
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____21.07.2021_         №___278_____ 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до складу міжвідомчої 
робочої групи з питань забезпечення 
реалізації рішень, спрямованих на підвищення 
рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської ради від 
17.02.2021 № 50 “Про створення міжвідомчої 
робочої групи з питань забезпечення 
реалізації рішень, спрямованих на підвищення 
рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати” 
 
 

В зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради. 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до складу комісії міжвідомчої робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати від 
17.02.2021 № 50 “Про створення міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення 
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання 
норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати”: 
1.1 Вивести зі складу міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати: 

- Сухову Юлію Андріївну – в.о. заступника начальника Бахмутсько-
Лиманського об’єднаного ПФУ Донецької області. 

1.2. Ввести до складу міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати: 



- Гамаюнову Юлію Миколаївну – начальника відділу обслуговування 
громадян № 3 (сервісний центр) Головного управління ПФУ у Донецькій 
області. 

2. Склад міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства 
в частині мінімальної заробітної плати (додаток 1). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Афоніна Ю. А. 

 
 

Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

_____21.07.2021__ №______278______ 
Склад комісії 

міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень,  
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати 
 

Афонін Юрій Анатолійович  заступник міського голови, голова робочої 
групи 
 

Гамаюнова Юлія Миколаївна  начальник відділу обслуговування 
громадян № 3 (сервісний центр) Головного 
управління ПФУ Донецької області 
 

Поцепай Оксана Ігорівна  головний спеціаліст сектору з питань праці 
управління соціального захисту населення 
Лиманської міської ради, секретар робочої 
групи 
 

Члени робочої групи: 
 
Андрєєва Ганна Сергіївна  начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лиманської 
міської ради  
 

Андреєв Вадим Владиславович  голова організації роботодавців 
Лиманської об’єднаної територіальної 
громади, керівник ТОВ “Чайка” (за 
згодою) 
 

Безгубов Олександр 
Володимирович 
 

 начальник відділу з питань праці 
виконавчого комітету Лиманської міської 
ради, інспектор праці 
 

Бессарабов Леонід Павлович  голова Лиманської дорожньої 
профспілкової організації залізничників і 
транспортних будівельників України (за 
згодою) 
 

Ганул Євген Юрійович  начальник Лиманського міського 
відділення Фонду соціального страхування 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в 
Донецькій області (за згодою) 

Гергель Роман Валентинович  голова Лиманського районного комітету 



 профспілки працівників державних установ 
(за згодою) 
 

Глущенко Марина Іванівна  голова профспілкового комітету відділу 
культури та туризму (за згодою) 
 

Демидова Вікторія Вікторівна  голова Лиманської районної організації 
профспілки працівників охорони здоров’я 
України 

Діденко Надія Миколаївна 
 
 
Єрьоменко Тетяна Анатоліївна 
 
 
Пилипенко Тетяна Вікторівна 
 
 
Полякова Ніна Миколаївна 
 
 
 
Синяк Зінаїда Трохимівна 
 
 
 
Стешенко Юрій Володимирович 

 начальник управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради 
 
директор Лиманського міського центру 
зайнятості  
 
начальник фінансового управління 
Лиманської міської ради 
 
голова райкому профспілки працівників 
агропромислового комплексу (за згодою) 
 
голова профспілкового комітету 
Краснолиманського районного 
споживчого товариства (за згодою) 
 
начальник Лиманської ДПІ ГУДПС у 
Донецькій області (за згодою) 

Ткачов Артем Олександрович  дільничний офіцер поліції відділу поліції 
№ 3 Краматорського районого управління 
поліції (за згодою) 

Шуляченко Ірина Олексіївна 
 

 начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лиманської міської 
ради 

Яцюк Олена Олексіївна  заступник начальника управління 
соціального захисту населення Лиманської 
міської ради 
 

Склад міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 
частині мінімальної заробітної плати розроблено управлінням соціального захисту 
населення Лиманської міської ради. 
 
Начальник управління  
соціального захисту населення      Г. В. Мальченко 
 
Керуючий справами       О. В. Погорелов 


