
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

03.09.2015 № 537 
 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 21.01.2011  

№ 15 

 

У зв’язку з кадровими змінами в структурі Солом’янської районної                  

в місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Внести зміни до персонального складу колегії Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2011       

№ 15 „Про затвердження Положення про колегію Солом’янської районної         

в місті Києві державної адміністрації та склад колегії“ та викласти в редакції, 

що додається. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 14.02.2014 № 102. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти                                 

на керівника апарату Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації Макаренка П.В. 

 

 

 

Голова М. Шкуро 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

   21.01.2011                       № 15  

(в редакції розпорядження 

Солом’янської районної  в місті Києві 

державної адміністрації  

 03.09.2015 № 537 ) 

 

СКЛАД 

колегії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Шкуро  

Максим Юрійович 

голова Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова колегії 

 

Бялковський  

Володимир Вікторович 

перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови колегії 

 

Вінагіна 

Ілона Євгенівна 

 

начальник відділу (Центру) надання 

адміністративних послуг Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Демченко 

Валентина Миколаївна 

начальник фінансового управління 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Заплотінська 

Олена Ігорівна 

начальник управління освіти Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Кутало 

Віктор Вікторович 

голова громадської організації 

„Солом’янський комітет підприємців”  

(за згодою) 

 

Лактіонова 

Тетяна Юріївна 

начальник управління праці та соціального 

захисту населення  Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 



Макаренко 

Петро Васильович 

керівник апарату Солом’янської районної                  

в місті Києві державної адміністрації 

 

Максимова 

Олена Ігорівна 

заступник голови Солом’янської районної     

в місті Києві державної  адміністрації 

 

Проценко 

В’ячеслав Олександрович 

голова правління ВАТ „Меридіан”               

ім. С.П. Корольова, голова Ради директорів 

промислових та науково-дослідних 

підприємств Солом’янського району               

м. Києва (за згодою) 

 

Шарафетдінов 

Петро Ільясович 

 

голова громадської ради при Солом’янській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації (за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату   П. Макаренко 

 


