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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
 

від ”01” березня 2018 року                                                                                                   № 28

м.Кропивницький

Про затвердження Положення 
та проведення атестації у 2018 році

Керуючись ст. 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  ст.  17  Закону  України  “Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування”, з метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних
якостей  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  виконавчих  органів
Міської ради міста Кропивницького

1.  Затвердити  Положення  про  проведення  атестації  посадових  осіб
місцевого  самоврядування  виконавчих  органів  Міської  ради  міста
Кропивницького (додається).

2.  Провести  атестацію  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького у квітні 2018 року
згідно з графіком (додаток 1).

3. Затвердити склад атестаційної комісії згідно з додатком 2.
4. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького:
1) в термін до 12 березня 2018 року довести до відома посадових осіб,

які  підлягають  атестації,  кількісний  та  персональний  склад  атестаційної
комісії, терміни і графік проведення атестації за встановленою формою;

2)  в  термін  до  30  березня  2018  року  забезпечити  надання  до
атестаційної  комісії  на  осіб,  які  підлягають  атестації:  щорічних  оцінок
виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов'язків за
період,  що  минув  після  попередньої  атестації,  а  також  службових
характеристик та атестаційних листів встановленої форми.

5.  Відділу  кадрової  роботи  здійснити  організаційно-методичне
забезпечення діяльності атестаційної комісії.

6. Визнати такими, що втратили чинність:
пункти 1-3  розпорядження міського голови від  24 жовтня 2006 року

№ 265 “Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”;

розпорядження міського голови від 25 жовтня 2013 року № 113 “Про
проведення атестації у 2013 році”;
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розпорядження міського голови від 22 жовтня 2014 року № 130 “Про
проведення атестації у листопаді 2014 року”.

7.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                         О.Мосін

Атрощенко 24 35 69



                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                         Розпорядження міського голови 

                                   “01” березня 2018 
              № 28

 
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького

І. Загальна частина
1.  Положення  розроблене  відповідно  до  ст.17  Закону  України  “Про

службу  в  органах  місцевого  самоврядування”  та  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26.10.2001  №  1440  “Про  затвердження  Типового
положення  про  проведення  атестації  посадових  осіб  місцевого
самоврядування” (зі змінами).

2. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові
особи) проводиться один раз на 4 роки з метою оцінки їх результатів роботи,
ділових  та  професійних  якостей,  виявлених  працівниками  при  виконанні
обов'язків,  визначених  типовими  професійно-кваліфікаційними
характеристиками  посад  і  відображених  у  посадових  інструкціях,  що
затверджуються міським головою.

3. Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх
рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади
менше ніж один рік, якщо їх службові обов'язки не змінилися.

Не  підлягають  атестації  міський  голова,  секретар  міської  ради,
працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді
менше  ніж  один  рік,  молоді  спеціалісти,  вагітні  жінки,  чи  жінки,  які
працюють  менше  ніж  один  рік  після  виходу  на  роботу  з  відпустки  по
вагітності  і  пологах чи догляду за дитиною, особи,  прийняті  на роботу на
визначений термін.

Керівники  виконавчих  органів  Міської  ради  міста  Кропивницького
протягом 5 днів після прийняття рішення про проведення атестації складають
і подають міському голові для затвердження списки посадових осіб місцевого
самоврядування, які підлягають атестації.

ІІ. Організація та проведення атестації
1.  Для  організації  та  проведення  атестації  утворюється  згідно

з розпорядженням міського голови атестаційна комісія. 
Головою атестаційної комісії призначається секретар міської ради.
2. Кількісний та персональний склад комісії, термін і графік проведення

атестації  затверджуються розпорядженням міського голови і  доводяться до
відома  посадових  осіб,  які  атестуються,  не  пізніше  ніж  за  місяць  до
проведення  атестації  керівниками  виконавчих  органів  міської  ради
(додаток 1).

3.  Атестаційна  комісія  працює  гласно.  Посадова  особа  має  право
попередньо  ознайомитися  з  матеріалами  її  атестації  та  брати  участь
у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування.
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4.  Комісія  повинна  забезпечувати  об’єктивний  розгляд  і  професійну

оцінку, діяльність посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання
покладених  на  неї  службових  обов'язків,  знання  та  користування  у  своїй
роботі  державною  мовою,  а  також  принциповий  підхід  у  підготовці
рекомендацій  для  подальшого  використання  її  досвіду  і  знань  у  роботі
органів міської ради.

5. Атестація керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів
та посадових осіб,  які  увійшли до складу комісії,  передує атестації  інших
працівників цих органів та їх підрозділів.

6.  На  кожну  посадову  особу,  яка  підлягає  атестації,  складається
службова  характеристика,  що  підписується  керівником  департаменту,
управління,  відділу  та  іншого  виконавчого  органу,  в  якому  вона  працює,
і  подається  до  комісії  не  пізніше ніж за  тиждень  до  проведення  атестації
(додаток 2).

Службова  характеристика  повинна  містити  аналіз  виконання
посадовою особою службових обов’язків,  стосунків  з  колегами,  знання  та
користування у своїй роботі державною мовою, інформацію про підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. 

Посадова  особа  ознайомлюється  із  службовою  характеристикою  для
атестації  під  час  співбесіди  з  керівником  відділу,  управління,  іншого
виконавчого органу, в якому вона працює.

У  разі  незгоди  з  відомостями,  викладеними  у  службовій
характеристиці,  посадова  особа  може  подати  до  комісії  відповідну  заяву,
обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

7. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується,
та керівник відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому працює
посадова особа. Якщо посадова особа не з’явилася на засідання комісії без
поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

ІІІ. Рішення атестаційної комісії
1.  За результатами атестації  атестаційна комісія робить один з  таких

висновків:
а) про відповідність займаній посаді;
б) про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти,

проходження  стажування,  набуття  відповідних  навичок,  підвищення
кваліфікації тощо);

в) про невідповідність займаній посаді.
2. Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує міському голові:
а) визнати посадову особу атестованою;
б)  призначити  протягом  року  повторне  атестування  (за  згодою

посадової особи);
в) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на

вищу посаду;
г)  перевести  посадову  особу  на  іншу  посаду,  що  відповідає  її

кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
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Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування.
3. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні

не  менш  як  3/4  її  складу.  Рішення  комісії  приймається  стосовно  кожної
посадової особи, яка атестується, простою більшістю голосів членів комісії.
У  разі  однакової  кількості  голосів  членів  комісії  приймається  рішення  на
користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка
атестується.

