
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

21 травня 2018  року                       м. Шепетівка                           № 93-2018р 
 

 

Про внесення змін до  

розпорядження міського  

голови від 09.04.2014р. №58-2014р. 

 

 

            На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року 

№863 “Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати       

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат  та 

керуючись   п. 20 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”: 

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 09.04.2014р. №58-2014р. 

«Про створення міської тимчасової комісії з питань погашення 

заборгованості заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат, виклавши додаток 1 до нього у новій редакції 

(додається).  

2. Визнати таким, що втратило  чинність розпорядження міського голови від 

13.04.2016 року №76-2016 р. «Про внесення змін до розпорядження міського 

голови від 09.04.2014 р. №58-2014 р.». 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою та 

начальником управління праці та соціального захисту населення Біласом С.Г. 

 

 

      

 

 

 

 Міський голова                                                                М.Полодюк 



                                                                                             Додаток  1 

                                                                                            до розпорядження    міського голови 

                                                                                            від 21.05.18 року № 93-2018р 

    

СКЛАД 

міської  тимчасової  комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної плати                   

( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та  інших соціальних виплат. 

 

    Полодюк                                     -   міський голова, голова комісії; 

     Михайло Іванович                       
  
     Білас                                            -  начальник  управління праці та соціального                      

Сергій Григорович                        захисту населення, заступник голови комісії;          
 

    Вовкодавець                               -  головний спеціаліст з питань оплати  праці управління 

    Ірина Аркадіївна                           праці та соцзахисту   населення, секретар комісії;    
 

  Гаврилюк                                    - начальник Шепетівського відділення виконавчої  

Валентина Іванівна                      дирекції Фонду соціального страхування України в  

    Хмельницькій області (за згодою); 
    Гринь                                           -  начальник       управління економічного розвитку 

    Олександр Михайлович                міськвиконкому; 
 

    Дрищ                                           -  начальник    фінансового управління міськвиконкому; 

    Василь Олексійович      
    
    Дячук                                          -  заступник начальника управління праці 

    Іван Анатолійович                        та соцзахисту населення, начальник   відділу  праці  та    

                                                            соціальних зв’язків;  

Ковальчук  Юлія                       - заступник начальника Головного  управління 

Вікторівна                                    Пенсійного фонду України в Хмельницькій  

                                                           області (за згодою); 

 

         Колбасовська                             - голова Шепетівської районної профспілкової організації                       

Катерина Павлівна                      працівників державних установ по координації    

                                                                діяльності    профспілкових організацій міста та району    

                                                                ( за згодою); 

Ординська                                   - Заступник начальника, начальник  

Валентина Миколаївна               Шепетівського відділення Славутської ОДПІ (за згодою); 
 

    Петросян                                    - начальник відділу  статистики в Шепетівському  

    Любов Іванівна                            районі ( за згодою); 
 

     Сулімко                                      - головний державний інспектор Управління Держпраці 

     Катерина  Юріївна                      у Хмельницькій області ( за згодою); 
      
    Цвіркун                                      - начальник  управління  житлово – комунального  

Павло  Ігорович                          господарства та з питань  регулювання земельних    

відносин 

         

 

 

              Керуючий справами виконкому                                               В.Рачук 


