від 08 червня 2015 року

№ 148-р

Про районну тристоронню
соціально-економічну раду
У зв’язку з кадровими змінами в складі районної тристоронньої
соціально-економічної ради, профспілкових комітетах району:
1. Затвердити склад районної тристоронньої соціально-економічної ради
(додається).
2. Дозволити за необхідністю залучати до роботи фахівців структурних
підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів
міністерств та відомств України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, склад районної тристоронньої
соціально-економічної ради, затверджений розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 17 лютого 2014 року № 54-р.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
08 червня 2015 № 148-р

СКЛАД
районної тристоронньої соціально-економічної ради
Від виконавчої влади:
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

-

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 економічного
розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Людмила Павлівна

-

директор районного центру зайнятості

Від роботодавців:
ЗАРУБІН
Вадим Олександрович

-

комерційний директор ТОВ
«Олександрія-Лідер», заступник
співголови ради (за згодою)

РАЛКО
Сергій Михайлович

-

головний інженер ТОВ «Побужський
феронікелевий комбінат», співголова
ради (за згодою)
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Члени ради:
ГОНЧАРЕНКО
Костянтин Васильович

-

директор державного підприємства
«Голованівське лісове господарство»

САДОВИЙ
Володимир Іванович

-

голова асоціації фермерів
Голованівського району

ФЕДОРОВ
Сергій Михайлович

-

директор ТОВ «КЛК»

Від профспілок:
ЧЕРНІЄНКО
Тетяна Анатоліївна

-

голова районного комітету
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 профспілкового комітету
ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат»

КОРОТЮК
Оксана Іванівна

-

голова районного комітету працівників
освіти і науки, методист з охорони праці
районного методичного кабінету відділу
освіти райдержадміністрації

СТРІЛЬЧУК
Надія Дмитрівна

-

голова профспілкового комітету
ДП «Голованівське лісове господарство»

Склад секретаріату ради:
ГОМАНЧУК
Наталія Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу фінансової,
бюджетно-податкової політики та
розвитку підприємництва управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
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КОЛОМІЙЧУК
Олена Вікторівна

-

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

ТРІЩЕНКО
Людмила Миколаївна

-

голова профспілкового комітету
працівників культури Голованівського
району

_________________________

