
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

30.01.2015                                                № 55  

 

Про внесення змін до розпорядження  

Солом'янської районної в місті Києві  

державної адміністрації від 30.12.2011  

№ 835 "Про утворення координаційної  

ради з питань сприяння розвитку об'єднань  

співвласників багатоквартирних будинків  

у Солом’янському районі міста Києва" 

 

У зв'язку із кадровими змінами у структурі Солом'янської районної в 

місті Києві державної адміністрації: 

 

1. Внести зміни у додаток до розпорядження Солом'янської районної  в 

місті Києві державної адміністрації від 30.12.2011 № 835 "Про утворення 

координаційної ради з питань сприяння розвитку об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у Солом’янському районі міста Києва" в частині, 

що стосується складу координаційної ради з питань сприяння                       

розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у 

Солом’янському районі міста Києва та затвердити її посадовий склад в редакції, 

що додається. 

 

2. Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 24.10.2013 № 655 "Про внесення змін до розпорядження 

Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.12.2011           

№ 835 "Про утворення координаційної ради з питань сприяння розвитку 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Солом’янському районі 

міста Києва" визнати таким, що втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

 

Голова                                                                                                            М. Шкуро 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

30.12.2011 № 835 

 

в редакції розпорядження 

Солом'янської районної в місті          

Києві державної адміністрації  

30.01.2015 №55 

 

 

 
Посадовий склад 

координаційної ради з питань сприяння розвитку об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) у Солом’янському районі міста Києва 

(далі – координаційна рада) 
 

голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, голова 

координаційної ради; 

 

перший заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови координаційної ради; 

 

голова правління Асоціації ЖБК та ОСББ  м. Києва, заступник голови 

координаційної ради (за згодою); 

 

начальник відділу по роботі з ЖБК, ОСББ та відомчим житловим фондом 

району управління житлово-комунального господарства Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, секретар координаційної ради; 

 

начальник управління житлово-комунального господарства Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови робочої 

групи; 

 

начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації; 

  

директор комунального підприємства "Дирекція з управління та 

обслуговування житлового фонду" Солом'янської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Солом’янського району реєстраційної служби Головного 

управління юстиції у м. Києві (за згодою); 



Керівник органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Відрадний" 

(за згодою); 

 

Керівник органу самоорганізації населення "Комітету мікрорайону "Рідна 

оселя" (за згодою); 

 

Керівник органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця 

Городня, 7 вулиця Докучаєвська, 12" (за згодою); 

 

Керівник органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону 

"Грушківський" (за згодою). 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                    П. Макаренко 


