
  
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

13.07.2015                                                        № 418  

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 30.12.2011 № 815 

 
  

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

в місті Києві державної адміністрації:  
 

 1.  Внести зміни до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 30.12.2011 № 815 в частині, що стосується складу 

конкурсної комісії при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації для проведення конкурсів на право оренди об’єктів, які належать 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передані до 

сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації та затвердити склад  комісії в редакції, що додається. 
 

2. Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 28.11.2014 № 809 "Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.12.2011   

№ 815 "Про утворення конкурсної комісії при Солом’янській районній в 

місті Києві державній адміністрації для проведення конкурсів на право оренди 

об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста 

Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації" визнати таким, що втратило чинність. 
 

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 від 30.12.2011 № 815 
(в редакції розпорядження 
Солом’янської районної  
в місті Києві державної адміністрації 
13.07.2015 №418) 

 
 

Склад 
конкурсної комісії при Солом’янській районній в місті Києві  

державній адміністрації для проведення конкурсів на право оренди об’єктів, 
які належать до комунальної власності територіальної громади  

міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної в місті  
Києві державної адміністрації  (далі - комісія) 

 
Максимова О.І. заступник голови Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації, голова комісії  
      
 
Лук’янюк С.М.  начальник відділу з питань майна комунальної 

власності Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації, заступник голови комісії 

 
 
Бандура І.І. головний спеціаліст відділу з питань майна 

комунальної власності Солом’янської районної     в 
місті Києві державної адміністрації, секретар комісії 

 
 
Вовченко С.М.                         начальник відділу майна комунального  
                                                   підприємства «Керуюча компанія з       

обслуговування житлового фонду Солом’янського   
                                                   району м. Києва» 
 
 
Конобас М.П.                           депутат Київської міської ради (за поданням) 
 
 
Стасюк А.В. начальник юридичного відділу Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 
 
 



 

 

 

 

Римаренко О.П. заступник начальника відділу оформлення 
орендних відносин Департаменту комунальної 
власності міста Києва виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації ) (за згодою)  

 
 
 
 
Керівник апарату            
П.Макаренко 

 

 


