
 

УКРАЇНА 

СОЛОМЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

10.07.2015                             №413 

 

Про затвердження посадового складу 

евакуаційної комісії Солом'янської  

районної в місті Києві державної  

адміністрації   

 

 

У зв’язку з кадровими змінами у структурі Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Затвердити посадовий склад евакуаційної комісії Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, що додається. 

 

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 16.05.2011 № 310, 

від 29.01.2013 № 43 та від 11.06.2013 № 381. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 
 

 

Голова                   М. Шкуро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження Солом`янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

10.07.2015 №413                                    

 

Посадовий склад 

евакуаційної комісії Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації  (далі – комісія) 

 

Заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова комісії; 
 

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови комісії; 
 

Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно посадової 

інструкції, секретар комісії; 
 

Заступник начальника – начальник відділу реагування на надзвичайні 

ситуації Солом’янського РУГУ ДСНС України  у м.Києві  (за згодою); 
 

Начальник відділу охорони громадського порядку Солом’янського РУГУ 

МВС України в м.Києві (за згодою); 
 

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;  
 

Начальник відділу торгівлі та споживчого ринку Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації; 
 

Завідувач сектору оборонної та мобілізаційної роботи Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 
 

Заступник начальника управління освіти Солом'янської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 
 

Начальник управління охорони здоров`я Солом'янської районної в місті 

Києві державної адміністрації;  
 

Заступник директор комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»;   
 

Начальник відділу – заступник головного державного санітарного лікаря 

по Солом’янському району м. Києва Голосіївського міжрайонного управління 

ГУ Держсанепідемслужби у м. Києві  (за згодою); 
 

Начальник відділу статистики у Солом’янському районі міста Києва (за 

згодою).  
 

 

Керівник апарату           П. Макаренко 


