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УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ  (ЦЕНТР) 
НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ  

просп. Повітрофлотський,  41,  м. Київ, 03020,  тел. (044) 207-09-26, e-mail: cnap@solor.gov.ua, код  ЄДРПОУ 42344585

_____________ №__________________
на № ___________ від ______________ Керівникові апарату

Солом’янської районної в місті
Києві державної адміністрації
Олександру КОРОЛЮ

Шановний Олександре Анатолійовичу!

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Солом’янської 
районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до пунктів 3 статті 28 
Закону України «Про державну службу» просить Вас дати доручення відділу 
інформаційних технологій Солом’янської районної в місті Києві державної 
адміністрації розмістити на офіційному сайті Солом’янської районної в місті 
Києві державної адміністрації інформацію щодо визначених переможців 
конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В», що 
відбувся 16 грудня 2021 року.

№ Прізвище,
ім’я по батькові Найменування посади

Загальна 
кількість

балів

1
ЛЯХОВИЧ
Ангеліна
Олександрівна

Адміністратор відділу надання 
адміністративних послуг на період 
перебування основного працівника у 
відпустці без збереження заробітної плати 
по догляду за дитиною до досягнення нею 
шестирічного віку або її фактичного виходу 
на роботу

9,3

2.
УЛЯНЧЕНКО
Максим 
Юрійович

Адміністратор відділу оформлення 
біометричних документів на період 
перебування основного працівника у 
відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку або її 
фактичного виходу на роботу

9,1
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Адміністратор відділу надання 
адміністративних послуг на період 
перебування основного працівника у 
відпустці по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку або її 
фактичного виходу на роботу

-

Начальник управління                                                   Людмила БОНДАРЕНКО

Альона Остапець 207-09-85


