
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

18.08.2015                                                                                                       № 497 

                                       

Про створення робочої групи  

з питань упорядкування  

обліку юридичних осіб 

 

 

 Відповідно до вимог положень Методики проведення інвентаризації 

об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2005 № 1121 та розпорядження Київської міської 

державної адміністрації від 15.07.2011 № 1219 «Про створення Міської 

комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними 

ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які 

розташовані у місті Києві»: 

 

  1. Створити робочу групу з питань упорядкування обліку юридичних 

осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів 

державної влади, які розташовані у Солом’янському районі міста Києва та 

затвердити її склад, що додається. 

 

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                                                                                                       М. Шкуро 

 



СКЛАД 

робочої групи Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

з питань упорядкування обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ 

належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у 

Солом’янському районі м. Києва 

Максимова 

Олена Ігорівна 

 

 

Лук’янюк  

Сергій Миколайович 

 

 

 

 

Зелена  

Маргарита Вікторівна 

 

 

 

Андріянов  

Ігор Олександрович 

 

 

Бондаренко 

Людмила Михайлівна 

 

 

 

Гейєр 

Лариса Іванівна 

 

Демченко 

Валентина Миколаївна 

 

 

 

заступник голови Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, голова 

робочої групи 

 

начальник відділу з питань майна 

комунальної власності Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови робочої 

групи 

 

головний спеціаліст відділу з питань майна 

комунальної власності Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар робочої групи 

 

начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

 

начальник відділу державної реєстрації 

управління державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у місті 

Києві (за згодою)  

 

начальник відділу статистики у 

Солом’янському районі м.Києва (за згодою) 

 

начальник фінансового управління 

Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

18.08.2015 № 497 

 



 

Король                

Олександр Анатолійович 

 

 

Кулікова 

Тетяна Вікторівна 

 

 

 

Павук  

Ірина Анатоліївна 

 

 

 

Стасюк  

Алла Вікторівна 

 

 

 

 

 

начальник відділу економіки Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

начальник відділу з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

начальник управління реєстрації платників та 

електронних сервісів Державної податкової 

інспекції Головного управління Державної 

фіскальної служби у місті Києві (за згодою) 

 

начальник юридичного відділу 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                          П. Макаренко 

 


