

Максимова 

Олена Ігорівна 

 

 

заступник  голови  Солом’янської  районної  в 

місті Києві державної адміністрації, голова  

Ради 

 

Клименко 

Петро Миколайович 

начальник управління охорони здоров`я 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації, заступник голови 

Ради 

 

Матвієнко   

Алла Павлівна 

головний державний санітарний лікар 

Голосіївського, Солом’янського 

Святошинського районів м Києва, заступник 

голови Ради (за згодою) 

 

Яхнівська 

Тетяна Петрівна 

заступник начальника управління - начальник 

відділу з організації лікувально-

профілактичної роботи управління охорони  

здоров’я Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар Ради 

 

Аксютін Георгій 

Володимирович 

 

Алейнічева  

Ніна Василівна 

заступник головного лікаря Київської 

міської клінічної лікарні  №4  (за згодою) 

 

лікар-інфекціоніст КНП «Консультативно - 

діагностичний центр» Солом’янського району 



 

 
  

 м.Києва, головний районний інфекціоніст (за 

згодою)  

 

Бочарова  

Ніна Михайлівна 

 

 

Гернега 

Лариса Михайлівна 

директор  Солом’янського районного в  

 місті Києві центру соціальних служб для  

сім’ї, дітей та молоді 

 

голова Товариства Червоного Хреста 

Солом’янського району м. Києва (за згодою) 

 

Давиденко  

Вікторія Вікторівна 

 

 

Дорошенко 

Ірина  Василівна 

 

 

Ємченко  

Борис Валерійович 

начальник служби у справах дітей 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

 

завідуюча жіночої консультації №1 

Київського міського пологового будинку №5 

(за згодою) 

 

лікар-фтизіатр ТМО «Фтизіатрія», районний 

фтизіатр (за згодою) 

  

Зацеркляна  

Вікторія  Анатоліївна 

 

директор КНП «Консультативно -  

 діагностичний центр» Солом’янського району   

 м. Києва (за згодою) 

  

Каховський   

Володимир Федорович 

 

 

Кустова 

Ірина Володимирівна 

 

 

Кучер 

Наталія  Петрівна 

головний лікар шкірно-венерологічного 

 диспансеру Солом’янського району (за 

згодою) 

 

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

завідуючий сектором позашкільної освіти та 

 виховання управління освіти Солом’янської  

 районної в місті Києві державної адміністрації 

1.  

Малоголовий  

Олександр Володимирович 

 

 

начальник відділу боротьби з незаконним 

обігом наркотиків Солом’янського РУ ГУ 

МВС України в м. Києві (за згодою) 

 

Мар’ян 

Ліна Володимирівна 

 

заступник головного лікаря з медичної 

частини Київської міської клінічної лікарні  

№6 (за згодою) 

  



 

 
  

Шпильова  

Валентина Миколаївна 

директор КНП «Центр первинної медико- 

 санітарної допомоги №2» Солом’янського   

 району м. Києва (за згодою) 

 

Сваток 

Алла Степанівна 

 

 

Сафонова   

Ганна  Іванівна 

 

Залеська  

Валентина  

Володимирівна 

 

Руденко 

Віталій Володимирович 

 

 

Тищенко  

Світлана  Павлівна 

 

 

Лактіонова 

Тетяна Юріївна 

 

 

Шикалюк 

Юрій Васильович 

 

 

Подолян  

Олена Станіславівна 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                  

 

директор КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1» Солом’янського 

району м. Києва (за згодою) 

 

головний  лікар Дитячої клінічної лікарні №3 

(за згодою) 

 

головний лікар Дитячої клінічної лікарні №4 

(за згодою) 

 

 

голова правління фундації «Громадський рух 

«Українці проти туберкульозу» (за згодою) 

 

 

директор громадської організації «Центр  

психосоціальної реабілітації  хімічно залежної  

молоді «Крок за кроком» (за згодою) 

 

начальник управління  праці та соціального 

захисту Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації 

 

начальник кримінальної міліції у справах 

дітей Солом’янського РУ ГУ МВС України в 

м. Києві (за згодою) 

 

головний спеціаліст юридичного відділу 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

 

                                                      П. Макаренко 

 
 


