
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 02 жовтня 2018 року Миколаїв № 184-р 

 
 

 

Про склад  Комісії Миколаївської  

обласної ради  зі страхування  

у зв'язку з тимчасовою  

втратою працездатності 

 

 

          На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до частини третьої статті 30 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", з 

урахуванням постанови правління Фонду соціального страхування України від 

19 липня 2018 року № 13 "Про затвердження Положення про комісію 

(уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності"  та у зв’язку зі змінами, які відбулись у чинному законодавстві: 
 

 

1. Делегувати до складу Комісії виконавчого апарату Миколаївської 

обласної ради  зі страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

(далі – Комісія) від роботодавця Лабарткаву Тетяну Сергіївну, керуючого 

справами виконавчого апарату обласної ради. 

 

2. Затвердити Комісію у складі, що додається.  

 

3. Зняти з контролю як таке, що втратило чинність, розпорядження 

голови обласної ради від 13 липня 2015 року № 97-р "Про склад комісії 

виконавчого апарату обласної ради з питань загальнообов'язкового  державного  

соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням". 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови обласної ради Кротова А.О. 

 

 

 

Голова обласної ради           В.МОСКАЛЕНКО 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної ради 

від 02 жовтня 2018 року № 184-р 

 

 

СКЛАД 

Комісії Миколаївської обласної ради  зі страхування  

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

 

 

Голова Комісії: 

 

Славська  

Ольга Анатоліївна 

- заступник начальника організаційного відділу 

виконавчого апарату обласної ради (представник 

профспілкової організації виконавчого апарату 

Миколаївської обласної ради) 

 

Заступник голови 

Комісії: 

  

  

Лабарткава 

Тетяна Сергіївна 

 

- керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради (представник роботодавця) 

 

Члени Комісії: 

 

  

Коваленко 

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату  

обласної ради 

     

Сєдова 

Олена Григорівна 

- начальник загального відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

 

Дрозд 

Ольга Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу по роботі зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради. 

 

 
___________________________________________ 


