
 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

21 серпня 2018 року                        Баштанка                            154-р 
 

Про створення робочої групи з питань 

забезпечення реалізації рішень,  

спрямованих на підвищення рівня 

оплати праці та дотримання  норм 

законодавства в частині мінімальної 

заробітної плати 

 

             З метою належного вирішення низки проблемних питань, які 

стосуються підвищення мінімальної заробітної плати, недопущення 

скорочення працівників та переведення їх на скорочену тривалість робочого 

часу, відповідно до розпорядження Миколаївської обласної державної 

адміністрації  від 19.01.2017 року №202/0/05-60/3-17 , вважаю за необхідне : 

 

 1.Створити робочу групу з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати (додаток). 

 

2. Розпорядження міського голови  від 06.02.2017 року №12-г «Про 

створення робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати» вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

  3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів  ради          Євдощенко 

С.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                               І.В.Рубський 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                            Додаток 

                                                                                            до розпорядження   

                                                                                            міського голови 

                                                                                            від 21.08.18 р.  № 154-р 

 

Склад робочої групи з питань забезпечення рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання  норм 

законодавства в частині мінімальної заробітної плати 

 

Євдощенко Світлана 

Вікторівна 

голова робочої групи, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Якимчук Ніна Іванівна  заступник голови робочої групи, начальник 

управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації (за згодою) 

 

Комощук Олена Іванівна секретар робочої групи , начальник відділу з 

питань розвитку економіки, торгівлі та 

оподаткування 

Зеркаліна Ганна Романівна член робочої групи, начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Ільчук Лілія Сергіївна член робочої групи, завідувач сектору 

доходів фінансового відділу міської ради 

Іванова Алла Ігорівна член робочої групи, начальник управління 

Пенсійного фонду України в Баштанському 

районі (за згодою) 

Мелтонян Левон 

Олександрович 

член робочої групи, начальник Баштанської 

об’єднаної податкової  інспекції Головного 

управління Державної фіскальної служби у 

Миколаївській області (за згодою) 

Куруч Дмитро Ілліч член робочої групи, головний державний 

інспектор (за узгодженням) 

 

 

 

 

Начальник відділу з питань розвитку 

економіки,торгівлі та оподаткування                                          О.І.Комощук 


