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Аб пастаянна дзеючай камісіі па 
каардынацыі работы па садзейнічанні 
занятасці насельніцтва Ваўкавыскага раѐна  
 

На падставе пункта 4 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 

2 красавіка 2015 г. № 3 «Аб садзейнічанні занятасці насельніцтва», 

пунктаў 7–10 Прыкладнага палажэння аб пастаянна дзеючай камісіі па 

каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва, 

зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 

31 сакавіка 2018 г. № 240, пункта 6 Палажэння аб пастаянна дзеючай 

камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва 

Ваўкавыскага раѐна, зацверджанага рашэннем Ваўкавыскага раѐннага 

выканаўчага камітэта ад 7 мая 2018 г. № 300, і ў сувязі з адбыўшыміся 

кадравымі змяненнямі Ваўкавыскі раѐнны выканаўчы камітэт РАШЫЎ: 

1. Утварыць пастаянна дзеючую камісію па каардынацыі работы па 

садзейнічанні занятасці насельніцтва Ваўкавыскага раѐна ў наступным 

складзе: 

Навіцкі  

Віталій Станіслававіч 

– старшыня Ваўкавыскага раѐннага Савета 

дэпутатаў, старшыня камісіі (са згоды) 

Андрушкевіч 

Таццяна Віктараўна 

– намеснік старшыні Ваўкавыскага раѐннага 

выканаўчага камітэта (далей – 

райвыканкам), намеснік старшыні камісіі 

Русачэнка 

Сяргей Леанідавіч 

– галоўны спецыяліст аддзела дзяржаўнай 

службы занятасці ўпраўлення па працы, 

занятасцi i сацыяльнай абароне 

райвыканкама, сакратар камісіі 

Аўштоль 

Алег Уладзіміравіч 

– рэдактар раѐннага радыѐвяшчання 

дзяржаўнай установы «Рэдакцыя 

Ваўкавыскай раѐннай газеты і 

тэлерадыѐпраграм «Наш час» 
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Вайтовіч  

Аляксандр Міхайлавіч 

– першы намеснік начальніка – начальнік 

крымінальнай міліцыі аддзела ўнутраных 

спраў райвыканкама 

Жышко 

Аляксандр Іванавіч 

– начальнік кліенцкай службы і сервісу 115 

вытворчага камунальнага ўнітарнага 

прадпрыемства «Ваўкавыская камунальная 

гаспадарка» 

Красько 

Петр Яўгеньевіч 

– намеснік начальніка ўпраўлення адукацыі 

райвыканкама 

Лабуноў 

Дзмітрый Валер’евіч 

– дырэктар філіяла «Ваўкавыскае вытворчае 

ўпраўленне» вытворчага рэспубліканскага 

ўнітарнага прадпрыемства «Гроднааблгаз» 

(са згоды) 

Лупач 

Наталля Уладзіміраўна 

– начальнік аддзела жыллѐва-камунальнай 

гаспадаркі райвыканкама 

Нялепка 

Сяргей Уладзіміравіч 

– начальнік упраўлення землеўпарадкавання 

райвыканкама 

Пісар 

Наталля Іванаўна 

– галоўны спецыяліст Ваўкавыскага 

раѐннага Савета дэпутатаў (са згоды) 

Сачавічык  

Васілій Васільевіч 

– начальнік аддзела архітэктуры і 

будаўніцтва райвыканкама 

Сідорык  

Таццяна Пятроўна 

– намеснік галоўнага ўрача па медыцынскай 

экспертызе і рэабілітацыі ўстановы аховы 

здароўя «Ваўкавыская цэнтральная 

раѐнная бальніца» 

Юшын  

Дзмітрый Мікалаевіч 

– намеснік старшыні райвыканкама 

Янкоўская  

Таццяна Віктараўна 

– начальнік упраўлення па працы, занятасцi i 

сацыяльнай абароне райвыканкама, 

дэпутат Ваўкавыскага раѐннага Савета 

дэпутатаў дваццаць восьмага склікання. 

2. Прызнаць страціўшым сілу рашэнне Ваўкавыскага раѐннага 

выканаўчага камітэта ад 1 чэрвеня 2018 г. № 366 «Аб складзе пастаянна 

дзеючай камісіі па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці 

насельніцтва Ваўкавыскага раѐна». 

 

Старшыня  М.М.Сіцько 

 

Кіраўнік спраў А.А.Гудкова 

 


