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Про внесення змiн до розпорядження
Обухiвського мiського голови
вiд 17.02.2017 J\b 42 <Про утворення
робочоТ групи з питань забезпечення
реалiзацiТ рiшень, спрямованих на
пiдвищення рiвня оплати працi та
дотримання норм законодавства щодо
встановленого рiвня мiнiмальноi
заробiтноi плати виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради>

У зв'язку iз кадровими змiнами в cTpyкTypi виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoi ради КиiЪськоi областi, з метою забезпечення подальшоi
роботи робочоi групи з питань забезпечення реалiзацii рiшень, спрямованих
на пiдвищення рiвня оплати прЪчi та дотримання норм законодавства щодо
встановленого рiвня MiHiMarrbHoT заробiтноТ плати, виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоI мiськоi ради Киiвськоi областi, вiдповiдно до пункту 20 частини
4 cTaTTi 42 Закону УкраiЪи кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

"1

1. Внести змiни до складу робочоТ групи з питань забезпечення
реалiзачii рiшень, спрямованих на пiдвищення рiвня оплати працi та
дотримання норм законодавства щ.одо встановленого рiвня мiнiма-гrьноТ
заробiтноI плати виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ мiськоi ради, утвореноi
розпорядженням Обухiвського мiського голови вiд l6.02.2017 J\Ъ 42,
затвердивши iT у складi згiдно з додатком (додаеться).

2. Визнжи таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Обухiвського
мiського голови вiд 0|.04.2021 J\lb 181 <Про внесення змiн до складу робочоТ
групи з питань забезпечення реалiзацii рiшень, спрямованих на пiдвищення
рiвня оплати мання норм законодавства щодо встановленого
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склАд
робочоТ групи з питань забезпечення реалiзацii рiшень,

-спрямованих на пiдвищення рiвня оплати працi та дотримання норм
законодавства щодо встановленого рiвня MiHiMarrbHoT заробiтноi плати,
. виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради

киiъськоi областi

заступник мiського голови,
голова робочоi групи;

Щиганок нач€Lпьник управлiння соцizlпьного
HiHa AHToHiBHa захисту населення виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi мiськоi ради
КиiЪськоi областi,
заступник голови робочоТ групи;

Письмак начаJIьник вiддiлу з питань внутрiшньо
Ганна Олександрiвна перемiщених осiб управлiння соцiального

захисту населення виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоТ MicbKoT ради

с '. Киiвськоi областi,
секретар робочоI групи

начаJIьник фiнансового управлiння
виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради Киiвськоi областi;

нdчальни* упрu"пiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiвськоТ областi;

директор Обухiвськоi мiськрайонноi

фiлiТ КиТвського обласного центру
зайнятостi (за згодою);

Шемет головний спецiа_гriст юридичного вiддiлу
Вiкторiя Юхимiвна виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi

мiськоi ради Киiвськоi областi;

Додаток
до розпорядження

Савенко
IVIаксим Миколайович

Мlедвiдчук
HiHa IBaHiBHa

Кондратюк
Алiна Миколаiвна

Назаренко
снiжана Анатолiiвна

Члени робочоi групи:



Гаврилюк
Олександр Сергiйович

Петренко
Олег Григорович

'.

Глузд
валентина олексiiъна

Фокiна
олена олексiтвна

Таран
BiKTop Олександрович

начzLпьник Обухiвського мiськрайонного
ВДВС I_{ентршrьного мiжрегiон€Lпьного

управлiння MiHicTepcTBa юстицii (м. Киiв)
(за зголою);

нач€Lпьник Обухiвського районного
управлiння полiцii Головного управлiння
Нацiона-гrьноТ полiцii у КиiЪськiй областi
(за згодою);

головний спецiалiст вiддiлу забезпечення
наповнення бюджету }Jb 3 фiнансово-
економiчного управлiння Головного

управлiння Пенсiйного фо"ду Украiни
у КиТвськiй областi (за зголою);

нач€Lпьник Обухiвського вiддiлу по роботi
з податковим боргом Управлiння
по роботi з податковим боргом
ГУ ДПС у Киiвськiй областi (за згодою);

голова Ради пiдприемцiв при Виконавчому
KoMiTeTi ОбухiвськоТ MicbKoT ради
Киiвськоi областi (за згодою).

В.I.РогозаКеруючиЙ справами виконавчоrо KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ областi


