
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

23.07.2015          №440 

 
 

 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 01.02.2013 №70 

 

 Відповідно до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 02.06.2015 № 337 «Про передачу майна, яке 

передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації»: 

 

 1.Внести зміни до додатків 1, 2 розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 01.02.2013  № 70 «Про впорядкування 

використання службового автотранспорту, що обслуговує Солом’янську 

районну в місті Києві державну адміністрацію» та викласти в редакції, що 

додається. 

 

 2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Макаренка П.В. 

 

 

 

Голова                                     М. Шкуро  

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження Солом’янської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації від 01.02.2013 № 70 

(в редакції розпорядження 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

23.07.2015 № 440) 

 

 

ЛІМІТ 

кількості легкових автомобілів, що обслуговують  

Солом’янську районну в місті Києві державну адміністрацію 

та її структурні підрозділи (з правом юридичної особи) 

 

№ з/п Найменування Кількість 

легкових 

автомобілів 

1 Солом’янська районна в місті Києві державна 

адміністрація 

1 

2  Управління праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

1 

3 Управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

1 

Всього  3 

 

 

 

 

 

Керівник апарату        П. Макаренко 



              Додаток 2 

              до розпорядження Солом’янської 

              районної в місті Києві державної  

              адміністрації від 01.02.2013 №70 

              (в редакції розпорядження 

              Солом’янської районної в місті Києві 

              державної адміністрації 

              23.07.2015 № 440) 

 

ЛІМІТ 

пробігу на добу легкових автомобілів, що обслуговують Солом’янську районну в місті Києві державну адміністрацію  

та її структурні підрозділи (з правом юридичної особи) 

№ з/п Марка автомобіля Ліміт пробігу на  

добу, км 

Ліміт робочого часу на  

добу, год. 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1 TOYOTA CAMRY 

 

120 9 Солом’янська районна в місті Києві 

державна адміністрація 

2 CHEVROLET EPICA 

LA69L 

 

110 9 Управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

3 TOYOTA AVENSIS 

 

110 9 Управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Керівник апарату               П. Макаренко 


