
 

УКРАЇНА 

СОЛОМ`ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

16.09.2015                                                                                    № 551 

 

 

Про структуру та чисельність  

структурних підрозділів 

Солом’янської районної в місті  

Києві державної адміністрації  

 

 

    В зв’язку з необхідністю внесення змін до чисельності структурних 

підрозділів Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, які 

мають статус юридичної особи та в зв’язку з передачею функцій з питань опіки 

та піклування повнолітніх осіб: 

  

1. Скоротити з 01 грудня 2015 року чисельність управління охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на дві штатні 

одиниці. 

 

2. Збільшити з 01 грудня 2015 року чисельність управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації на дві штатні одиниці.  

    

3. Затвердити граничну чисельність працівників управління охорони здоров’я 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у кількості 7 

штатних одиниць. 

 

4. Затвердити граничну чисельність працівників управління праці та 

соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації у кількості 112 штатних одиниць.  

 

5.  Передати з 01 грудня 2015 року функції з питань опіки та піклування 

повнолітніх осіб управління охорони здоров’я Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації до управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 



      

6. Начальнику управління охорони здоров’я Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації Клименку П.М.: 

6.1 Провести вивільнення працівників відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

6.2. Внести зміни до положення про управління охорони здоров’я  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

6.2. Внести відповідні зміни та затвердити в установленому порядку 

чисельність, структуру, штатний розпис та посадові інструкції. 

 

7.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Лактіоновій Т.Ю.: 

7.1.  Внести зміни до положення про управління праці та соціального захисту 

населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

7.2. Внести відповідні зміни та затвердити в установленому порядку 

чисельність, структуру, штатний розпис та посадові інструкції. 

 

8.  Начальнику відділу з питань кадрової роботи та державної служби  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Шелоковій Н.В. 

внести зміни до чисельності структурних підрозділів адміністрації та затвердити 

в установленому порядку. 

 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови, заступника голови та керівника апарату Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

 

      

 Голова                                                                                                         М.Шкуро 

 

 


