
 
 
 
 
 
 

 

 

від  21.09.2021  № 129р 

м. Краматорськ      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
У зв’язку з кадровими змінами у складі робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати, зайнятості населення та заборгованості  по сплаті платежів до бюджету, 
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 

 
           1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 11.06.2021 №75р «Про 

створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості 

населення, заборгованості  по сплаті платежів до бюджету та положення про неї», 
виклавши склад  робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати, зайнятості 

населення та заборгованості  по сплаті платежів до бюджету в новій редакції (додається). 

2.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників 

міського голови, згідно з розподілом повноважень. 

 
 
 
Міський голова        О.В. Гончаренко 

 
Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 11.06.2021 №75р 

«Про створення робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати, 

зайнятості населення, заборгованості  

по сплаті платежів до бюджету та 

положення про неї» 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 

 



Додаток  
до розпорядження міського голови 

        21.09.2021  № 129 р 
 

 
 

С К Л А Д 
робочої групи з питань легалізації виплати 

заробітної плати, зайнятості населення та заборгованості  
по сплаті платежів до бюджету  

 
 

Савченко  
Тетяна Миколаївна 

- заступник міського голови, голова робочої групи 
 

   
Журавльов 
Олексій Ігоревич 
 
 
 
 

- 
 

 

   

начальник відділу обслуговування громадян №1 

(сервісний центр) управління обслуговування 

громадян Головного управління Пенсійного фонду 

України в Донецькій області, заступник голови 

робочої групи (за згодою) 
 

Сергієнко 
Лариса Валеріївна 

- начальник Краматорського відділу по роботі з 

податковим боргом Головного управління Державної 

податкової служби у Донецькій області,  заступник 

голови робочої групи (за згодою) 
 

Крайнік 
Вікторія Віталіївна 
 

  - 
 

завідувач сектору контролю за додержанням 

законодавства про працю, інспектор праці управління 

праці та соціального захисту населення, секретар 

робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати, зайнятості населення 
 

Шпінер  
Ірина Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу доходів та фінансів 

виробничої сфери фінансового управління, секретар 

робочої групи з питань заборгованості по сплаті 

платежів до бюджету 
 

Члени робочої групи: 
 

Березюк  
Інна Вікторівна  

 - директор Краматорського міського центру зайнятості 

(за згодою) 
 

Веремій  
Ольга Іванівна 

 - заступник начальника Краматорського міського 

відділу  державної виконавчої служби Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції     

(м. Харків) (за згодою) 
 
 



Гримайло  
Зінаїда Сергіївна 
 

- заступник начальника управління земельних відносин 

Попова  
Анжела Євгенівна 

- головний спеціаліст відділу стратегічного планування, 

територіального розвитку та управління проектами 

управління економічного розвитку 
 

Клець  
Юлія Володимирівна 

- заступник начальника управління – начальник відділу 

праці управління праці та соціального захисту 

населення 
 

Літвіненко 
Андрій Петрович 
 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства 

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)   
 

Мелешко 
Павло Вікторович 

- старший інспектор з ювенальної превенції відділу 

превенції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій 

області, капітан поліції (за згодою) 
 

Поляков 
Сергій Семенович 

 - заступник начальника управління, інспектор праці 
управління праці та соціального захисту населення 
 

Саєнко  
Олена Миколаївна 
 

 - начальник фінансового управління 

Сіняк  
Євген Вікторович 
 

  - головний спеціаліст юридичного відділу  
 

Сітало 
Валерій Іванович 

- голова міської ради Краматорської територіальної 

професійної спілки працівників підприємств, установ, 

організацій (за згодою)   
 

Соломка  
Олена Анатоліївна 

- начальник Краматорського відділу податків і зборів з 

фізичних осіб та проведення камеральних перевірок 

управління податкового адміністрування фізичних 

осіб Головного управління Державної податкової 

служби у Донецькій області (за згодою)   
 

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


