УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 21.09.2011 № 249рг
м. Красноармійськ
Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 26.04.2007 № 119 рг
У зв’язку з кадровими змінами та з метою здійснення контролю за своєчасністю
виплати заробітної плати,

забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень,

страхових внесків до Пенсійного фонду, запобігання неплатоспроможності в місті та
координації дій структурних підрозділів, управлінь, відділів органів міської ради з означених
питань, керуючись статтями 42,59 Закону України „Про місцеве самоврядування України ,-

1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 26.04.2007 № 119 рг
«Про міську комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення
податкових та бюджетних надходжень», затвердивши склад комісії в новій редакції
(додається).

2.Розпорядження міського голови від 20.11.2009 № 215 рг «Про міську комісію
з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових
та бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання
неплатоспроможності», вважати таким, що втратило чинність.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 26.04.2007 № 119 рг
(в редакції розпорядження
міського голови
від 21.09.2011 №249рг

СКЛАД
міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати ,забезпечення податкових та бюджетних
надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та
запобігання неплатоспроможності.

Штутман
Валентина Василівна

- заступник міського голови, начальник
фінансового управління міської ради, голова комісії

Бонзюх
Ірина Павлівна

- начальник
управління праці та
соціального захисту населення міської
заступник голови комісії

Воробйова
Олена Василівна

- головний спеціаліст відділу з питань
праці управління праці та соціального захисту
населення міської ради, секретар комісії

ради,

Члени комісії:
Головкіна
Тетяна Вікторівна

- начальник Красноармійського
управління статистики (за згодою)

Доценко
Лідія Іванівна

- начальник управління
оподаткування фізичних осіб
Красноармійської ОДПІ (за згодою)

Єрохін
Олександр Олександрович

- заступник начальника відділу
державної виконавчої служби у Красно-армійському
міжрайонному управлінні юстиції (за згодою)

Зелена
Віра Миколаївна

- начальник відділу погашення
прострочених
податкових
Красноармійської ОДПІ (за згодою)

Зуб
Наталія Олександрівна

- головний спеціаліст державної
Територіальної інспекції праці
Донецькій області (за згодою)

у

Мусієнко
Світлана Олександрівна

- головний спеціаліст державної
Територіальної інспекції праці
Донецькій області (за згодою)

у

Пєшков
Михайло Леонідович

- старший помічник Красноармійського
міжрайонного прокурора (за згодою)

Початовський
Володимир Іванович

- начальник управління Пенсійного
фонду України в місті Красноармійську Донецької
області (за згодою)

Солонікова
Ангелина Георгіївна

- начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та профзахворювань в м.
Красноармійськ

зобов’язань

(за згодою)
Толмачов
Микола Іванович

- директор Красноармійського
міського центру зайнятості (за згодою)

Цопа
Тетяна Миколаївна

- головний спеціаліст управління
економіки та пріоритетного розвитку
міської ради

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова

