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ДОБРОПIЛЬСЪКА MICЬKA РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ДОБРОПIЛЬСЬКОГО МIСЪКОГО ГОЛОВИ
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Про внесення злliн dо розпоряdження ,Щобропiльськоzо л,tiсько,:о jo:loBll

Bid 19 сiчня 2017 року Jt[e 8р <Про сmворення робочоi'zрупu з lrLlшaHb

забезпечення реалiзацi|' piu,teHb, спря.|,rованl.lх на пidвuu.lення рiвня оуr,.lаlпtl

працi mа dоmрu]иання норл4 законоdавсmва в часmuнi лцiнiл,tальноi' заробiпзllоi'
плQmu))

Керуючись статтею 42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування i,

YKpaiHi> та у зв'язку з кадровими змiнами

ЗоБоВ'яЗУIо:

1. Внести змiни до розпорядження Щобропiльського мiського гсJлови

вiд 19 сiчня 20117 року J\b 8р пПро створення робочоТ групи з пt,!тань

забезпечення реалiзацiТ рiшень, спрямованих на пiдвищення рiвня оплати працi

та дотримання норм законодавства в частинi мiнiмальноТ заробiтноТ пла'I'иii"

а саме: викласти склад робочоТ групи в новiй редакцii (лодаеться).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти lia пepILIо[,(i

заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради

Кормiльцева О.В.
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,.Щодаток
до розпорядження мiського голови

/0-й,2о2о_N" з?

Склад робочоi групи
з питань забезпечення реалiзацii рiшень, спрямованих на пiдвищення

рiвня оплати прачi та дотримання норм законодавства в частинi
мiнiмальноi заробiтноi плати

КОРМIЛЬttrВ перший заступник мiського голови з
Олексiй Володимирович питань дiяльностi виконавчих органiв

ради, голова робочоi групи

СОКОЛОВА заступник нач€Lпьника фiнансово-
Олена Олександрiвна економiчного вiддiлу .Щобропiльського

об'сднаного управлiння Пенсiйного
фо"ду УкраТни Донецькоi областi,
секретар робочоi групи

Члени робочоi групи:

БЕЗВЕРХtUI нач€uIьник .Щобропiльського вiддiлу
Алла Степанiвна адмiнiстрування податкiв i зборiв з

фiзичних осiб Покровсько-
Щобропiльського управлiння ГУ ДПС у
Донецькiй областi (за згодою)

ВЕРЕIЦАГА начагIьник юридичного вiддiлу MicbKoi
Олена Федорiвна ради

ГАПИЧ в.о. начаJIьника .Щобропiльського
Микола Миколайович об'еднаного управлiння Пенсiйного

фо"ду Украiни ,.Щонецькоi областi
(за зголою)

ЖИДКОВА головний спецiалiст, iнспектор прачi
Вiкторiя МиколаТвна виконкому мiськоI ради

КАЛЬЧЕНКО нач€uIьник вiддiлу освiти мiськоI ради
IHHa Володимирiвна



КОВАЛЬОВА
яна vIиколаiвна

крАвчук
олена Михайлiвна

ЛIТВIНОВА
юлiя Миколаiвна

мисякIнА
олена IBaHiBHa

мороз
Iрина Анатолiiвна

яцурА
Тетяна IBaHiBHa

аJ

головний державний iнспектор вiддiлу
контролю захiдного напрямку управлiння
з питань працi Головного управлiння
!ержпрацi у Щонецькiй областi
(за згодою)

нач€шьник фiнансового управлiння
MicbKoi ради

нач€LгIьник вiддiлу культури i туризму
MicbKoi ради

нач€Lпьник вiддiлу економiки MicbKoi ради

нача-пьник вiддiлу з питань працi
управлiння соцiального захисту населення
MicbKoi ради

в.о. директора Щобропiльського мiського
центру зайнятостi (за згодою)

Заступник мiського голови


