
 
           Проєкт 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

від                                 №  

м. Краматорськ      
 
 
Про внесення змін до рішення 

виконкому міської ради від 

20.01.2021 № 96 «Про створення 

тимчасової міської комісії з питань 

погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат» 
 
 
 У зв’язку із кадровими змінами у складі тимчасової міської комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

1 Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 20.01.2021 № 96 «Про 

створення тимчасової міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної 

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат», 

виклавши склад тимчасової міської комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

в новій редакції (додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського 

голови згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 

Міський голова        О.В. Гончаренко 
 
 
 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 



Додаток 
до рішення виконкому міської ради 

№  
 

 
С К Л А Д 

тимчасової міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат 

 
 
Савченко 
Тетяна Миколаївна 
 

- заступник міського голови, голова комісії 
 

Журавльов  
Олексій Ігорович 

- начальник відділу обслуговування громадян № 1 (сервісний 

центр) управління обслуговування громадян Головного  
управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, 

заступник голови комісії (за згодою) 
 

Статіва 
Тетяна Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу праці управління праці та     
соціального захисту населення, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Березюк 
Інна Вікторівна 

- директор Краматорського міського центру зайнятості       
(за згодою)  

   
Грипась 
Ольга Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу доходів та фінансів виробничої 

сфери фінансового управління 
 

Клець 
Юлія Володимирівна 

- заступник начальника управління, начальник відділу праці 

управління праці та соціального захисту населення 
 

Малініна                          
Наталія Володимирівна 
 

- головний державний інспектор відділу контролю 

північного напрямку управління з питань праці Східного 

міжрегіонального управління Державної служби України з 

питань праці (за згодою)  
 

Миронова 
Марія Володимирівна 

- головний державний виконавець  Краматорського відділу 

державної виконавчої служби у Краматорському районі 

Донецької області Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) (за згодою) 
 

Сергієнко 
Лариса Валеріївна 
 

- начальник Краматорського відділу по роботі з податковим 

боргом управління по роботі з податковим боргом 

Головного управління Державної податкової служби у 

Донецькій області (за згодою) 
 

Сіняк 
Євген Вікторович 

- головний спеціаліст юридичного відділу  
 
 
 



Смульська 
Ірина Михайлівна 

- начальник Краматорського міського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування       
України в Донецькій області (за згодою) 
 

Соколова  
Вікторія Євгеніївна 
 

- головний спеціаліст планово-економічного відділу 
управління житлово - комунального господарства 

Фомовський  
Денис Юрійович 
 

 старший дільничний офіцер поліції відділу превенції    
Краматорського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Донецькій області,     
майор поліції (за згодою) 
 

Шарабан 
Ольга Володимирівна 
 

- головний спеціаліст відділу стратегічного планування,     
територіального розвитку та управління проектами 

управління економічного розвитку 
  

 
 
 
Керуючий справами       І.О. Славинська 
 
 
 
Начальник управління праці та 
соціального захисту населення       П.В. Гришичева 
 
 
 
 
 
 
 


