
 

Додаток 1 

до Протоколу № 6 

засідання тимчасової комісії  

з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат в м. Києві  

від 12.06.2019 

 

СПИСОК 
учасників засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із 

заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат у м. Києві 
 

12.06.2019                                   9-30                                                     кім. 512 

 

ХОНДА 

Марина Петрівна 

Начальник відділу забезпечення наповнення 

бюджету Головного управління Пенсійного 

фонду України в м. Києві, голова тимчасової 

комісії 

  

СОЯ 

Віталій Васильович 

Начальник управління праці та зайнятості 

Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), секретар тимчасової 

комісії 

  

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 

  

БОЧКОВСЬКИЙ 

Тарас Олександрович 

представник відділу примусового виконання 

виконавчих рішень Управління державної 

виконавчої служби Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві  (за згодою) 

  

ВЛАДИЧАНСЬКИЙ 

Анатолій Анатолійович 

член Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (Київській міській 

державній адміністрації) 

  

ГОНЧАРЕНКО 

Василь Васильович 

Начальник відділу з питань банкрутства 

Головного територіального управління юстиції у 

місті Києві (за згодою) 



 

ДОВГАЛЬ 

Тетяна Петрівна 

Головний економіст 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) 

  

МІСЯЦЬ 

Інна Василівна 

Начальник управління пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Департаменту економіки та 

інвестицій  виконавчого  органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) 

  

МЕЛЬНИК 

Валентин Петрович 

голова Об’єднання профспілок, організацій 

профспілок у  м. Києві «Київська міська рада 

профспілок»  (за згодою) 

  

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)  

  

НАДІЄВЕЦЬ 

Роман Сергійович 

Заступник начальника відділу погашення 

заборгованості з єдиного внеску управління 

погашення боргу Головного управління ДФС у     

м. Києві (за згодою) 

  

ОРИСЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

Заступник голови Об’єднання профспілок, 

організацій профспілок у  м. Києві «Київська 

міська рада профспілок»  (за згодою) 

  

РОМАНОВА 

Таїсія Миколаївна 

Головний спеціаліст фінансово -  аналітичного  

відділу фінансово – економічного управління    

Департаменту комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної  адміністрації) 



 

РОМАШЕВСЬКА 

Лариса Степанівна 

Начальник управління обробки даних 

демографічної та соціальної статистики 

Головного управління статистики у м. Києві (за 

згодою) 

  

СОЛОДКА 

Наталія Миколаївна 

Заступник начальника - завідувач сектора 

правового забезпечення відділення Національної 

служби посередництва і примирення в місті Києві 

та Київській області 

  

УЗЛОВА 

Оксана Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу фінансів 

комунальної сфери Управління фінансів 

транспорту, зв’язку, та сфери послуг  

Департаменту фінансів виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної  адміністрації) 

 

Представники центральних органів виконавчої влади 
 

ПИСЬМЕННИЙ 

Олег Миколайович 

Начальник відділу управління державною 

власністю Департаменту адміністрування 

організаційного забезпечення  Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 

 

Представники районних в місті Києві державних адміністрацій 

 

КАРАСЕВИЧ 

Наталія Володимирівна 

 

Начальник відділу праці, соціально-трудових  

управління праці та соціального захисту 

населення Голосіївської 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 

  

ПАРХОМЕНКО 

Оксана Василівна 

Заступник начальника управління праці н 

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 

  

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 

  

ЧУЗДЮК 

Олег Олексійович 

Заступник голови Шевченківської 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-боржників 

 

СКРИПНИК 

Андрій Леонідович 

В. о. директора ДП «Український науково-

дослідний і проектно-конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» 

  

БІЛОКУРОВ 

Сергій Федорович 

Директор ПАТ «Будівельна компанія 

«Укренергобуд» 

  

КУЗНЕЦОВА 

Наталія Іванівна 

Головний бухгалтер Державного видавництва 

«Преса України» Державного управління 

справами 

  

НЕСТЕРОВА 

Катерина Миколаївна 

Керівник юридичного відділу Державної 

установи «Інститут невідкладної і відновної 

хірургії імені В. К. Гусака національної академії 

медичних наук України»  

  

КОЛЯДНІЦЬКИЙ 

Валерій Вікторович  

Начальник планово-економічного відділу 

Державної установи «Інститут невідкладної і 

відновної хірургії імені В. К. Гусака національної 

академії медичних наук України» 

 


