
Додаток 1 

до Протоколу № 3 

засідання міжвідомчої робочої 

групи з питань легалізації 

зайнятості та заробітної плати, 

забезпечення дотримання 

державних гарантій з оплати 

праці в місті Києві від 12.06.2019 

 

СПИСОК 

учасників засідання міжвідомчої робочої групи з питань легалізації 

зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій 

з оплати праці в місті Києві 
 

12.06.2019                                   10-30                                                 кім. 512 
 

 

Члени міжвідомчої робочої групи 

 

ХОНДА 

Марина Петрівна 

Заступник голови Київської міської державної 

адміністрації, голова міжвідомчої робочої 

групи 

  

НАГОРНА 

Юлія Миколаївна 

Начальник відділу моніторингу заробітної 

плати та контролю за її своєчасною виплатою 

управління праці та зайнятості Департаменту 

соціальної політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), секретар міжвідомчої 

групи 

  

АНДРІЄНКО 

Владислав Степанович 

Перший заступник начальника Головного 

управління Держпраці у Київській області 

  

БОГДАН 

Олена Дмитрівна 

Начальник відділу забезпечення наповнення 

бюджету Головного управління Пенсійного 

фонду України в м. Києві 

  

БОНДАРЕНКО 

Наталія Володимирівна 

Заступник начальника  планово-економічного 

відділу управління економіки та фінансів 

Департаменту культури виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 



ВЛАДИЧАНСЬКИЙ 

Анатолій Анатолійович 

член Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) 

  

ДОВГАЛЬ 

Тетяна Петрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

регіональної економічної політики управління 

координації регіональної економічної політики 

та стратегічного розвитку Департаменту 

економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

  

ЗАМИШЛЯК 

Оксана Жоресівна 

Начальник відділу промисловості управління 

промисловості та інноваційної політики 

Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

  

КОВАЛЬОВА 

Тетяна Іванівна 

Головний спеціаліст відділу моніторингу 

заробітної плати та контролю за її своєчасною 

виплатою управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

  

ЛЕПСЬКИЙ 

Геннадій Валерійович 

Заступник директора – начальник управління 

економіки Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

  

ОРИСЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

Заступник голови Об'єднання профспілок, 

організацій профспілок у м. Києві «Київська 

міська рада профспілок» (за згодою) 

  

РОМАШЕВСЬКА 

Лариса Степанівна 

Начальник управління обробки даних 

демографічної та соціальної статистики 

Головного управління статистики у м. Києві (за 

згодою) 

СОЯ 

Віталій Васильович 

Начальник управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

  



ЧЕРНАВСЬКА 

Ольга Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу планово-

економічної роботи та аналізу Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

  

ШУРКО 

Майя Йосипівна 

 

Начальник відділу організації надання послуг 

роботодавцям Київського міського центру 

зайнятості (за згодою) 

  

ЯРУТА 

Роман Степанович 

Головний державний ревізор-інспектор відділу 

адміністрування податку на доходи фізичних 

осіб управління податків і зборів з фізичних 

осіб Головного управління ДФС у м. Києві      

(за згодою) 

 

Представники районних в місті Києві державних адміністрацій 

 

КАРАСЕВИЧ 

Наталія Володимирівна 

Начальник відділу, соціально-трудових 

відносин  управління праці та соціального 

захисту населення Голосіївської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

ЗАХАРЧЕНКО 

Петро Петрович 

Заступник голови Дарницької районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

ЗАХАРОВ 

Юрій Анатолійович 

Заступник начальника управління – начальник 

відділу по роботі з учасниками АТО та 

виконанню соціальних програм  управління 

праці та соціального захисту населення  

Дарницької районної в місті Києві державної 

адміністрації 

  

ФІЛОНЕНКО 

Анастасія Володимирівна 

Начальник Управління праці та соціального 

захисту населення Деснянської  районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

ТАРАСУН 

Сергій Михайлович 

Начальник відділу праці та соціально-трудових 

відносин управління праці та соціального 

захисту населення Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

ГНИП 

Олена Миколаївна 

Начальник відділу з питань праці та 

юридичного забезпечення діяльності 

управління праці та соціального захисту 



населення Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

ПАРХОМЕНКО 

Оксана Василівна 

Заступник начальника управління-начальник 

відділу управління праці та соціального 

захисту населення Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

ВОЛОШКЕВИЧ 

Віталій Андрійович 

Заступник голови Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

БЕРНАДСЬКА 

Світлана Борисівна 

Начальник управління праці та соціального 

захисту населення Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

  

ВОЙЧЕНКО 

Наталія Борисівна 

Заступник начальника відділу праці та 

зайнятості управління праці та соціального 

захисту населення Святошинської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

ЛАКТІОНОВА 

Тетяна Юріївна 

 

Начальник управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

КОРЖИК 

Віталіна Вікторівна 

Начальник відділу праці та соціально-трудових 

відносин управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської  районної в 

місті Києві державної адміністрації 

  

КУРБАТСЬКА  

Віра Анатоліївна 

Начальник відділу праці та соціально - 

трудових відносин Управління праці та 

соціального захисту населення Шевченківської  

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Керівники (представники) підприємств 

 

ЮШКО 

Олександр Васильович 

Заступник директора з юридичних питань ТОВ 

«Українська аграрно-хімічна компанія» 

  

ДИМАРЕЦЬ 

Роман Миколайович 

Директор ПП «БМГ-Сервіс» 

  

БАТЕЧКО 

Анжела Петрівна 

Генеральний директор ПП «Медіан» 

  



МОСКАЛЕНКО 

Віталій Едуардович 

Директор ТОВ «АБ «Легіон-Київ» 

  

ЯКОВЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

Головний бухгалтер ТОВ «АБ «Легіон-Київ» 

  

МЕДВЕДЄВА 

Людмила Яківна 

Головний бухгалтер ТОВ «ЛДЦ «Діагностик» 

  

СТОЙЛОВСЬКА 

Інна Олександрівна 

Директор управління персоналом ТОВ «ЛДЦ 

«Діагностик» 

  

ІВАНЧЕНКО 

Інна Володимирівна 

Бухгалтер ТОВ «Укрлогістикгруп» 

  

ГРОНА 

Олександр Анатолійович 

Директор ТОВ «Гарант-Енерго» 

  

КОШОВСЬКИЙ 

Сергій Володимирович 

Директор ПП «Гарант-Енерго» 

  

ОЛІЙНИК 

Людмила Іванівна 

Головний бухгалтер ТОВ «Гарант-Енерго» та 

ПП «Гарант-Енерго 

  

АЛЄКСЄЄНКО 

Олена Сергіївна 

Юристконсульт ТОВ «Слален» 

  

КОМПАНІЄЦЬ 

В’ячеслав Васильович 

Директор ТОВ «Учбово-методичний центр 

«Служба охорони Стелс» 

  

ДЕРЕВЯНКО  

Костянтин Миколайович 

Заступник директора ТОВ «Учбово-

методичний центр «Служба охорони Стелс» 
 


