
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 09.04. 2021  № 48 

      м. Золотоноша 

 

Про склад робочої групи по сприянню легалізації ринку  

праці в новій редакції 
 

У зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у складі виконавчого 

комітету, керуючись п.1, 7, 20 ч.4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні, –  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  

 

1. Затвердити склад робочої групи по сприянню легалізації ринку праці в 

новій редакції згідно з додатком.  

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 10.10.2019 № 128 „Про склад робочої групи по сприянню легалізації ринку 

праці міста в новій редакції”. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М. та управління праці та соціального 

захисту населення (Лукомська Т.Е.) 

 

 

Міський голова      Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Лукомська 23320 

         



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 09.04.2021  № 48 

 

 

Склад 

робочої групи по сприянню легалізації ринку праці  

 

Голова робочої групи - перший заступник міського голови; 

 

Заступник голови робочої 

групи 

- начальник управління праці та соціального 

захисту населення;  

Секретар робочої групи - начальник відділу праці та соціальних гарантій 

управління праці та соціального захисту 

населення; 

  

Члени робочої групи: 

 

- провідний фахівець з питань зайнятості відділу взаємодії з роботодавцями 

Золотоніської міськрайонної філії Черкаського обласного центру зайнятості (за 

згодою); 

- начальник фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради; 

- начальник управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету Золотоніської міської ради;  

- головний спеціаліст – інспектор праці відділу праці та соціальних гарантій 

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради; 

- начальник відділу прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради; 

- начальник відділу обслуговування громадян № 5 (сервісного центру) 

управління обслуговування громадян ГУ ПФУ в Черкаській області (за 

згодою);       

- начальник Золотоніського ДПУ ГУ ДПС у Черкаській області (за згодою) 

- начальник служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради;  

- начальник відділу культури виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 

- начальник Золотоніського районного відділу поліції головного управління 

Національної поліції в Черкаській області; 

- начальник відділу освіти виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 

- директор КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” (за згодою). 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 


