
   

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Кременець             № __________ 

Про внесення змін до 
розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 
18 червня 2021 року №138/02-07/1
 
         У зв’язку із організаційними та кадровими змінами в районній військовій 
адміністрації та інших державних установах, представники яких входять у склад 
районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати 
(грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням 
законодавства про працю, відповідно до статей 28, 32, 39 Закону України ,,Про 
місцеві державні адміністрації”, з метою сприяння здійснення повноважень 
районної військової адміністрації:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 18 червня 2021 року № 138/02-07/1 „Про районну комісію з питань погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), 
забезпечення контролю за додержанням законодавства про працю”, виклавши 
додаток у редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника 
військової адміністрації від 05 грудня 2022 року № 119/02-07/1 „Про внесення 
змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 червня 
2021 року № 138/02-07/1”. 

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК
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                                                                       Додаток
                                                                       до розпорядження голови
                                                                       районної державної адміністрації
                                                                       18.06. 2021 року  № 138/02-07/1

(у редакції розпорядження начальника 
районної військової адміністрації
____________№__________ )

СКЛАД
районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати (грошового забезпечення), забезпечення контролю за додержанням 

законодавства про працю

ЗЛОЧЕВСЬКА
Алла Миколаївна

- заступник начальника районної військової 
адміністрації, голова комісії

БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Роман Борисович

- начальник управління соціально-економічного 
розвитку територій  районної військової 
адміністрації, заступник голови комісії

ЖМАЧЕНКО
Юлія Юріївна

- головний спеціаліст-юрисконсульт управління 
соціального захисту населення, секретар районної 
тимчасової комісії

 Члени комісії:

ГОРЯНИЙ
Сергій Володимирович

- начальник Кременецького районного відділу 
поліції  Головного управління Національної поліції 
в Тернопільській області (за згодою)

ІЛИНИЧ
Олег Петрович

- директор Кременецької районної філії 
Тернопільського обласного центру зайнятості (за 
згодою)

КОСТЮК
Наталія Анатоліївна   
      

- начальник Кременецького відділу обслуговування 
громадян (сервісний центр)  Головного управління 
Пенсійного фонду України Тернопільської області 
(за згодою)

НАДЮК
Анатолій Іванович

- начальник управління Державної казначейської 
служби України у Кременецькому районі 
Тернопільської області (за згодою)



        2

ТІВОН
Ольга Петрівна

- начальник Кременецького відділу податків і зборів з 
фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 
управління   податкового адміністрування фізичних 
осіб Головного управління Державної податкової 
служби у Тернопільській області (за згодою)

ШЕРШНЬОВА
Наталія Миронівна

- начальник відділення Національної служби 
посередництва і примирення в Тернопільській 
області (за згодою)

ЯЧМЕНЬОВ
Сергій Миколайович

- виконувач обов’язків начальника відділу державної 
виконавчої служби у Кременецькому районі 
Тернопільської області Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції  (за згодою)

Начальник управління 
соціального захисту
населення  адміністрації                                                 Людмила ГАВРИЛЮК

                 
Юлія Жмаченко


