УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 07.04.2011 року № 93
Про затвердження нового
складу тристоронньої соціальноекономічної ради при голові
райдержадміністрації
В зв’язку з кадровими змінами керівного складу районної державної
адміністрації та вибуттям окремих членів тристоронньої соціальноекономічної ради при голові райдержадміністрації, затвердженої
розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.07.2008 року № 228 «Про
затвердження нового складу тристоронньої соціально-економічної ради при
голові райдержадміністрації»:
1. Викласти додаток до розпорядження голови райдержадміністрації від
03.07.2008 року № 228 «Про затвердження нового складу тристоронньої
соціально-економічної ради при голові райдержадміністрації» в новій редакції
(додається):
1.1. Затвердити територіальну тристоронню соціально-економічну раду
при голові райдержадміністрації у складі згідно з додатком.
1.2. Призначити співголовами ради:
Від райдержадміністрації – Ковальчука Олександра Станіславовича –
заступника голови районної державної адміністрації;
Від профспілок району – Забродську Антоніну Михайлівну – в.о. голови
РК профспілки працівників АПК району (за згодою);
Від організації роботодавців – Янчука Василя Васильовича – голова
організації роботодавців району, керівник ДП «ПМК-156» (за згодою).
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 07.04.2011 року №93

СКЛАД
тристоронньої соціально-економічної ради при
голові райдержадміністрації
Від райдержадміністрації:
Козловець
Тетяна Миколаївна

- начальник фінансового
управління райдержадміністрації

Мельник
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації,
заступник співголови ради

Ніколайчук
Антоніна Степанівна

- начальник управління економіки
райдержадміністрації

Трохоненко
Олександр Антонович

- заступник голови райдержадміністрації

Кльоц
Ірина Василівна

- в.о начальника відділу культури і
туризму райдержадміністрації

Від роботодавців (за згодою):
Хоречко
Лариса Валеріївна

- директор територіального
центру соціального обслуговування для
надання соціальних послуг
Олевського району

Гулько
Сергій Дмитрович

- директор ДП «Олевське лісове
господарство»,
заступник співголови ради

Кравченко
Микола Карпович

- голова правління ВАТ
«Олевське ШБУ-42»

Матвейшин
Василь Васильович

- керівник КП «Олевська ЦРА № 32»

Нечипорук
Олег Михайлович

- голова правління ВАТ
«Олевський хлібозавод»

Від профспілок (за згодою):
Марчук
Ольга Адамівна

- голова профспілки працівників
лісового господарства

Островська
Ольга Григорівна

- голова профспілки працівників
соціальної сфери

Терновий
Іван Олександрович

- голова РК профспілки працівників
освіти

Шавула
Тарас Петрович

- голова РК профспілки медпрацівників

Секретар ради:
Власюк
Людмила Михайлівна

Керівник апарату
райдержадміністрації

- начальник відділу з питань праці
та контролю управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

