
Протокол № 2 

Засідання Ради роботодавців Західнодонбаського інституту 

ПрАТ «ВНЗ « Міжрегіональної Академії управління персоналом» 

від 12.03.2021 р. 

Порядок денний 

1. Про затвердження складу Ради роботодавців інституту. 

2. Про обрання голови та секретаря Ради роботодавців інституту. 

3. Про затвердження Положення про Раду роботодавців інституту. 

4. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2020-2021 н.р. 

По першому питанню слухали: Житник Н.В. про затвердження складу Ради роботодавців 

інституту.  

Ухвалили: затвердити склад Ради роботодавців інституту до якого увійшли: Львов В.І. - 

директор з кадрів та безпеки – директор з програми утилізації МБР  SS – 24  ПВО  

«Павлоградський хімічний завод»; Гудожник Л.В. – директор  Фермерського господарства  

«МЮД»; Дробот В.М. – директор Павлоградського міськрайонного центру зайнятості; Зінько 

І.В. – директор  підприємства «МЕДІНВЕСТ», голова правління Громадської організації 

«Бізнес-клуб Павлоград»; Надаховська Л.І. - начальник  Павлоградського районного відділу 

головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області; 

Остренко С.А. – секретар Павлоградської міської ради, кандидат філософських наук; Павлов 

Д.М. – голова Павлоградської районної ради, доктор політичних наук; Ромашкіна О.О. - 

начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по  Павлоградському, 
Юр’ївському районах та м. Павлограду Південно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції  (м. Дніпро); Чернецький А.В. -  директор  філії   «Соцвугілля» ПрАТ 

«ДТЕК Павлоградвугілля»; Чуприна О.О. – голова Троїцької об’єднаної  територіальної 

громади. 

По другому питанню слухали: Житник Н.В. про обрання голови та секретаря Ради 

роботодавців інституту. Запропоновано обрати головою Ради роботодавців Львова В.І. - 

директора з кадрів та безпеки – директора з програми утилізації МБР  SS – 24  ПВО  

«Павлоградський хімічний завод»; секретарем Ради запропонували обрати – Тищенко Т.І., 

завідуючу кафедри економіки та менеджменту Західнодонбаського інституту МАУП. 

Ухвалили:   обрати  головою Ради роботодавців Західнодонбаського інституту МАУП – 

Львова В.І., секретарем – Тищенко Т.І. 

По третьому питанню слухали Львова В.І., який звернувся з пропозицією  затвердити 

Положення про Раду роботодавців інституту. 

Ухвалили: затвердити Положення про Раду роботодавців Західнодонбаського інституту 

МАУП. 

По четвертому питанню слухали  Львова В.І. щодо затвердження плану роботи Ради 

роботодавців на 2021 і 2022  роки. 

Ухвалили: Затвердити план роботи Ради роботодавців на 2021 і 2022 роки.. 

 

Голова Ради роботодавців                                                                                     В. І. Львов  

Секретар                                                                                                                    Т. І. Тищенко 


