yKpAiHA

розпорядfirЕння

голови вIльшАн cbкoi рАйонноi дЕр}trАвноi ммIнIстрАцII
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

вiд " 01

"

березня

2Illpoкy

Ns_lLp*

смт Вiлъшатпса

Про новий склад районноi тристоронньоТ
соцiально-економiчноi ради

Вiдповiдно до cTaTTi б Закону Украiни кПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiЬ та у зв'язку з кадровими змiнами в районнiй державнiй
адмiнiстрацii, окремих пiдпри€мствах
1. Затвердити новий скJIад

ради (додаеться).

та органiзацiях району

:

районноi тристоронньоi соцiально-економiчноi

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, скJIад районноi тристоронньоТ

соцiаrrьно-економiчноТ ради, затверджений розпорядженЕям голови районноi
державноТ адмiнiстрацii вiд 30 вересня 2016 року Nч 232-р <Про новий сюIад
районноТ тристоронньоi соцiально-економiчноi ради).

Перший заступник головп
районrrоi дер)Iсавно[ адмiпiстрацii

с.нЕстЕров
щ

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпоряджен}uI голови

Вiльшансъкоi районноi
державноi адмiнiстрацii
01 березня 20|7 Nч 41-р

склАд

районноi тристоронньоi соцiшlьно-економiчноТ ради

Вiд виконавчоi вJIадп

нЕстЕров

_

Анатолiйович
САКУН
Сергiй

Дмитро

Станiславович

перший заступник голови районнот
райдержадмiнiстрачiТ
заступник голови районноТ державноi

адмiнiстрацii

Члени ради;

БумрЕIФкД
Наталiя Юрiiвна
вдсиjьковськд
Наталiя Сергiiвна
дрдндДлуШ

-

шIгА

-

BiKTop Васильович

-

днатолiТвна
_
жировд
Bipa Борисiвна
ЛИСОНЬ

Лiлiана

Ната-гliя Володимирiвна

моснзовд

-

Миколаiвна
свIчкАрьовА
Алла Свгенiiъна

Лариса

управлiння соцiального з€lхисту
Еаселення райдержадмiнiстрацii
головний спецiалiст вiддiлу економiки та
розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii
начальник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii
нач€rльник

начальник управJIiння агропромислового
розвитку райдержадмiнiстрацii
начаJIьник фiнансового управлiння
райдержадмiнiстрацii
директор районного центру зайнятостi
нач€rпьник управлiння,,щержавноi казначейськоi
сrryжби в районi
завiдувач сектору регiон€rльного розвитку,
мiстобудування, архiтектури та житловокомун€rльного господарства райдержадмiнiстрацiТ

Вiл роботодавцiв (за згодою):

кРIПдК

Олена Володимирiвна

-

IЬРАнЧЕВСЬкша микола Павлович

голова ФГ
голова

<<Роксан€D>

ПсП iм.Шевченка

2

БУРЛАЧЕНКО

-

голова ФГ <Бурлаченки)

ГУБЕРНАТ

-

голова СТОВ

Л{I\4ОВ

-

голова ПСП iM.BaryTiHa

ЖИЛА

-

голова ПСП <<Пiвденне>

Вiталiй Леонiдович

Богдан Васильович
Олександр Петрович

АПК

<<Аврора>>

В'ячеслав Олександрович

KOPIHЬ
Олег Миколайович
лукUIнttук
Станiслав Федосiйович

начаJIьник управпiння .Щержспоживпродслужби
у Вiльшанському районi
голова ФГ <Лукiянчую>

CEMEHEIФ

-

голова ФГ

.яромЕнко

-

директор ППкРайсiльгоспкомунгосп))

Анатолiй Анатолiйович
Ольга Петрiвна

<сЯна>

Вiд профспiлок (за згодою):

БоБко

-

Сергiiвна
ЯНIIТIFВСЬКА
Тетяна Едуардiвна
БоБов
Валентина

BiKTop

Васильович

БужАн

Василiвна
ДIОРЛеВА
Тетяна BiKTopiBHa
ЖУРЖЕР
Надiя

BiKTopiBHa

-

голова районноi органiзацii профспiлки
працiвникiв агропромислового комплексу
голова районноТ органiзацii профспiлки

медичних працiвникiв Вiльшанського району
голова профспiлкового KoMiTery

ПСП iMeHi

,Щимитрова

-

голова профспiлкового KoMiTeTy працiвникiв
державних установ
голова профкому ПСП <Мир>>

-

голова районноi органiзацiТ профспiлки

ПОЛIЩУК

-

працiвникiв культури
голова районноi органiзацiТ профспiлки
працiвникiв освiти
голова профкому ПСП iMeHi Артамонова

ТОПОНАР

-

голова профкому

ЧМИР
IBaH Сергiйович

-

Олена

IIACKAJЬ
Павло Андрiйович
Оксана Леонiдiвна
Тетяна

Володимирiвна

СШ

КФ IIАТ <<Укртелеком)

J\b

4 смт Вiльшанка

голова профкому об'еднаноi Територiальноi
профспiлковоi органiзацiТ

Секрец?рiат ради:

д,АгАновА

Любов IBaHiBHa

-

головапрофспiлкового комiтеryтериторiального

центру соцiального обслуговування

(надання

3

свчук

Людмила BiKTopiBHa

rrIF,,вчук
Людмила Володимирiвна

соцiальних посJIуг) Вiльшанського райошу
начапьник вiддiлу з питань працi та соцiальнотрудових вiдносин управлiння соцiального
захисту населення райдержадмiнiстрацiТ
спецiалiст з соцiапьного захисту населення
ВiльшанськоТ селищноi ради ( за згодою)