4.  Голова  атестаційної  комісії  про  результати  кожного  засідання
повідомляє міському голові.

5.  За  результатами  атестації  міський  голова  видає  відповідне
розпорядження.

ІV. Результати атестації та вирішення спірних питань
1.  Результати  атестації  заносяться  до  протоколу  засідання  комісії  та

атестаційного листа (додаток 3). Протокол та атестаційний лист підписуються
головою  та  членами  комісії,  які  брали  участь  у  голосуванні.  Результати
атестації   повідомляються  посадовій  особі,  яка  атестувалася,  та  керівнику
відділу,  управління, іншого виконавчого органу, в якому вона працює, одразу
після  проведення  атестації.  Посадова  особа  ознайомлюється  із  змістом
атестаційного листа під розпис.

2. Результати атестації заносяться до особової справи посадової особи.
3.  Рішення  про  переведення  посадової  особи  за  її  згодою  на  іншу

посаду або звільнення з посади приймається міським головою у двомісячний
термін з дня атестації. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у
відпустці до цього терміну не включається.

4.  Посадова  особа,  визнана  за  результатами  атестації  такою,  що  не
відповідає  займаній  посаді,  звільняється  з  роботи  відповідно  до
пункту 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

5.  Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  проведенням  атестації,
вирішуються відповідно до законодавства.

6. Питання атестації посадових осіб регулюються цим положенням, яке
затверджується розпорядженням міського голови.

Начальник відділу 
кадрової роботи                   С. Балакірєва



Додаток 1
до Положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького

СПИСОК
працівників____________________________________________________________

(назва виконавчого органу ради)
яким доведено до відома про кількісний та якісний склад атестаційної

комісії, термін і графік проведення атестації 

№ Прізвище, ім"я,
по батькові

Посада Підпис Дата

Керівник виконавчого органу ради              ______________                    (ПІБ)
                                                                                     (підпис) 



Додаток 2
до Положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького

Службова характеристика
на ______________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові; посада)

________________19___року народження, освіта (рівень освіти), у______році закінчив(ла)
(прізвище та ініціали)

                                                 (назва навчального закладу)

за спеціальністю_______________________________________________________________
                                                       (спеціальність за дипломом)

З_______________працює в (на)___________________на посаді (або посадах, перелічити).
             (дата)                                                (назва установи)

У службовій характеристиці дається розгорнута оцінка:

 професійних знань;
 навичок;
 досвіду і результатів роботи;
 вмінь;
 виконання посадових обов'язків, правил внутрішнього розпорядку;
 компетентності, оперативності у прийнятті рішень та спроможності контролювати їх

виконання;
 результатів щорічних оцінок за період, що минув після попередньої атестації;
 соціально-психологічних якостей тощо.

Посада керівника                                         Підпис                         Розшифрування підпису

Зі службовою характеристикою ознайомлений

____________________________________                                                   ________________
      (підпис працівника, який підлягає атестації)                                                                                  (дата)

    



Додаток 3
до Положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І.Загальні дані

Прізвище, ім’я, по батькові      
Дата народження                         
Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент атестації) 
Освіта  (освітньо-кваліфікаційний  рівень,  найменування  навчального
закладу і рік закінчення, спеціальність) 
Наукова ступінь, вчене звання    
Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) 
Загальний  трудовий  стаж, у  тому  числі  на  службі  в  органах  місцевого
самоврядування та на державній службі.
Категорія посади                     Ранг     
Посада в кадровому резерві  

ІІ. Результати атестації
Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:
відповідає займаній посаді (за ________, проти________)
відповідає  займаній  посаді  з  певних  умов  (здобуття  освіти,  проходження
стажування, набуття  відповідних  навичок,  підвищення  кваліфікації
тощо)__________________________________________________________________
__________________________________________________ (за ____, проти_____)
не відповідає займаній посаді (за _________, проти_________)
Рішення атестаційної комісії  ____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Рекомендації атестаційної комісії _________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________  (за ___, проти___)

Голова атестаційної комісії _______________________

Секретар комісії  _______________________

Члени комісії _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
Дата атестації  "____"  _____________  2018 року
З результатами атестації ознайомлена   ___________________________________
                                                                                 (підпис працівника, який атестується)



Додаток 1
до розпорядження міського голови
“01” березня 2018
№ 28

Графік           
проведення атестації 

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада, виконавчий орган Дата
атестації

1 2 3 4

1. Балакірєва
Світлана Миколаївна

начальник відділу кадрової роботи  18.04.18

2. Смаглюк Марина
Олександрівна

начальник юридичного управління 18.04.18

3. Дорохіна 
Людмила Володимирівна

начальник відділу сім’ї та молоді
управління молоді та спорту

18.04.18

4. Сливенко Наталія
Олександрівна

головний спеціаліст відділу кадрової
роботи

18.04.18

5. Масло
Людмила Яківна

начальник управління апарату міської
ради 

18.04.18

6. Каменська 
Ірина Едуардівна

начальник відділу організаційно-
методичного забезпечення управління

апарату міської ради 

18.04.18

7. Вавринюк 
Оксана Валеріївна

головний спеціаліст управління апарату
міської ради 

18.04.18

8. Шаповал 
Наталія Василівна

головний спеціаліст управління апарату
міської ради 

18.04.18

9. Гончаренко
Оксана Павлівна

головний спеціаліст відділу
організаційно-методичного забезпечення

управління апарату міської ради 

18.04.18

10. Піка Каріна Миколаївна головний спеціаліст відділу організаційно-
методичного забезпечення управління

апарату міської ради 

18.04.18

11. Мащенко Ольга
Богданівна

начальник відділу протокольної роботи та
службового діловодства управління апарату

