
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

30.01.2015                                        № 59 

 

Про утворення комісії з розгляду  

питань щодо визначення придатності  

нежитлових приміщень, які належать  

до комунальної власності територіальної  

громади міста Києва та передані  

до сфери управління Солом’янської  

районної в місті Києві державної адміністрації, 

для тимчасового проживання  

вимушених переселенців з тимчасово 

окупованих територій та зони  

проведення антитерористичної операції 

 
  

На виконання рішення Київської міської ради від 09.12.2014 № 541/ 541 

«Про деякі питання допомоги вимушеним переселенцям з тимчасово 

окупованих територій» та відповідного доручення голови Київської міської 
державної адміністрації Кличка В.В.: 

 

1. Утворити комісію з розгляду питань щодо визначення придатності 

нежитлових приміщень, які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та передані до сфери управління Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації, для тимчасового проживання вимушених 

переселенців з тимчасово окупованих територій та зони проведення 

антитерористичної операції та затвердити її склад, що додається. 
 

2. Комісії проводити роботу відповідно до рішення Київської міської 

ради від 09.12.2014 № 541/541 «Про деякі питання допомоги вимушеним 

переселенцям з тимчасово окупованих територій». 

  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Бялковського В.В. 
 

 

 

 

Голова                                                                                                         М.Шкуро 



 

 

 

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Солом’янської  
районної в місті Києві державної 
адміністрації  
30.01.2015 № 59 
 

 

С К Л А Д 
 

комісії при Солом’янській районній в місті Києві державної адміністрації щодо 
визначення придатності нежитлових приміщень, які належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Києва та передані до сфери 
управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, для 
тимчасового проживання вимушених переселенців з тимчасово окупованих 

територій та зони проведення антитерористичної операції  
 
 

Бялковський В.В.              - заступник голови Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації, голова комісії        

 
Лук'янюк С.М.              - виконуючий обов’язки начальника відділу з 

питань майна комунальної власності 
Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації, заступник голови комісії 

 
Стасюк А.В.       - начальник юридичного відділу  Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації 
 
 
Садченко Л.В.  - начальник відділу обліку та розподілу житлової 

площі Солом’янської районної в місті Києві 
державної адміністрації 

 
 
Радик В.І. - директор комунального підприємства  «Дирекція з 

управління та обслуговування житлового фонду» 
Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації 

      
 

Вовченко С.М.  - начальник відділу з питань майна комунального 
підприємства «Дирекція з управління та 
обслуговування житлового фонду» Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Годовікова Т.В. - заступник головного бухгалтера комунального 
підприємства «Дирекція з управління та 



 

 

 

 

обслуговування житлового фонду» Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

 
 
Панова С.А. - начальник юридичного відділу комунального 

підприємства "Дирекція з управління та 
обслуговування житлового фонду" Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації 

 
  

Лозовий М.П. - начальник  Солом’янського відділу Голосіївського 
міжрайонного управління  
ГУ Держсанепідслужби у м.Києві (за згодою) 

 
Маліченко Ю.В. - лікар з комунальної гігієни Солом’янського відділу 

Голосіївського міжрайонного управління  
ГУ Держсанепідслужби у м.Києві (за згодою) 

 
Цюбко М.Ю. - провідний фахівець  відділу реагування на 

надзвичайні ситуації, старший лейтенант служби 
цивільного захисту Солом’янського районного 
управління ГУ ДСНС України у м.Києві  
(за згодою) 

 

 
 

 
 
 

 
Керівник апарату            
П.Макаренко 

 

 


