
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 вересня 2021 р.                                  Київ                                                   № 618

Про затвердження нового складу тимчасової комісії Київської
облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

На часткову зміну пункту 1 розпорядження голови Київської обласної
державної адміністрації від 09 лютого 2010 року № 108 «Про утворення
тимчасової комісії Київської облдержадміністрації з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат» затвердити новий склад тимчасової комісії
Київської облдержадміністрації з питань погашення заборгованості із заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
згідно з додатком.

Голова адміністрації (підпис) Василь ВОЛОДІН



Додаток
до розпорядження голови
адміністрації
30 вересня 2021 року № 618

С К Л А Д

тимчасової комісії Київської облдержадміністрації
з питань погашення заборгованості із заробітної плати

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат

ВОЛОДІН
Василь Геннадійович

- голова Київської облдержадміністрації,
голова тимчасової комісії

ТОРКУНОВ
Олег Миколайович

- заступник голови Київської облдержадміністрації,
заступник голови тимчасової комісії

МЕЩАН
Ігор Вікторович

- директор департаменту соціального захисту
населення Київської облдержадміністрації,
заступник голови тимчасової комісії

МАЦЬКО
Сергій Вікторович

- заступник директора департаменту – начальник
управління праці, зайнятості населення та
соціальних гарантій учасників антитерористичної
операції департаменту соціального захисту
населення Київської облдержадміністрації,
заступник голови комісії

ХОМЕНКО
Василь Миколайович

- начальник відділу трудових відносин та праці
управління праці, зайнятості населення та
соціальних гарантій учасників антитерористичної
операції департаменту соціального захисту
населення Київської облдержадміністрації,
секретар тимчасової  комісії

Члени тимчасової комісії:



БОНДАР
Алла Володимирівна

- директор департаменту регіонального розвитку
Київської облдержадміністрації
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ВОРОНІН
Віктор Геннадійович

- голова правління Київської обласної організації
роботодавців, промисловців і підприємців
(за згодою)

ГРИГОРЕНКО
Ігор Васильович

- начальник управління пасажирських перевезень
Київської облдержадміністрації

ДАРМОСТУК
Денис Георгійович

- директор Київського обласного центру зайнятості

ДАЦЕНКО
Олександр Олександрович

- директор департаменту фінансів Київської
облдержадміністрації

ДОВГАЛЬ
Костянтин Костянтинович

- начальник управління агропромислового розвитку
Київської облдержадміністрації

ЄЖОВ
Максим Валерійович

- головний державний виконавець відділу
примусового виконання рішень Управління
забезпечення примусового виконання рішень у
Київській області Центрального
міжрегіонального управління  Міністерства
юстиції (м. Київ) (за згодою)

КОРОЛЬ
Галина Миколаївна

- директор департаменту житлово-комунального
господарства та енергоефективності Київської
облдержадміністрації

КОСЯЧЕНКО
Інна Вадимівна

- начальник управління податкового
адміністрування фізичних осіб Головного
управління Державної податкової служби у
Київській області

КОЦУПАЛ
Даніїл Валерійович

- начальник відділення Національної служби
посередництва і примирення в місті Києві та
Київській області (за згодою)

ЛУГОВСЬКИЙ
Володимир Геннадійович

- заступник начальника Головного управління
Державної податкової служби у Київській області
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ПОПРУГА
Ярослав Олександрович

- начальник управління з питань власності
Київської облдержадміністрації

ПОГРЕБНА
Наталія Олегівна

- директор департаменту економіки та цифровізації
Київської облдержадміністрації

РУБЛЮК
Віктор Володимирович

- заступник начальника Головного управління
Державної казначейської служби України у
Київській області

ФАТХУТДІНОВ
Василь Гайнулович

- начальник Головного управління Пенсійного
фонду України у Київській області

ХВОСТІКОВ
Василь Миколайович

- голова Київської обласної ради професійних
спілок (за згодою)

ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Сергій Сергійович

- завідувач сектору з питань банкрутства у
Київській області відділу банкрутства
Центрального міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ) (за згодою)

ШАБОТИНСЬКИЙ
Валентин Володимирович

- начальник управління з питань праці Головного
управління Держпраці у Київській області

ЯКУБЧУК
Наталія Іванівна

- начальник управління збирання даних соціальної
статистики Головного управління статистики у
Київській області

Директор департаменту соціального
захисту населення адміністрації Ігор МЕЩАН


