
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

01.09.2015                                     № 530 

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 09.06.2011 № 384 
 

 

Враховуючи зміни та з метою забезпечення ефективної діяльності   

комісії Солом’янської районної в місті Києві державній адміністрації з питань   

надання безоплатних соціальних послуг громадянам, які не здатні до 

самообслуговування та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу: 

  

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 09.06.2011 № 384 «Про утворення 

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

надання безоплатних соціальних послуг громадянам, які не здатні до 

самообслуговування та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу» та викласти склад комісії Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації з питань надання безоплатних соціальних послуг 

громадянам, які не здатні до самообслуговування та мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу в редакції, що додається. 

 

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

районної в місті Києві державної адміністрації від 26.12.2014 № 894. 

 

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 09.06.2011 № 384 

(в редакції розпорядження  

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

01.09.2015 № 530) 

 

Склад 

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

надання безоплатних соціальних послуг громадянам,  які не здатні до 

самообслуговування та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу 

 

Максимова 

Олена Ігорівна 

- заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, голова 

комісії 

 

Лактіонова 

Тетяна Юріївна 

- начальник управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, заступник 

голови комісії 

 

Липчук  

Лариса Миколаївна 

- заступник директора Територіального центру 

соціального обслуговування населення 

Солом’янського району м. Києва, секретар 

комісії 

 

Вітавська 

Галина Петрівна 

- директор Територіального центру соціального 

обслуговування населення Солом’янського 

району м. Києва 

 

Парафєйніков 

Борис Дмитрович 

- голова Солом’янської районної організації 

ветеранів м. Києва (за згодою) 

 

Сивашенко 

Ольга Сергіївна 

- начальник відділу обслуговування пільгових 

категорій населення управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Тарасенко 

Наталія Михайлівна 

- заступник начальника управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Керівник апарату        П. Макаренко 


