УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 22.11.2011 №332рг
м. Красноармійськ

Про затвердження нового складу
робочої групи з проведення
безкоштовних консультативноправових зустрічей з населенням

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтями

42, 59

Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

1.Затвердити новий склад робочої групи з проведення безкоштовних
консультативно-правових зустрічей з населенням (додається).

2. Розпорядження міського голови від 08.12.2008 №346рг вважати таким,
що втратило чинність.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
22.11.2011 № 332рг
СКЛАД
робочої групи з проведення безкоштовних
консультативно-правових зустрічей з
населенням
Ярова
Ніна Петрівна

-

керуючий справами виконкому міської ради,
голова робочої групи

Владимирова
Юлія Олегівна

-

головний спеціаліст Красноармійського міськрайонного управління юстиції (за згодою)

Воробйова
Наталія Анатоліївна

-

юрисконсульт Красноармійського міського
центру зайнятості (за згодою)

Іванов
Ігор Юрійович

-

юрисконсульт Фонду страхування від
небезпечних випадків (за згодою)

Іщенко
Антоніна Олегівна

-

юрисконсульт, головний спеціаліст юридичного
відділу виконкому міської ради

Кабетова
Світлана Семенівна

-

начальник загального відділу управління
Пенсійного фонду України
в місті Красноармійську (за згодою)

Котляр
Ганна Вікторівна

-

юрисконсульт КП “Красноармійський центр
єдиного замовника»

Лебедєва
Наталія Вікторівна

-

юрисконсульт відділу освіти міської ради

Маглеваній
Денис Юрійович

-

начальник відділу з питань внутрішньої
політики міської ради

Павлюченко
Яна Миколаївна

-

юрисконсульт КП “Красноармійськводоканал»

Члени робочої групи:

2
Скляров
Дмитро Володимирович

юрисконсульт КП «Красноармійськтепломережа»

Сокологорська
Людмила Миколаївна

юрисконсульт Красноармійської центральної
районної лікарні (за згодою)

Солодовник
Неля Вікторівна

заступник начальника, начальник відділу
державно-виконавчої служби Красноармійського
міськрайонного управління юстиції (за згодою)

-

Суліма
Ольга Миколаївна

-

начальник юридичного відділу Красноармійської
об’єднаної державної податкової інспекції
(за згодою)

Третяк
Віра Ігорівна

-

юрисконсульт КП «Управління міського
господарства»

Хмельова
Світлана Миколаївна

-

юрисконсульт 1 категорії Локомотивного депо
(за згодою)

Шаповалова
Валентина Володимирівна

провідний спеціаліст, юрисконсульт управління
праці та соціального захисту населення

Шиленко
Світлана Володимирівна

державний нотаріус першої Красноармійської
нотаріальної контори (за згодою)

Керуючий справами виконкому
міської ради

Н.П. Ярова

