
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___17.06.2020_____         №___203__ 

м. Лиман 

 

 

Про затвердження складу комісії з 

питань легалізації виплати заробітної 

плати та зайнятості населення  
 

 

 

 

В зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад комісії з питань легалізації виплати заробітної плати 

та зайнятості населення (додається). 

 

2. Додаток 1 рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 

№ 248 «Про створення комісії та робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати та зайнятості населення» визнати таким, що втратив чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

17.06.2020 № 203 

 

 

Склад комісії  
з питань легалізації виплати заробітної  

плати та зайнятості населення 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна - Заступник міського голови, голова комісії 

 

Малий Роман Олександрович - керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, заступник голови 

комісії 

 

Роменська Оксана 

Олександрівна 

- головний спеціаліст сектору з питань праці 

управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 
 

Авдєєнко Надія Павлівна - начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету Лиманської 

міської ради  

 

Безгубов Олександр 

Володимирович 

- начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, інспектор з питань праці  

 

Ганул Євген Юрійович - начальник Лиманського міського відділення 

Фонду соціального страхування управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Донецькій області (за 

згодою)  

 

Гергель Роман Валерійович 

 

- голова Лиманського районного комітету 

профспілки працівників державних установ 

(за згодою) 

 

Єрьоменко Тетяна Анатоліївна 

 

- директор Лиманського міського центру 

зайнятості 

 

Жабін Андрій Сергійович 

 

- начальник Лиманського міського відділу 

Державної виконавчої служби Східного 

межрегіонального управління міністерства 

юстиції (м. Харків) (за згодою) 



 

Задорожний Олексій 

Олександрович 

- начальник відділу агропромислового 

розвитку Лиманської міської ради 

 

Лук’ян Євгеній Вікторович - старший дільничний офіцер поліції сектору 

превенції Лиманського ВП Слов’янського 

ВП ГУНП в Донецькій області, майор 

поліції (за згодою) 

 

Мальченко Ганна Вікторівна - начальник управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради 

 

Сухова Юлія Андріївна - в.о. заступника начальника Бахмутсько-

Лиманського об’єднаного ПФУ Донецької 

області (за згодою) 

 

Стешенко Юрій 

Володимирович 

- начальник Лиманської ДПІ Слов’янсько-

Лиманського Управління ГУДФС у 

Донецькій області (за згодою) 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна 

 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

 

 

 

Начальника управління  

соціального захисту населення      Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 

 


