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Комiсiя у смадi:
Голови KoMicii .Щержпрацi :

Сажiснка В.В.

Засryпника голови KoMiciT:

Семчука P.I.

Членiв KoMicii:

Тименка А.В.

Мацiяlлка В.А.

- т.в,о. Голови !ержпрацi

м. КиiЪ

- начzuIьника Головного упрамiння !ержпрацi укиi'вськiй облаФi

- засryпника начaцьника управлiння - начаJIьнллка
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- засryпнпка керiвника деrrартамеrrгу з охорони працi
ФедсрацiТ профспiлок Украiнц, (за згодою)

- ви&]адача Державного пiдприсмсгва''головЕий
навчально-методичний цент Дерr(працi '' (за
згодою)

Баношенко Н.М.
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