міської ради 

18.04.18

12. Зієрова 
Тетяна Адамівна

головний спеціаліст відділу протокольної
роботи та службового діловодства
управління апарату міської ради 

18.04.18

13. Худояр 
Лариса Леонідівна

головний спеціаліст відділу протокольної
роботи та службового діловодства
управління апарату міської ради 

18.04.18

14. Запорожан Сергій
Віталійович

начальник відділу з питань внутрішньої
політики

18.04.18

15. Горбенко
 Оксана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики

18.04.18

16. Копцев 
Андрій Євгенович

головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики

18.04.18
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17. Якунін 
Сергій Володимирович

начальник відділу по роботі
із засобами масової інформації

18.04.18

18. Клокова Леонія Сергіївна головний спеціаліст відділу по роботі
із засобами масової інформації

18.04.18

19. Сабрам Катерина
Миколаївна

головний спеціаліст відділу по роботі
із засобами масової інформації

18.04.18

20. Лесюн Лілія Євгенівна начальник архівного відділу 18.04.18
21. Кібко  

Галина Миколаївна
головний спеціаліст архівного відділу 18.04.18

22. Драган
Світлана Вікторівна

головний спеціаліст архівного відділу 18.04.18

23. Банул
Ганна Сергіївна

спеціаліст І категорії архівного відділу 18.04.18

24. Татарко
Дмитро Анатолійович

заступник начальника управління-
начальник відділу представництва

інтересів в судах юридичного управління

18.04.18

25. Бардиш Євгеній
Миколайович

головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

18.04.18

26. Покаленко
Володимир

Володимирович

головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

18.04.18

27. Чорноконь 
Інна Василівна

головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

18.04.18

28. Шершнюк Артем
Анатолійович

головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

18.04.18

29. Вовенко 
Олег Анатолійович

начальник відділу правового забезпечення
юридичного управління

18.04.18

30. Настояща 
Анна Сергіївна

головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління 

18.04.18

31. Бабаєва 
Оксана Вікторівна

начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення

18.04.18

32. Сташенко
Юрій Володимирович

головний спеціаліст відділу
інформаційно-комп'ютерного

забезпечення

18.04.18

33. Терещенко Сергій
Петрович

головний спеціаліст відділу
інформаційно-комп'ютерного

забезпечення

18.04.18

34. Воловоденко Дмитро
Олегович

головний спеціаліст відділу
інформаційно-комп'ютерного

забезпечення

18.04.18

35. Разуменко 
Олена Леонідівна

начальник організаційного відділу 18.04.18
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36. Штадченко 
Ірина Володимирівна

головний спеціаліст організаційного
відділу

18.04.18

37. Пономарьова
Оксана Миколаївна

начальник відділу по роботі зі
зверненнями громадян 

18.04.18

38. Гуцу 
Мирослава Віталіївна

заступник начальника відділу по роботі зі
зверненнями громадян

18.04.18

39. Юркевич Ірина
Анатоліївна

головний спеціаліст відділу по роботі зі
зверненнями громадян

18.04.18

40. Нетеплюк Оксана
Василівна

головний спеціаліст відділу реєстрації
місця проживання особи

18.04.18

41. Довженко Анна
Олександрівна

головний спеціаліст відділу реєстрації
місця проживання особи

18.04.18

42. Пількін
Валерій Анатолійович

начальник відділу ведення обліку житла 18.04.18

43. Паламарчук 
Ірина Олександрівна

головний спеціаліст відділу ведення
обліку житла

18.04.18

44. Брюм 
Олена Миколаївна

начальник загального відділу 19.04.18

45. Федорова
Любов Анатоліївна

заступник начальника загального відділу 19.04.18

46. Сіненко 
Вікторія Вікторівна

головний спеціаліст загального відділу 19.04.18

47. Данчул 
Катерина Юріївна

головний спеціаліст загального відділу 19.04.18

48. Чанковська 
Ірина Сергіївна

головний спеціаліст загального відділу 19.04.18

49. Луцишена
Олена Олександрівна

головний спеціаліст загального відділу 19.04.18

50. Ковальова 
Ольга Володимирівна

завідувач сектора діловодства загального
відділу

19.04.18

51. Гараз 
Лариса Євгеніївна

головний спеціаліст сектора діловодства
загального відділу

19.04.18

52. Бугаєва 
Леся Миколаївна

спеціаліст І категорії сектора діловодства
загального відділу

19.04.18

53. Колесник 
Ірина Вікторівна

заступник начальника відділу-завідувач
сектора контролю загального відділу

19.04.18

54. Лопатіна 
Вікторія Сергіївна

головний спеціаліст сектора контролю
загального відділу

19.04.18

55. Шамшур 
Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст сектора контролю
загального відділу

19.04.18

56. Шевченко 
Антон Олександрович

начальник управління адміністративних
послуг

19.04.18

57. Шкода Ольга
Костянтинівна

заступник начальника управління-
начальник відділу по роботі з суб’єктами

господарювання-адміністратор
управління адміністративних послуг

19.04.18
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58. Дашевська Алла
Борисівна

адміністратор відділу по роботі з
суб’єктами господарювання управління

адміністративних послуг управління
адміністративних послуг

19.04.18

59. Козакова Марина
Пилипівна

адміністратор відділу по роботі з
суб’єктами господарювання управління

адміністративних послуг управління
адміністративних послуг

19.04.18

60. Котан Євгеній
Миколайович

адміністратор відділу по роботі з
суб’єктами господарювання управління

адміністративних послуг

19.04.18

61. Євстратова Анна
Василівна

адміністратор відділу по роботі з
суб’єктами господарювання управління

адміністративних послуг

19.04.18

62. Магер 
Наталія Іванівна

начальник відділу по роботі з фізичними
особами-адміністратор управління

адміністративних послуг

19.04.18

63. Глушаєва Ірина
Миколаївна

адміністратор-відділу по роботі з
фізичними особами управління

адміністративних послуг

19.04.18

64. Белоглазова Ірина
Валеріївна

адміністратор-відділу по роботі з
фізичними особами управління

адміністративних послуг

19.04.18

65. Бублик
 Ірина Миколаївна

адміністратор-відділу по роботі з
фізичними особами управління

адміністративних послуг

19.04.18

66. Кладченко Наталія
Станіславівна

адміністратор-відділу по роботі з
фізичними особами управління

адміністративних послуг

19.04.18

67. Салова Ольга
Миколаївна

головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

19.04.18

68. Гончаренко Ольга
Миколаївна

головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

19.04.18

69. Логойда 
Неля Леонідівна

головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

19.04.18

70. Нікітенко Олександр
Володимирович

начальник відділу державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно

19.04.18

71. Адаменко Андрій
Володимирович

головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно

19.04.18
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72. Бебко 
Вадим Васильович

