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Про новий склад районноi робочоI групи
з питань легалiзацii виплати заробiтноi плати
i зайнятостi населення Вiльшанського району

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни <<Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii> та у зв'язку з кадровими змiн€lми в структурних пiдроздiлах

районноi державноi адмiнiстрацii

:

1. Затвердити новий скJIад районноi робочоi групи з питань легалiзацii
виIIпати заробiтноТ плати i зйнятостi населення Вiльшанського району
(додаетъся).

2, Визнати таким, що втратив чиннiсть, скJIад районноi робочоТ групи з
зайнятостi населення
питань легагriзацii виплати заробiтноi плати
Вiльшанською району, затверджений розпорядженнrIм голови районноТ
державноi адмiнiстрацiТ вiд 30 вересня 20|6 року Nл227-р <Про районну робочу
гругry з питань легалiзацiТ виплати заробiтноi плати i зайнятостi населеннlI
Вiльшанського районр>.

i

Перший заступник головлt
районноi державноi адмiнiстрачii

с.нЕстЕров

ЗАТВЕРЛКЕНО
Розпорядженшl голови
ВiльшанськоТ районноi

державноТ адмiнiстрацii
01 березня 2а|7 Nэ 40-р

склАд

районноТ робочоТ групи з питань легалiзацiТ виплати заробiтноТ плати

i

зайнятостi населення Вiльшанського району

Керiвник ррйон,ноi робочоi труцп

-

нЕстЕров

Сергiй Анатолiйович
заступ

БУДАРЕIФКА

Наталiя Юрiiвна

ни

перший засryпник голови районноi державноi

адмiнiстрацii

к керiвши ка районноi

-

робоч.о_i груплl

заступник керiвника районноi робочоТ
црупи,начальник управлiння соцiального
захисту населення райдержадмiнiстрацii

9екретар районноi робочо[ грчпп

евчук

Людмила BiKTopiBHa

-

начtlпьник вiддiJry з питань працi та соцiальнотрудових вiдносин управлiння соцiа-гlьного
захисту населеннrI райдержадмiнiстрацii

Чденll районпоi робочоi цlyпи:

БоБко
Валентина СергiiЪна

БОГУIФКИИ

Валерiй Вiкторович

ВАСИЛЬКОВСЬКА

Наталiя СергiiЪна

д,IшА

лiлiана Анатолiiъна

жировА

Bipa Борисiвна

голова районного KoMiTery профспiлок
працiвникiв агропромислового комппексу
(за згодою)

заступник начальника .Щобровеличкiвського
об'еднаного управлiння Пенсiйного фонду
Украiни в Кiровоградськiй областi
головний спецiалiст вiддiлу економiки та
iнфраструктури райдержадмiнiстрацii
начальник управлiння агроцромислового
розвитку районноi державноi адмiнiстрацii
начаJIьник фiнансового управлiння районноi
державноi пдмiнiстрацii

2

КОЛОМII1ЧУК

-

ЛИСОНЬ

-

СОКОЛ

- заступник начЕLпьника, начальник
Вiлъшанського вiддiлення ГолованiвськоТ

Олена

BiKTopiBHa

Натагriя Володимирiвна

Валентина

Петрiвна

ТАНАСОВА

Наталiя

-

Володимирiвна

головний державний iнспектор вiддiлу
додержаншI законодавства про працю,
зайнятiсть та iнших нормативно-правових
aKTiB Управлiння .Щержпрацi в Кiровоградськiй
областi (за зголою)
директор районного центру зайнятостi

об' еднаноi державноi податковоi iнспекцiТ

державний реестратор юридичною вiддirry
апараry районноТ державноi адмiнiстрацii

