
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРДДЖЕННЯ MltlvY
вiд _Ц_вересня 202| року м. Обухiв

Про внесення змiн до скJIаду

робочоi групи з питань забезпечення

реалiзацii рiшень, спрямованих на
пiдвищення рiвня оплати працi та
дотримання норм законодавства щодо
встановленого рiвня мiнiмальноi
заробiтноi плати

У зв'язку iз кадровими змiнами в cTpyкTypi Виконавчого KoMiTery
Обухiвськоi MicbKoT ради КиiвськоТ областi, з метою забезпечення подальшоi
роботи робочоТ групи з питань забезпечення ре€Lлiзацii рiшень, спрямованих
на пiдвищення рiвня оплати прачi та дотримання норм законодавства щодо
встановленого рiвня мiнiмагrьноi заробiтноi плати, вiдповiдно до пункту 20
частини 4 cTaTTi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>:

1. Внести змiни до складу робочоi групи з питань забезпечення

реалiзацii рiшень, спрямованих на пiдвищення рiвня оплати працi та
дотримання норм законодавства щодо встановленого рiвня мiнiмальноТ
заробiтноi плати, утвореноi розпорядженням Обухiвського мiського голови
вiд l6.02.20|7 Ns 42, затвердивши iT у складi згiдно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Обухiвського
мiського голови вiд l4.07.2021 J\Ъ 349 <Про внесення змiн до розпорядження
Обухiвського мiського голови вiд 17.02.2017 J\b 42 <Про утворення робочоТ
групи з питань забезпечення реалiзачii рiшень, спрямованих на пiдвиtцення

рiвня оплати працi та дотримання норм законодавства щодо встановленого

рiвня мiнiмальноТ заробiтноi плати виконавчого KoMiTery Обухiвськоi MicbKoi

ради)).

Обухiвський мiський голова

Вiкторiя IlЦЕНКО

Олександр ЛЕВЧЕНКО



,Щодаток
до розпорядження

Обухiвського мiського голови
вiд./У.09.202l jф //l/

склАд
робочоi групи з питань забезпечення реалiзацii рiшень,

спрямованих на пiдвищення рiвня оплати праui та дотримання норм

заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв
Обухiвськоi MicbKoT ради,
голова робочоi групи

нач€шьник управлiння соцi€шьного
захисту населення Виконавчого
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради,
заступник голови робочоi групи

нач€Lпьник вiддiлу з питань
внутрiшньо перемiщених осiб
управлiння соцiального захисту
населення Виконавчого KoMiTeTy

Олександр Сергiйович

Кондратюк
Алiна Миколаiвна

законодавства щодо встановленого рiвня мiнiмапьноТ заробiтноi плати

Савенко
максим Миколайович

I_{иганок
HiHa AHToHiBHa

Письмак
Ганна Олександрiвна

Гаврилюк

мiжрегi онztльцого управлiння
MiHicTepcTBa юстицii (м. КиТв)
(за згодою)

Глузд головний спецiалiст вiддiлу
Вапентина Олексiiвна забезпечення наповнення бюджету

J\b3 фiнансово - економiчного
управлiння Головного управлiння
Пенсiйного фонду Украiни у
киiвськiй областi
(за зголою)

секретар робочоi групи

Члени робочоТ групи

начЕuIьник Обухi вського
мiськрайонного ВШС Щентрагlьного

нач€шьник управлiння економiки
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoi ради Киiвськоi областi



Кучма
олена Михайлiвна

Медвiдчук
HiHa IBaHiBHa

Назаренко
снiжана Анатолiiвна

Петренко
Олег Григорович

Таран
BiKTop Олександрович

Фокiна
олена олексiiвна

Шемет
Вiкторiя Юхимiвна

Керуючий справами Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi областi

головний спецiалiст юридичного
вiддi.гry Виконавчого KoMiTeTy
Обухiвськоi MicbKoT ради Киiвськоi
областi

начЕuIьник фiнансового управлi ння
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради Киiвськоi областi

директор Обухiвськоi Mi ськрайонноi
фiлiТ КиТвського обласного центру
зайнятостi (за згодою)

начЕLпьник Обухiвського районного
управлiння полiцii Головного
управлiння Нацiональноi полiцii у
Киiвськiй областi (за згодою)

голова Ради пiдприемцiв при
Виконавчому KoMiTeTi Обухi вськоi
MicbKoi ради КиiвськоТ областi (за
згодою)

начальник Обухiвського вiддiлу по

роботi з податковим боргом
Управлiння по роботi з податковим
боргом ГУ ДIС у КиiЪськiй областi
(за згодою)

iнспектор працi - головний спецiалiст
вiддiлу з питань внутрiшньо
перемiщених осiб
управлiння соцiального захисту
населення Виконавчого KoMiTery
ОбухiвськоI мiськоi ради

BiKTop РОГОЗА


