УКРАЇНА

КРАСНОАРМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 07.11.2013 № 230 рг
м. Красноармійськ

Про внесення змін в додаток до
розпорядження міського голови
від 28.03.2011 № 90 рг

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями 42, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», -

1. Внести зміни в додаток до розпорядження міського голови від 28.03.2011
№ 90 рг «Про затвердження нового складу міської тристоронньої соціальноекономічної ради», затвердивши новий склад міської тристоронньої соціальноекономічної ради (додається).

2. Розпорядження міського голови від 03.02.2012 № 37 рг та від 03.08.2012
№ 188 рг вважати такими, що втратили чинність.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
07.11.2013 № 230 рг

СКЛАД
міської тристоронньої соціально-економічної ради
Від міської ради:
Гаврильченко
Галина Олександрівна

- в.о. міського голови, співголова ради

Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови, заступник співголови ради

Кашенець
Світлана Василівна

- начальник відділу преси, інформації та зв’язків з
громадськістю міської ради, секретар ради

Члени ради:
Аржавітіна
Неля Вікторівна

- начальник управління Пенсійного фонду в
м. Красноармійськ та Красноармійському районі

Богославська
Надія Миколаївна

- начальник управління економіки та пріоритетного розвитку
міської ради

Воробйова
Наталія Анатоліївна

- заступник начальника міського центру зайнятості

Зуб
Наталія Олександрівна

- головний спеціаліст Територіальної державної інспекції
праці в Донецькій області

Колесникова
Тетяна Володимирівна

- спеціаліст 1 категорії з питань використання трудових
ресурсів управління соціального захисту населення

Луценко
Сергій Анатолійович

- начальник юридичного відділу виконкому міської ради

Штутман
Валентина Василівна

- заступник міського голови, начальник фінансового
управління міської ради

Яструбенко
Олександр Васильович

- заступник міського голови

Від міської організації роботодавців:
Толмачов
Микола Іванович

- директор міського центру зайнятості, голова міської
організації роботодавців, співголова ради

Дворник
Владислав Миколайович

- приватний підприємець, член Всеукраїнської оптичної
асоціації з виготовлення та реалізації окулярної оптики,
заступник співголови ради

Члени ради:
Анашкін
Віктор Миколайович

- заступник завідуючого ортопедичним відділенням
стоматологічної поліклініки

Гаджиєва
Антоніна Павлівна

- начальник відділу кадрів відокремленого підрозділу «Шахта
«Родинська» ДП «Красноармійськвугілля»

3

Дударєв
Олександр В’ячеславович

- головний інженер ЗАТ «Красноармійське автопідприємство
«Укрбуд»

Зусмановський
Денис Костянтинович

- директор КП «Красноармійський центр єдиного замовника»

Карнаух
Вадим Віталійович

- директор КП «Управління міського господарства»

Ляшок
Ярослав Олександрович

- директор Красноармійського індустріального інституту
державного вищого навчального закладу Донецького
Національного технічного університету
- начальник Красноармійського управління газопостачання і
газифікації

Марин
Володимир Михайлович
Неголюк
Костянтин Олександрович
Саркісян
Ніна Вікторівна

- начальник локомотивного депо станції Красноармійськ
Донецької залізниці
- головний лікар Комунальної лікувально-профілактичної
установи «Міський наркологічний диспансер
м. Красноармійськ»

Від міської ради профспілок:
Сиротюк
Роман Павлович

- голова Красноармійської ради голів профспілок
підприємств, організацій та установ, співголова ради

Подоляка
Ігор Васильович

- заступник голови Красноармійської ради голів профспілок
підприємств, організацій та установ, заступник співголови
ради

Члени ради:
Абрамов
Олександр Вікторович
Висоцька
Любов Сергіївна

- голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників
України м. Димитров, Красноармійськ та
Красноармійського району
- голова профспілки ПАТ «Красноармійський Динасовий
завод»

Комка
Тетяна Артурівна

- голова міської профспілки робітників державних установ

Косов
Сергій Олександрович

- голова Красноармійської районної організації профспілки
охорони здоров’я в Україні

Парінцев
Федір Іванович
Розкішна
Людмила Вікторівна

- голова учбового комбінату ВП «Шахта «Родинська»

Скляр
Олександр Іванович

- голова профспілки ПАТ «ШУ «Покровське»

Щепотін
Валентин Іванович

- голова профспілки ДП «Вугільна компанія «Шахта
«Краснолиманська»

Янишева
Валентина Михайлівна

- голова первинної організації профспілки локомотивного
депо станції Красноармійськ Донецької залізниці

Керуючий справами
виконкому міської ради

- голова міської організації профспілки працівників освіти та
науки України

Н.П.Ярова