головний спеціаліст відділу фізичної
культури та спорту управління молоді та

спорту

19.04.18

73. Байрамова 
Марина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу сім’ї та
молоді управління молоді та спорту

19.04.18

74. Вольська Ганна
Вікторівна

головний спеціаліст відділу сім’ї та
молоді управління молоді та спорту

19.04.18

75. Назарець
Анна Федорівна

начальник відділу культури і туризму 19.04.18

76. Чорна 
Неля Миколаївна

заступник начальника відділу культури 
і туризму

19.04.18

77. Бреус 
Тетяна Валеріївна

головний спеціаліст відділу культури 
і туризму

19.04.18

78. Петринська Вікторія
Валеріївна

головний спеціаліст відділу культури 
і туризму

19.04.18

79. Вовк 
Юлія Миколаївна

начальник управління соціальної
підтримки населення

19.04.18

80. Гаращенко Анна
Георгіївна 

головний спеціаліст відділу по роботі з
ветеранами війни, учасниками

антитерористичної операції та членами їх
сімей управління соціальної підтримки

населення

19.04.18

81. Тінькова 
Олена Ігорівна

головний спеціаліст відділу по роботі з
ветеранами війни, учасниками

антитерористичної операції та членами їх
сімей управління соціальної підтримки

населення

19.04.18

82. Ахметова Олена
Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціальних
допомог управління соціальної підтримки

населення

19.04.18

83. Костенко 
Лариса Давидівна

начальник управління освіти 20.04.18

84. Серопян 
Євген Олександрович

заступник начальника управління освіти 20.04.18

85. Васильєва 
Олена Костянтинівна

начальник відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління

освіти

20.04.18

86. Прудко
Наталія Володимирівна

головний спеціаліст відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління

освіти

20.04.18

87. Борщенко Оксана
Вячеславівна

спеціаліст І категорії відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління

освіти

20.04.18
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88. Кумпан 
Світлана Геннадіївна

начальник відділу інспектування
навчальних закладів управління освіти

20.04.18

89. Цегельник 
Олег Миколайович

головний спеціаліст відділу
інспектування навчальних закладів

управління освіти

20.04.18

90. Гавриш 
Світлана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу
інспектування навчальних закладів

управління освіти

20.04.18

91. Суржко 
Ірина Георгіївна

спеціаліст І категорії відділу інспектування
навчальних закладів управління освіти

20.04.18

92. Макарук 
Оксана Олександрівна

начальник управління охорони здоров'я 20.04.18

93. Кудрик 
Лариса Мирославівна

заступник начальника управління охорони
здоров'я

20.04.18

94. Заболотна Тетяна
Михайлівна

начальник відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров'я

20.04.18

95. Гайдамака Наталія
Миколаївна

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров'я

20.04.18

96. Мицул 
Тетяна Іллівна

провідний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров'я

20.04.18

97. Потоцька Любов
Григорівна

начальник фінансово-економічного відділу-
головний бухгалтер управління охорони

здоров'я

20.04.18

98. Євплова 
Наталія Василівна

головний спеціаліст фінансово-економічного
відділу управління охорони здоров'я

20.04.18

99. Кривенко Марина
Вікторівна

головний спеціаліст фінансово-економічного
відділу управління охорони здоров'я

20.04.18

100. Горін 
Ігор Михайлович

головний спеціаліст відділу соціального та
правового захисту дітей служби у справах

дітей

20.04.18

101. Мосендз 
Анжеліка Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціального та
правового захисту дітей служби у справах

дітей

20.04.18

102. Поровчук 
Алла Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу соціального та
правового захисту дітей служби у справах

дітей

20.04.18

103. Селіванов Микола
Сергійович

провідний спеціаліст відділу соціального та
правового захисту дітей служби у справах

дітей

20.04.18

104. Вовк 
Галина Анатоліївна

 головний бухгалтер 
служби у справах дітей

20.04.18

105. Носаль 
Світлана Андріївна

завідувач сектора опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей

20.04.18



7
Продовження додатка 1

1 2 3 4

106. Андрюшкова 
Юлія Володимирівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

20.04.18

107. Маган 
Лідія Іванівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

20.04.18

108. Фоменко
Таїсія Володимирівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

20.04.18

109. Хмельницька Світлана
Григорівна

головний спеціаліст служби 
у справах дітей

20.04.18

110. Бочкова  
Любов Тимофіївна

начальник фінансового управління 23.04.18

111. Ковальова 
Наталя Миколаївна

начальник відділу зведення бюджету та
фінансів соціально-культурної сфери

фінансового управління

23.04.18

112. Гордєєва 
Наталя Миколаївна

заступник начальника відділу зведення
бюджету та фінансів соціально-культурної

сфери фінансового управління

23.04.18

113. Коробко Тетяна
Олексіївна

головний спеціаліст відділу зведення
бюджету та фінансів соціально-культурної

сфери фінансового управління

23.04.18

114. Авраменко Віолетта
Андріївна

завідувач сектора фінансів соціально-
культурної сфери відділу зведення бюджету

та фінансів соціально-культурної сфери
фінансового управління

23.04.18

115. Коваленко
Юлія Валеріївна

головний спеціаліст сектора фінансів
соціально-культурної сфери відділу

зведення бюджету та фінансів соціально-
культурної сфери фінансового управління

23.04.18

116. Агліуліна
Тетяна Олександрівна

головний спеціаліст сектора фінансів
соціально-культурної сфери відділу

зведення бюджету та фінансів соціально-
культурної сфери фінансового управління

23.04.18

117. Швець 
Надія Володимирівна

заступник начальника управління-
начальник відділу доходів, фінансів

галузей виробничої сфери та соціального
захисту фінансового управління

23.04.18

118. Кравченко 
Марина Анатоліївна 

заступник начальника відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

23.04.18

119. Іллющенко 
Марія Іванівна

головний спеціаліст відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

23.04.18
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120. Іщенко Олена
Володимирівна

