УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 22 » січня 2011 року

№ 41-р
смт Голованівськ

Про районну тристоронню соціальноекономічну раду
У зв’язку з кадровими змінами в складі районної тристоронньої соціально-економічної
ради, профспілкових комітетах району:
1. Затвердити новий склад районної тристоронньої соціально-економічної ради
згідно з додатком.
2. Дозволити при необхідності залучати до роботи фахівців структурних підрозділів
районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств та відомств України.
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від
24 вересня 2010 року № 637-р «Про районну тристоронню соціально-економічну раду».

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 22 » січня 2011 року № 41-р

СКЛАД
районної тристоронньої соціально-економічної ради
Від виконавчої влади:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації, співголова ради

БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації, заступник співголови ради

Члени ради:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник
управління
праці
та
соціального захисту населення районної
державної адміністрації

КРАВЧЕНКО
Людмила Павлівна

-

директор районного центру зайнятості

Від роботодавців:
ЗАРУБІН
Вадим Олександрович

-

комерційний директор ТОВ «ОлександріяЛідер», заступник співголови ради
(за згодою)

НОВІКОВ
Микита Варфоломійович

-

генеральний
директор
«Побужський
феронікелевий комбінат»,
співголова
ради (за згодою)

Члени ради:
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

директор
ДП
вітамінний завод»

КРАВЧУК
Василь Власович

-

директор СТОВ «Урожай»

ФЕДОРЕНКО
Віталій Іванович

-

директор ДП
господарство»,
ради

«Межиріцький

«Голованівське лісове
заступник співголови
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Продовження додатка
Від профспілок:
ГОЛОВКО
Світлана Василівна

-

голова
райкому
профспілки
працівників
державних
установ,
заступник співголови ради (за згодою)

ШКОДОВСЬКИЙ
Аскольд Олександрович

-

голова
профспілки
працівників
агропромислового комплексу, співголова
ради (за згодою)

Члени ради:
ВАСИЛЬЧУК
Микола Іванович

-

голова
профкому
ТОВ «Побужський
феронікелевий комбінат»

ПРОЦЕНКО
Людмила Іванівна

-

голова
профкому
Голованівської
центральної районної лікарні

ХАРКАВЕНКО
Анжела Вадимівна

-

голова райкому працівників освіти і науки,
методист з охорони праці районного
методичного кабінету відділу освіти
районної державної адміністрації

Склад секретаріату ради:
ЗАПОРОХА
Лілія Миколаївна

-

голова
громадської
організації
«Голованівський
районний
Центр
підтримки та розвитку підприємництва»

КОЛОМІЙЧУК
Олена Вікторівна

-

заступник
начальника
управління,
начальник відділу з питань праці та
соціально-трудових відносин управління
праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації

ТРІЩЕНКО
Людмила Іванівна

-

голова профкому працівників культури

Заступник голови районної
державної адміністрації

О.БУГАЄНКО

