
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 05.01.2021 року                      смт Воскресенське                              № 15-р

Про  внесення  змін  до  складу
комісії  із  загальнообов’язкового
державного   соціального
страхування  та  затвердження
нового складу комісії

Відповідно до пункту 20 частини 4  статті  42  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 30 Закону України від
23.09.1999р.  №  1105-XIV  «Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне
страхування», Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у
зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності,  затвердженим  постановою
правління  ФСС  від  19.07.2018р.  №13,  враховуючи  кадрові  зміни,  що
відбулися в апараті селищної ради, 

З О Б О В’ Я З У Ю:

1.  Делегувати  представників  від  роботодавця  до  складу  до  складу
комісії із загальнообов’язкового державного  соціального страхування 

ГАВРЮК  Тетяну  –  старшого  інспектора  з  військового  обліку  та
БОРОВКОВУ Тетяну  –  діловода  відділу  загальної  та  організаційної
роботи.
2.  Затвердити  склад  до  складу  комісії  із  загальнообов’язкового

державного  соціального страхування:
голова комісії – МАШКІН Альвіна – оператор комп’ютерного народу;
заступник  голови  комісії  –  ГАВРЮК  Тетяна -  старший  інспектор  з

військового обліку;
члени  комісії  –  КРАМАРЕНКО  Микола –  інспектор  з  охорони  праці,

цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
                           - СЕДНЄВА Ольга - інспектор з військового обліку;
                           - БОРОВКОВА Тетяна - діловод відділу загальної та

організаційної роботи.
4.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  розпорядження  селищного

голови селищної  ради від  02.11.2020 року № 43-р «Про внесення змін до
складу комісії із загальнообов’язкового державного  соціального страхування
та затвердження нового складу комісії».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова              Олександр ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до розпорядження від 05 січня 2021 року № 15-р

«Про внесення змін до складу комісії із загальнообов’язкового
державного  соціального страхування та затвердження нового складу

комісії»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                     Олена САКУН

Діловод відділу загальної 
та організаційної роботи Тетяна БОРОВКОВА 
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