
 

 

УКРАЇНА 
 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

 

                                        РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

20.08.2015                                                     №499 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 31.12.2010 № 36  

 

 

 Враховуючи зміни та з метою забезпечення ефективної діяльності комісії 

з питань субсидій Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації:   

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань субсидій Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2010  

№ 36 «Про комісію з питань субсидій Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації» та викласти його в редакції, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 18.12.2014 № 866. 

  

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 31.12.2010 № 36 

(в редакції розпорядження  

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

20.08.2015 №499) 
 

 

Посадовий склад 

комісії з питань субсидій Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі - комісія) 

 

Голова комісії  заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків 

   

Заступники голови комісії  начальник управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

   

Секретар  головний спеціаліст відділу контролю за 

правильністю призначення державних 

соціальних допомог управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації   

   

Члени комісії  заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації  

   

  директор Територіального центру соціального 

обслуговування населення Солом’янського 

району м. Києва (за згодою) 

 

  заступник начальника відділу економічного 

аналізу, фінансового забезпечення та  

звітності - головний бухгалтер фінансового 

управління Солом’янської районної в місті 



Києві державної адміністрації 

  начальник відділу персоніфікованого обліку 

пільг управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

   

  головний спеціаліст юридичного відділу 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

   

  начальник відділу обробки документів за 

єдиною технологією управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

  заступник головного бухгалтера   

комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Солом’янського району м. Києва» (за згодою) 

 

 

 

 

Керівник апарату        П.Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


