
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації 

0 6 смт. Н о в о п с к о в № ^ р 

Про внесення змін до складу робочої групи 
з питань забезпечення реалізації рішен ь, 
спрямованих на підвищення рівня 
оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині виплати 
мінімальної заробітної плати 

Відповідно до ст.6, пункту 10 частини 1 статті 16, статті 24, пункту 9 частини 1 
статті 39 Закону Укра їни «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення 
реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати: 

1, Внести зміни до складу робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства 
в частині мінімальної заробітної плати затвердженого п.2 розпорядження від 26 
січня 2017 р. №35, виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації 

0 6 . 0 9 . 201 7 р. № Ж р 

СКЛАД 
робочої групи 

з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

Скороход 
Олександр Олексійович 

заступник голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області, голова робочої групи; 

Гаркавченко 
Ірина Миколаївна 

начальник управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, заступник голови робочої групи; 

Лазуренко 
Микола Сергійович 

головний спеціаліст відділу праці управління 
соціального захисту населення Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, секретар 
робочої групи; 

Члени робочої групи: 

Хворостян 
Наталія Володимирівна 

виконуючий обов'язки директора Новопсковського 
районного центру зайнятості (за згодою); 

Гнута 
Людмила Іванівна 

перший заступник начальника Марківського об'єднаного 
управління Пенсійного фонду України в Луганської 
області (за згодою); 

Кісель 
Олена Василівна 

начальник управління фінансів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області; 

Сковородка 
Наталія Василівна 

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області; 

Тищенко 
Юлія Спиридонівна 

заступник начальника - начальник Новопсковського 
відділення Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській 
області (за згодою); 

Полякова 
Катерина Юріївна 

головний державний інспектор відділу державного 
нагляду в сфері трудових відносин управління з питань 
праці Головного управління Держпраці у Луганській 
області(за згодою); 

Мельник 
Ірина Миколаївна 

головний державний інспектор відділу державного 
нагляду додержання законодавства соціального 
страхування управління з питань праці Головного 


