від 15 лютого 2018 року

№ 38-р

Про затвердження нових складів
районної комісії та робочих груп
У зв’язку з кадровими змінами:
1. Затвердити нові склади:
районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат згідно
з додатком 1;
робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості у
Голованівському районі згідно з додатком 2;
районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати згідно з
додатком 3.
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації:
від 12 червня 2017 року № 167-р «Про затвердження нових складів
районних комісій, робочої групи та районної координаційної ради»;
від 16 червня 2017 року № 169-р «Про затвердження складу районної
тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення реалізації
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати»;
від 22 вересня 2017 року № 267-р «Про затвердження складу робочої
групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості у Голованівському
районі».

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
15 лютого 2018 № 38-р
СКЛАД
районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Голова комісії
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

голова районної державної адміністрації

Заступник голови комісії
КОПІЄВСЬКИЙ
Михайло Дмитрович

-

перший заступник голови районної
державної адміністрації

Секретар комісії
ПАШЕНЮК
Людмила Анатоліївна

-

заступник начальника управління –
начальник відділу праці та соціальнотрудових відносин управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Члени комісії:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації

БЕЛІНСЬКА
Олена Олександрівна

-

начальник відділу регіонального
розвитку, містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

ГАВРИЩУК
Олександр Петрович

-

начальник управління державної
казначейської служби України у
Голованівському районі Кіровоградської
області

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник фінансового управління
райдержадміністрації

2
Продовження додатка 1
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Людмила Павлівна

-

директор Голованівського районного
центру зайнятості

КУБЛИК
Ігор Васильович

-

начальник відділу статистики у
Голованівському районі

НЕПОТЕНКО
Олена Олександрівна

-

провідний спеціаліст Новоархангельської
міжрайонної виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати непрацездатності

ПЕРШЕГУБА
Юлія Федорівна

-

начальник Голованівського відділу
державної виконавчої служби Головного
територіального управління юстиції у
Кіровоградській області

ПІВТОРАК
Оксана Валентинівна

-

головний спеціаліст у Голованівському
районні відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань у
Гайворонському районі в області

САХНО
Євген Миколайович

-

в.о. начальника Голованівської ОДПІ
головного управління Державної
фіскальної служби у області

УЛЬЯНІНА
Валентина Василівна

-

головний державний інспектор управління
Держпраці у області

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник Голованівського відділу
обслуговування громадян (сервісного
центру) управління обслуговування
громадян головного управління
Пенсійного фонду України в області

ШКОДОВСЬКИЙ
Аскольд Олександрович

-

голова районної ради профспілок району
(за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 2
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
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СКЛАД
робочої групи по легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості
у Голованівському районі
Керівник робочої групи
-

БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

заступник голови районної державної
адміністрації

Заступники керівника робочої групи:
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КРАВЧЕНКО
Людмила Павлівна

-

директор Голованівського районного
центру зайнятості

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник Голованівського відділу
обслуговування громадян (сервісного
центру) управління обслуговування
громадян головного управління Пенсійного
фонду України в Кіровоградській області

Секретар робочої групи
ПАШЕНЮК
Людмила Анатоліївна

-

заступник начальника управління –
начальник відділу праці та соціальнотрудових відносин управління та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Члени робочої групи:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації
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Продовження додатка 2
ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Володимир Володимирович

-

ДУДАР
Василь Серафимович

-

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Радій Анатолійович

-

начальник управління Голованівського
району Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області

КУБЛИК
Ігор Васильович

-

начальник відділу статистики у
Голованівському районі

НЕПОТЕНКО
Олена Олександрівна

-

головний спеціаліст відділу фінансового
та бухгалтерського обліку Гайворонського
відділення Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
у Кіровоградській області

ПІВТОРАК
Оксана Валентинівна

-

провідний спеціаліст, контролер-ревізор
сектору контрольно-ревізійної роботи
Гайворонського відділення Управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України у Кіровоградській
області

САХНО
Євген Миколайович

-

в.о. начальника Голованівської ОДПІ
головного управління Державної
фіскальної служби у Кіровоградській
області

УЛЬЯНІНА
Валентина Василівна

-

головний державний інспектор
управління Держпраці у Кіровоградській
області

ШКОДОВСЬКИЙ
Аскольд Олександрович

-

голова районної ради профспілок району
(за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

начальник сектору превенції
Голованівського відділу Головного
управління Національної поліції в
Кіровоградській області, капітан поліції
начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

Додаток 3
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
15 лютого 2018 № 38-р

СКЛАД
районної тимчасової міжвідомчої робочої групи з питання забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати
Керівник робочої групи
-

ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

голова районної державної адміністрації

Заступник керівника робочої групи
БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Секретар робочої групи
ПАШЕНЮК
Людмила Анатоліївна

-

заступник начальника управління –
начальник відділу праці та соціальнотрудових відносин управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Члени робочої групи:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації

ВЕРЖАКІВСЬКИЙ
Микола Миколайович

-

юрист відділу культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації

ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

ЗАПОРОЖЧУК
Ярослав Дмитрович

-

юрист-консультант Голованівського
районного центру зайнятості

2
Продовження додатка 3
КОЦЕРУБА
Євгенія Степанівна

-

головний бухгалтер Голованівської
центральної районної лікарні

ПАХОЛЮК
Людмила Миколаївна

-

заступник начальника – начальник
бюджетного відділу фінансового
управління райдержадміністрації

САРАТОВА
Оксана Віталіївна

-

завідувач сектору податків і зборів з
фізичних осіб Голованівської ОДПІ
Головного управління Державної
фіскальної служби у Кіровоградській
області

ТУЗ
Сергій Віталійович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації

УЛЬЯНІНА
Валентина Василівна

-

головний державний інспектор
управління Держпраці у Кіровоградській
області

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

головний лікар комунального закладу
«Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги»

ЦИЛЮРИК
Людмила Володимирівна

-

начальник Голованівського відділу
обслуговування громадян (сервісного
центру) управління обслуговування
громадян головного управління
Пенсійного фонду України в
Кіровоградській області

ЧЕРНІЄНКО
Тетяна Анатоліївна

-

голова Голованівського районного
комітету профспілки працівників
державних установ (за згодою)

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

