укрлlнл

ЛОЗIВСЬКА MICbKA РАДА
XAPKIBCbKOI ОБЛЛСТI
ВИКОIIАВЧИЙ KOMlTET

рIшЕння

вiд 16 серпня 201б року

J\! 543

Про створення робочоi групп з
формування регiонального зямовJIепня
на пiдготовку робiтничпх кадрiв

Керуючись п.1 власнкх повновакень ст. 32 Закону УкраiЪи "Про
мiсцеве самоврядувzшЕя в YKpaiHi", Законами Украiни <Про ocBiry>, <Про
професiйно-техяiчку ocBiT1o>, у вiдповiдностi до Порядку формуванrя
регiонального зzlмовлення на пiдготовку робiтничих кадрiв, затвердженою
рiшенrrям виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoT ради вiд ll липня
20lб року Nэ 450 та погодженого рiшенням ХVII cecii Лозiвськоi MicbKoi ради
VII скликання вiд 15 липня 20lб року, з метою визначення факпrпrоi
потреби У робiтничих кадрах для пiдприемств, органiзацiй та установ
м. Лозова, виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШ ИВ:

l.

Створити робоry грутry з формування регiонмьного заIuовлення
на пiлгоmвку робiтничих кадрiв у склалi:

l

куцшр

2

YPBAHIE'BA

Юрiй Вiкгорович
Вiкторiя Миколаiвна

застдник

мiського
робочоi групи
начальник вiддilry

голови,

гопова

освlти

мrськради,
заступник голови робочоi групи

Члени робочоi групш:
з

Ан,щющЕнко_

Олена Володимирiвна

заступник директора з навчальновиробничоi роботи Панютинського

4

ГОНТАРЕНКО

_
Iрина Миколаiвна

професiйного аграрною лiцею (за згодою)
лиректор Лозiвського професiйного лiчею
(за згодою)

5

КJIИМЕНКО

спецiалiст Лозiвською мiсьtсрайояного

Iрина Вiкгорiвна

центру зайнятостi (за зголою)

6
7
8

литовкА
Олександр Юрiйович

А

тетяна Станiславiвна

музикА

Володимир
миколайович

9

l0

I]AсAPAP

Сергiй Iванович

IIЕl"иtшнко

Натаrriя Петрiвна

1l

стЕIIАновА
Олена СергiiЪна

12 штонд{

Алла Василiвна

13 шуJъгА

Iрина Василiвна

заступник

начапьника
економiки мiськради

)лц)авлiшrя

фiнансового

управлiння

начаJIьник
мlсьIФади

головний спецiалiст

мlськради

вlддLц/

освiти

директор ЗОШ Nч 7 (за згодою)

вiддiлу з питань прачi та
:l1чаJьник
соцlмьно-трудових вiдносин
управлiння
Працi та соцiального захисту населенIUI

мlськради
начальник юридиtIною вiддiлу апараry
виконавчого KoMiTeTy мiськради

начilльIlик вiддiлу

статистики в
Лозiвському районi(за згодою)
завlд/вач сектору персоналу Лозiвського
об'слнаного 1лlравлiння пенсiйного
фонду
XapKiBcbKoi областi (за згодою)

2. Робочiй грlтli органiзувати роботу по формуванню регiонального
зzлмовленItЯ у вiдповiдностi до Порядку та подати на
розгJIяд мiськiй ралi

пропозицii щодо регiонального замовленЕя на пiдготовr<у робiтrшчих кадрiв
на 2016 piK.
3. Кон,гроль за виконанttяv рiшення покласти на застуllника мiського
голови KyTrHipa Ю.В.

с

мiськпй голова
УрваЕцева, 2-22-66

ф

с.степанова