головний спеціаліст відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

23.04.18

121. Чорна 
Аліна Леонідівна

головний спеціаліст сектора планування
доходів бюджету відділу доходів, фінансів
галузей виробничої сфери та соціального

захисту фінансового управління

23.04.18

122. Ганжук 
Олена Миколаївна

завідувач сектора соціального захисту та
енергоносіїв відділу доходів, фінансів

галузей виробничої сфери та соціального
захисту фінансового управління

23.04.18

123. Кузко 
Тарас Семенович

головний спеціаліст сектора соціального
захисту та енергоносіїв відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

23.04.18

124. Цибулько Людмила
Олексіївна

головний спеціаліст сектора соціального
захисту та енергоносіїв відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

23.04.18

125. Шило 
Лариса Павлівна

начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності-головний бухгалтер

фінансового управління

23.04.18

126. Арделян Анна
Михайлівна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності

фінансового управління

23.04.18

127. Кіснічук Світлана
Василівна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності

фінансового управління

23.04.18

128. Шумейко 
Тетяна Олександрівна

заступник начальника відділу-завідувач
сектору комп’ютеризації та

інформаційного забезпечення відділу
бухгалтерського обліку та звітності

фінансового управління

23.04.18

129. Грінченко Владислав
Сергійович

головний спеціаліст сектора
комп’ютеризації та інформаційного

забезпечення відділу бухгалтерського
обліку та звітності фінансового управління

23.04.18

130. Ткаліч
Світлана Миколаївна

спеціаліст І категорії сектора
комп’ютеризації та інформаційного

забезпечення відділу бухгалтерського
обліку та звітності фінансового управління

23.04.18

131. Пільчік Тетяна
Станіславівна

начальник контрольної служби 23.04.18
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132. Баленко Наталія
Миколаївна

головний спеціаліст контрольної служби 23.04.18

133. Коломієць Юлія
Володимирвана

головний спеціаліст контрольної служби 23.04.18

134. Господарикова 
Ольга Павлівна

начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер

23.04.18

135. Жмурко 
Лілія Сергіївна

заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку

23.04.18

136. Кухаренко Віктор
Іванович

начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

24.04.18

137. Яндович
Юлія Володимирівна

заступник-начальника Головного
управління житлово-комунального

господарства

24.04.18

138. Савченко Тетяна
Миколаївна

заступник-начальника Головного
управління житлово-комунального

господарства

24.04.18

139. Казанок Володимир
Радиславович

головний спеціаліст-юрист Головного
управління житлово-комунального

господарства

24.04.18

140. Павлова Ірина
Олександрівна

заступник начальника відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства 

24.04.18

141. Криворучко 
Тетяна Володимирівна

головний спеціаліст відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

24.04.18

142. Мунтян 
Іван Володимирович

головний спеціаліст відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

24.04.18

143. Барабаш Вікторія
Вікторівна

начальник відділу планово-фінансової
роботи, бухгалтерського обліку та

відомчого контролю-головний бухгалтер
Головного управління житлово-

комунального господарства 

24.04.18

144. Горобець Світлана
Леонідівна

заступник начальника відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку

та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства 

24.04.18

145. Каретнікова 
Ганна Миколаївна

головний спеціаліст відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського

обліку та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства

24.04.18

146. Сергенчук
Ірина Іванівна

начальник відділу діловодства, кадрової
роботи та контролю Головного управління

житлово-комунального господарства

24.04.18
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147. Волошинова Валентина 
Володимирівна

головний спеціаліст відділу діловодства,
кадрової роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарства

24.04.18

148. Головченко Алла
Миколаївна

головний спеціаліст відділу діловодства,
кадрової роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарств

24.04.18

149. Савельєва
Катерина Олегівна

провідний спеціаліст відділу діловодства,
кадрової роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарства

24.04.18

150. Максименко
Анжеліка Василівна

головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

24.04.18

151. Михальська
Альона Юріївна

головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

24.04.18

152. Майданник Денис
Вікторович

спеціаліст І категорії відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства 

24.04.18

153. Ігнатко 
Ірина Миколаївна

спеціаліст І категорії відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

24.04.18

154. Колюка Олег Сергійович начальник управління комунальної
власності

24.04.18

155. Бедлінська 
Яніна Олексіївна 

головний бухгалтер управління
комунальної власності

24.04.18

156. Шовенко 
Лариса Володимирівна

начальник відділу приватизації та обліку
комунального майна управління

комунальної власності

24.04.18

157. Фурман Діана
Володимирівна

начальник відділу орендних відносин та
формування комунального майна управління

комунальної власності

24.04.18

158. Лененко 
Жанна Петрівна

головний спеціаліст відділу орендних
відносин та формування комунального

майна управління комунальної власності

24.04.18

159. Вергун Олександр
Сергійович

начальник управління розвитку транспорту
та зв’язку

24.04.18
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160. Кічкіна Наталія
Василівна

головний спеціаліст відділу організації
пасажирських перевезень та дорожнього
руху управління розвитку транспорту та

зв’язку

24.04.18

161. Гінкота Євген
Олександрович

головний спеціаліст відділу організації
пасажирських перевезень та дорожнього
руху управління розвитку транспорту та

