
УКРАЇНА
                                              СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА                               

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

04.02.2021                                                        м. Стрий                                                 № 17

Про внесення змін до складу  робочої групи
з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня 
оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати 

           На виконання розпорядження голови Львівської голови Львівської обласної 
державної адміністрації від 23.02.2016р. № 118/0/5-17 «Про утворення   робочої групи з 
питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці 
та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та 
керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
           1.Затвердити склад робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 
частині мінімальної заробітної плати,  згідно з додатком 1.
           2. Вважати таким, що втратило  чинність розпорядження міського голови від 
17.12.2020р. №15 «Про затвердження складу міської робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати».
           3. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на   заступника міського 
голови  Журавчака М.Ю.       

 
Міський голова                                                                                 Олег КАНІВЕЦЬ

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                    



                                                                                                                                 Додаток №1
                                                                                                                                 до розпорядження міського голови
                                                                                                                                 від    ___.02.2021р.  № _____        

С К Л А Д
робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення 

рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 
плати

Журавчак Михайло Юрійович   -  заступник міського голови, голова  робочої групи

Мартинів Іван Михайлович       -    начальник  Стрийського відділу податків і 
                                                           зборів з фізичних осіб управління податкового                  
                                                           адміністрування ГУ ДПС у Львівській області,
                                                           заступник голови робочої групи                                                                                                                                                                                             

Янківська Ірина Михайлівна      -   начальник відділу праці, соціально-трудових    
                                                           відносин  Стрийської міської  ради, 
                                                           секретар робочої групи   

                                                          Члени робочої групи:
Баран Галина Миронівна                  -  начальник відділу економічного розвитку
                                                                та стратегічного планування Стрийської 
                                                                 міської ради       
Вишньовська Романа Любомирівна - директор Стрийського міськрайонного центру 
                                                                зайнятості
Веліахмедов Борис Заїдович            -  головний державний інспектор ГУ Держпраці
                                                                у Львівській області (за згодою)
Зубрицька Наталія Василівна          -  головний спеціаліст-інспектор праці  Стрийської  
                                                                міської ради
Маковська Ольга Василівна            -  заступник начальника Стрийського відділу податків і 
                                                                зборів з фізичних осіб управління податково
                                                                адміністрування ГУ ДПС у Львівській області
Семків Богдана Омелянівна            -   начальник Стрийського відділу обслуговування 
                                                                громадян управління обслуговування громадян
                                                                ГУ ПФУ у Львівській області                                                                                                                                         
Федевич Андрій Олегович              -    т.в.о. начальника ВППП Стрийського районного                   
                                                                Управління ГУ НПУ у Львівській області
Федоришин Любов Богданівна       -   начальник відділу взаємодії з  роботодавцями 
                                                                Стрийського міськрайонного центру зайнятості
  

 Керуючий справами                                                               Оксана  Затварницька                                                                                                       
                                                                                                


