
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про внесення змін до складу міжвідомчої 
робочої групи з питань реалізації заходів 
щодо легалізації найманої праці 
на території району

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 16, 23, 39 статті Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин 
між роботодавцями та найманими працівниками на території району, та забезпечення 
належної роботи міжвідомчої робочої групи з питань легалізації найманої праці на території 
району :

1. Внести зміни до складу міжвідомчої робочої групи з питань реалізації заходів 
щодо легалізації найманої праці при райдержадміністрації, затвердженого п.1 розпорядження 
від 06 вересня 2017 р. № 758, виклавши його у новій редакції, що додається.

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
районної державної адміністрації
Обг-/іуднл-гзг?А  № ?£?.

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань реалізації заходів щодо легалізації найманої праці

на території району

Скороход
Олександр Олексійович

Куцоконенко 
Лідія Іванівна -

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

заступник начальника - начальник відділу, в.о. 
начальника 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;

Хворостян *
Наталія Володимирівна

Гнута
Людмила Іванівна

Кісель
Олена Василівна

Сковородка 
Наталія Василівна

Тищенко
Юлія Спиридонівна

Кошкін
Владислав Романович

Колесник
Ольга Володимирівна

Члени робочої групи:

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

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

начальник управління фінансів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області;

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

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

оперуповноважений сектору кримінальної поліції 
Новопсковського відділу поліції ГУНП в Луганській 
області (за згодою);

провідний спеціаліст з контрольно-ревізійної роботи 
відділу обліку страхувальників правового забезпечення 
та контрольно-ревізійної роботи Старобільського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України у Луганській області 
(за згодою).


