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Комiсiя у складi:
Голови комiсiТ.Щержпрацi:

Сажiснка В.В. - т.в.о. Голови {ержпрачi

Заступника голови KoMicii [ержлрацi:

Семчука P,I. - нача,rьника Головного упраелiння Дертспрацi у
китвськiй областi

Членiв KoMicii:

Тименка Д,В, - начмьника вiддiлу вагляду за об'скгами
коlлонаl ляд} та пiдйоvними спорулами управлiння
Еагляду в промисловостi i на об'скгах пiдвищеноТ
небезпски Головного управлiння !ержпраrti у
киiвськiй областi

Мацiяшка В.А, - засryпника керiвника делартамеtгry з охорони прачi
ФелерацiI профспiлок Украjни, (за згодою)

Баношенко Н.М. - вишалача !еркавного лiдприсмства "Головний
навчaцьно-методичний центр,Щержпрацi'' (за
згодою)
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