
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

28.01.2015                                        № 48 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 14.09.2012                                                                     

№ 544 "Про утворення робочої групи з  

комплексного обстеження відомчого  

житлового фонду у Солом'янському  

районі міста Києва, який передається  

до комунальної власності територіальної  

громади міста Києва" 

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

місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Солом'янської районної  в 

місті Києві державної адміністрації від 14.09.2012 № 544 "Про утворення 

робочої групи з комплексного обстеження відомчого житлового фонду у 

Солом'янському районі міста Києва, який передається до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва" в частині, що стосується складу робочої 

групи з комплексного обстеження відомчого житлового фонду у 

Солом'янському районі міста Києва, який передається до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та затвердити її посадовий склад в редакції, 

що додається. 

2. Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 10.02.2014 № 73 "Про внесення змін до розпорядження 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.09.2012    

№ 544 "Про утворення робочої групи з комплексного обстеження відомчого 

житлового фонду у Солом'янському районі міста Києва, який передається до 

комунальної власності територіальної громади міста Києва" визнати таким, що 

втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

Голова                                                                                                          М. Шкуро  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

14.09.2012 № 544 

 

в редакції розпорядження 

Солом'янської районної в місті          

Києві державної адміністрації  

28.01.2015  №48 

 

 

 

 

Посадовий склад  

робочої групи з комплексного обстеження відомчого житлового фонду у 

Солом'янському районі міста Києва, який передається до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

(далі – робоча група) 

 

 

перший заступник голови Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова робочої групи; 

 

начальник управління житлово-комунального господарства Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови робочої 

групи; 

 

начальник відділу по роботі з ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом 

району управління житлово-комунального господарства Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, секретар робочої групи; 

 

начальник відділу приватизації державного житла управління житлово-

комунального господарства Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 

начальник відділу з питань майна комунальної власності Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації;      

 

директор комунального підприємства "Дирекція з управління та 

обслуговування житлового фонду" Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

директор комунального підприємства "Батиївське" Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації;  

 



директор комунального підприємства "Відрадненське" Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації;  

 

директор комунального підприємства "Грушківське" Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

 

директор комунального підприємства "Залізничне" Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

 

директор комунального підприємства "Індустріальне" Солом'янської районної 

в місті Києві державної адміністрації;  

 

директор комунального підприємства "Чоколівське" Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

 

  

 

Керівник апарату                                                                                  П. Макаренко 