зв’язку

24.04.18

162. Філоненко Олена
Олександрівна

заступник начальника управління-
начальник відділу інспекційної роботи та

дозвільних процедур управління
державного архітектурно-будівельного

контролю

24.04.18

163. Лукаш Світлана
Євгеніївна

головний спеціаліст відділу інспекційної
роботи та дозвільних процедур

управління державного архітектурно-
будівельного контролю

24.04.18

164. Максюта Андрій
Вікторович

начальник спеціалізованої інспекції 24.04.18

165. Брюховецький 
Олександр Григорович

заступник начальника спеціалізованої
інспекції

24.04.18

166. Ігнатова 
Наталія Федорівна

головний спеціаліст спеціалізованої
інспекції

24.04.18

167. Сорочан 
Аліна Василівна

головний спеціаліст спеціалізованої
інспекції

24.04.18

168. Кутова Олена
Олександрівна

спеціаліст І категорії спеціалізованої
інспекції

24.04.18

169. Мездрін 
Вадим Миколайович

начальник управління містобудування та
архітектури - головний архітектор міста

24.04.18

170. Мартинова Ірина
Володимирівна

заступник начальника управління -
начальник відділу планування та

містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури

24.04.18

171. Штанько 
Ольга Анатоліївна

головний спеціаліст відділу планування та
містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

24.04.18

172. Жарова
Ірина Михайлівна

головний спеціаліст відділу планування
та містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

24.04.18

173. Ткаченко Ганна
Анатоліївна

головний спеціаліст відділу планування
та містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

24.04.18

174. Гавришко 
Наталія Василівна

начальник відділу з організаційних
питань та контролю за містобудівною

діяльністю - головний бухгалтер
управління містобудування та архітектури

24.04.18
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175. Нагорна
Тетяна Дмитрівна

головний спеціаліст відділу 
з організаційних питань та контролю за
містобудівною діяльністю управління

містобудування та архітектури

24.04.18

176. Гудим Тетяна
Анатоліївна

головний спеціаліст відділу 
з організаційних питань та контролю за
містобудівною діяльністю управління

містобудування та архітектури

24.04.18

177. Ксеніч 
Віктор Миколайович

начальник управління капітального
будівництва

25.04.18

178. Хоменко Сергій
Анатолійович

головний спеціаліст-юрист управління
капітального будівництва

25.04.18

179. Гончар
Світлана Магомедівна

головний бухгалтер управління
капітального будівництва

25.04.18

180. Чабанова 
Ольга Олександрівна

начальник планово-виробничого відділу
управління капітального будівництва

25.04.18

181. Пуляєва 
Галина Валентинівна

головний спеціаліст планово-виробничого
відділу управління капітального

будівництва

25.04.18

182. Горовенко Тетяна
Петрівна

головний спеціаліст планово-виробничого
відділу управління капітального

будівництва

25.04.18

183. Воротнюк Марина
Вячеславівна

спеціаліст І категорії планово-виробничого
відділу управління капітального

будівництва

25.04.18

184. Ярюхіна 
Катерина Василівна

спеціаліст І категорії планово-виробничого
відділу управління капітального

будівництва

25.04.18

185. Владов Родіон Петрович начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього

природного середовища 

25.04.18

186. Дєєва
 Олена Іванівна

головний бухгалтер управління земельних
відносин та охорони навколишнього

природного середовища 

25.04.18

187. Татаренко Лариса
Василівна

головний спеціаліст управління
земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища 

25.04.18

188. Пидорич 
Володимир

Олександрович

заступник начальника управління-
начальник відділу земельних відносин

управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного

середовища 

25.04.18

189. Антонова
Тетяна Олександрівна

головний спеціаліст відділу земельних
відносин управління земельних відносин та

охорони навколишнього природного
середовища  

25.04.18



13
Продовження додатка 1

1 2 3 4

190. Шевченко Дар’я
Володимирівна

головний спеціаліст відділу земельних
відносин управління земельних відносин та

охорони навколишнього природного
середовища 

25.04.18

191. Каратєєва
Оксана Миколаївна

начальник відділу землекористування
управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

25.04.18

192. Негода 
Галина Григорівна

завідувач сектора екології та
природоохоронної діяльності управління

земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

25.04.18

193. Захарченко Олег
Олександрович

головний спеціаліст сектора екології та
природоохоронної діяльності управління

земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

25.04.18

194. Коваленко 
Сергій Миколайович

начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення

25.04.18

195. Гненний 
Олексій Іванович

заступник начальника управління з
питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

25.04.18

196. Шевцова 
Тетяна Михайлівна

головний бухгалтер управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення

25.04.18

197. Безеда 
Олександр Дмитрович

завідувач сектора цивільного захисту
населення управління з питань

надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

25.04.18

198. Кумпан 
Любов Станіславівна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

199. Малиновська 
Антоніна Борисівна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

200. Селіванова 
Наталія Олександрівна

заступник начальника відділу
економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки
департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій

25.04.18
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201. Ковпак
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та регуляторної політики

управління економіки департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

202. Москаленко 
Олена Михайлівна

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та регуляторної політики

управління економіки департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

203. Козирькова 
Алла Вікторівна

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку та регуляторної політики

управління економіки департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

204. Горбовський Сергій
Володимирович

начальник управління торгівлі та
побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій

25.04.18

205. Бондаренко 
Катерина Анатоліївна

заступник начальника управління-
начальник відділу споживчого ринку та

послуг управлення торгівлі та побутового
обслуговування населення департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій

25.04.18

206. Корнєва 
Наталія Яківна

головний спеціаліст відділу споживчого
ринку та послуг управлення торгівлі та
побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій

25.04.18

207. Смолянцева 
Ольга Борисівна

головний спеціаліст відділу споживчого
ринку та послуг управлення торгівлі та
побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій

25.04.18

208. Скорик Ганна
Михайлівна

начальник відділу торгівлі та захисту прав
споживачів управлення торгівлі та

побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного

розвитку, торгівлі та інвестицій 

25.04.18
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209. Козлова 
Алла Миколаївна

головний спеціаліст відділу торгівлі та
захисту прав споживачів управлення

торгівлі та побутового обслуговування
населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій 

25.04.18

210. Бабій 
Ірина Борисівна

головний спеціаліст відділу торгівлі та
захисту прав споживачів управлення

торгівлі та побутового обслуговування
населення департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій 

25.04.18

Начальник відділу кадрової роботи    С.Балакірєва



Додаток 2
до розпорядження міського голови
“01” березня 2018
№ 28

СКЛАД
атестаційної комісії 

Голова комісії
Табалов 
Андрій Олександрович

- секретар Міської ради міста Кропивницького

Секретар комісії
Балакірєва
Світлана Миколаївна

- начальник  відділу  кадрової  роботи  Міської
ради міста Кропивницького

Члени комісії:
Бондаренко 
Альвіна Василівна

- керуючий  справами  виконавчого  комітету
Міської ради міста Кропивницького

Грабенко 
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Дзюба Наталія Євгенівна - заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Дорохіна                              
Людмила Володимирівна
                  

- начальник  відділу  сім’ї  та  молоді  управління
молоді  та  спорту  Міської  ради  міста
Кропивницького,  голова  профспілки
виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської
ради

Мосін 
Олександр Володимирович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Смаглюк 
Марина Олександрівна

- начальник  юридичного  управління  Міської
ради міста Кропивницького

Начальник відділу кадрової роботи  С.Балакірєва



У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  24  жовтня  2006 року                                                  № 265

Про проведення атестації посадових 
осіб місцевого самоврядування виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", з
метою оцінки результатів роботи, ділових та професійних якостей посадових
осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Кіровоградської  міської
ради

1.  Затвердити  Положення  про  проведення  атестації  посадових  осіб
місцевого самоврядування виконавчих органів Кіровоградської міської ради
(додається). 

2. Затвердити: 
склад атестаційної комісії (додаток 1)
графік  проведення  атестації  посадових  осіб  виконавчих  органів

Кіровоградської міської ради на 2006 рік (додаток 2).
3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради:  
не  пізніше  як  за  місяць  до  проведення  атестації  довести  до  відома

відповідних  посадових  осіб  про  кількісний  та  якісний  склад  атестаційної
комісії, термін і графік проведення атестації;

підготувати службові характеристики на посадових осіб, які підлягають
атестації;

не  пізніше  як  за  тиждень  до  проведення  атестації  передати  до
атестаційної  комісії  службові  характеристики,  заповнені  атестаційні  листи,
атестаційні листи попередньої атестації та результати щорічних оцінок.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження міського голови від  4 грудня  2002 року № 224 "Про

проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування";
пункт 1 розпорядження міського голови від 22 квітня 2005 року № 88

"Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.12.2002 року  №
224 "Про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування";

пункт 1 розпорядження міського голови від 5 червня 2006 року № 145
"Про затвердження нового складу атестаційної комісії".

Секретар міської ради   Р.Мишериченко



    ЗАТВЕРДЖЕНО
          розпорядженням міського голови 

від 24 жовтня 2006 року
№ 265

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

виконавчих органів Кіровоградської міської ради

І. Загальна частина
1.  Положення  розроблене  відповідно  до  ст.17  Закону  України  "Про

службу  в  органах  місцевого  самоврядування"  та  постанови  Кабінету
Міністрів  України  №  1440  від  26.10.01  р.  "Про  затвердження  Типового
положення  про  проведення  атестації  посадових  осіб  місцевого
самоврядування".

2. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові
особи) проводиться один раз на 4 роки з метою оцінки їх результатів роботи,
ділових  та  професійних  якостей,  виявлених  працівниками  при  виконанні
обов'язків,  визначених  типовими  професійно-кваліфікаційними
характеристиками  посад  і  відображених  у  посадових  інструкціях,  що
затверджуються міським головою.

3. Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх
рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади
менше ніж один рік, якщо їх службові обов'язки не змінилися.

Не  підлягають  атестації  міський  голова,  секретар  міської  ради,
працівники патронатної служби, особи, які  перебувають на займаній  посаді
менше  ніж  один  рік,  молоді  спеціалісти,  вагітні  жінки,  чи  жінки,  які
працюють  менше  ніж  один  рік  після  виходу  на  роботу  з  відпустки  по
вагітності  і  пологах чи догляду за дитиною, особи,  прийняті на роботу на
визначений термін.

Керівники виконавчих органів Кіровоградської міської ради протягом  5
днів після прийняття рішення про проведення атестації складають і подають
міському  голові  для  затвердження  списки  посадових  осіб  місцевого
самоврядування, які підлягають атестації.

ІІ. Організація та проведення атестації
1.  Для  організації  та  проведення  атестації  утворюється  згідно  з

розпорядженням міського голови атестаційна комісія. 
Головою атестаційної комісії призначається секретар міської  ради.
2. Кількісний та персональний склад комісії, термін і графік проведення

атестації  затверджуються  розпорядженням  міського  голови  і доводяться до
відома  посадових  осіб,  які  атестуються,  не  пізніше  ніж  за  місяць  до
проведення атестації керівниками виконавчих органів міської ради (додаток
1).
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3.  Атестаційна  комісія  працює  гласно.  Посадова  особа  має  право

попередньо  ознайомитися  з  матеріалами  її  атестації  та  брати  участь  у
засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестування.

4.  Комісія  повинна  забезпечувати  об'єктивний  розгляд  і  професійну
оцінку, діяльність посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання
покладених  на  неї  службових  обов'язків,  знання  та  користування  у  своїй
роботі  державною  мовою,  а  також  принциповий  підхід  у  підготовці
рекомендацій  для  подальшого  використання  її  досвіду  і  знань  у  роботі
органів міської ради.

5. Атестація керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів
та посадових осіб,  які  увійшли до складу комісії,  передує атестації  інших
працівників цих органів та їх підрозділів.

6.  На  кожну  посадову  особу,  яка  підлягає  атестації,  складається
службова характеристика, що підписується керівником відділу, управління та
іншого виконавчого органу, в якому вона працює, і подається до комісії не
пізніше ніж за тиждень до проведення атестації (додаток 2).

Службова  характеристика  повинна  містити  аналіз  виконання
посадовою особою  службових  обов'язків,  стосунків  з  колегами,  знання  та
користування у своїй роботі державною мовою, інформацію про підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо. 

Посадова  особа  ознайомлюється  із  службовою  характеристикою  для
атестації  під  час  співбесіди  з  керівником  відділу,  управління,  іншого
виконавчого органу, в якому вона працює.

У  разі  незгоди  з  відомостями,  викладеними  у  службовій
характеристиці,  посадова  особа  може  подати  до  комісії  відповідну  заяву,
обґрунтування, додаткові відомості щодо своєї службової діяльності.

7. На засідання комісії запрошуються посадова особа, яка атестується,
та керівник відділу, управління, іншого виконавчого органу, в якому працює
посадова особа. Якщо посадова особа не з'явилася на засідання комісії без
поважних причин, комісія має право провести атестацію за її відсутності.

ІІІ. Рішення атестаційної комісії
1. За результатами атестації  атестаційна комісія робить один з  таких

висновків:
а) про відповідність займаній посаді;
б) про відповідність займаній посаді з певних умов (здобуття освіти,

проходження  стажування,  набуття  відповідних  навичок,  підвищення
кваліфікації тощо);

в) про невідповідність займаній посаді.
2. Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує міському голові:
а) визнати посадову особу атестованою;
б)  призначити  протягом  року  повторне  атестування  (за  згодою

посадової особи);
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в) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на

вищу посаду;
г)  перевести  посадову  особу  на  іншу  посаду,  що  відповідає  її

кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.
Кожна рекомендація повинна мати відповідне обґрунтування.
3. Засідання  комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні

не  менш  як  3/4  її  складу.  Рішення  комісії  приймається  стосовно  кожної
посадової особи, яка атестується, простою більшістю голосів членів комісії.
У  разі  однакової  кількості  голосів  членів  комісії  приймається  рішення  на
користь посадової особи. Голосування проводиться у відсутності особи, яка
атестується.

4.  Голова  атестаційної  комісії  про  результати  кожного  засідання
повідомляє міському голові.

5.  За  результатами  атестації  міський  голова  видає  відповідне
розпорядження.

ІV. Результати атестації та вирішення спірних питань
1.  Результати  атестації  заносяться  до  протоколу  засідання  комісії  та

атестаційного листа. Протокол та атестаційний лист підписуються головою та
членами  комісії,  які  брали  участь  у  голосуванні.  Результати  атестації
повідомляються  посадовій  особі,  яка  атестувалася,  та  керівнику  відділу,
управління, іншого виконавчого органу, в якому вона працює, одразу після
проведення  атестації.  Посадова  особа  ознайомлюється  із  змістом
атестаційного листа під розпис.

2. Результати атестації заносяться до особової справи посадової особи.
3.  Рішення  про  переведення  посадової  особи  за  її  згодою  на  іншу

посаду  або звільнення з посади приймається міським головою у двомісячний
термін з дня атестації. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у
відпустці до цього терміну не включається.

4.  Посадова  особа,  визнана  за  результатами  атестації  такою,  що  не
відповідає  займаній  посаді,  звільняється  з  роботи  відповідно  до  пункту  2
статті 40 Кодексу законів про працю України.

5.  Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  проведенням  атестації,
вирішуються відповідно до законодавства.

6. Питання атестації посадових осіб регулюються цим положенням, яке
затверджується розпорядженням міського голови.  

_____________________________________________________________



                       Додаток 1
до Положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчих органів
Кіровоградської міської ради

СПИСОК
працівників____________________________________________________________

(назва виконавчого органу ради)
яким доведено до відома про кількісний та якісний склад атестаційної

комісії, термін і графік проведення атестації 

№ Прізвище, ім"я,
по батькові

Посада Підпис Дата

Керівник виконавчого органу ради              ______________        (ПІБ)
                                                                                     (підпис) 



                       Додаток 2
до Положення про проведення 
атестації посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчих органів
Кіровоградської міської ради

Службова характеристика
на ______________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові; посада)

________________19___року народження, освіта (рівень освіти), у______році закінчив(ла)
 (прізвище та ініціали)

                                                 (назва навчального закладу)

за спеціальністю_______________________________________________________________
                                                       (спеціальність за дипломом)

З_______________працює в (на)___________________на посаді (або посадах, перелічити).
            (дата)                                         (назва установи)

У службовій характеристиці дається розгорнута оцінка:

- професійних знань;
- навичок;
- досвіду і результатів роботи;
- вмінь;
- виконання посадових обов'язків, правил внутрішнього розпорядку;
- компетентності, оперативності у прийнятті рішень та спроможності контролювати їх

виконання;
- соціально-психологічних якостей тощо.

Посада керівника                                         Підпис                         Розшифрування підпису

Зі службовою характеристикою ознайомлений

____________________________________                                                   ________________
(підпис працівника, який підлягає атестації)                                       (дата)

    



          Додаток 1
         до розпорядження міського голови
         від  24  жовтня 2006 року
         № 265

СКЛАД
атестаційної комісії 

Голова комісії
Мишериченко                      -
Руслан Валерійович

секретар Кіровоградської міської ради

Заступник голови комісії
Перевозник                          -
Анатолій Володимирович

перший заступник міського голови 

Секретар комісії
Велика                                  -
Світлана Степанівна

начальник  відділу  кадрової  роботи
Кіровоградської міської ради
Члени комісії:

Дорохіна                               -
Людмила Володимирівна
                  

начальник  відділу  сім"ї  та  молоді
Кіровоградської  міської  ради,  голова
профспілки  виконавчого  комітету
Кіровоградської  міської ради

Орлов                                     -
Анатолій Олександрович

депутат  Кіровоградської  міської  ради
(за погодженням)

Римар                                    -
Володимир Михайлович

заступник  директора  адміністративного
департаменту-начальник  управління
діловодства  та  організаційного  забезпечення
Кіровоградської міської ради    

Скороход                              -
Валерій Семенович

директор департаменту з гуманітарних питань–
заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Сюр                                       -
Наталія Вікторівна

в.о.  директора  адміністративного
департаменту–заступника  міського  голови  з
питань діяльності виконавчих органів ради

Ткаченко                               -
Сергій Петрович

депутат  Кіровоградської  міської  ради
(за погодженням)

Чорний                                   -
Олександр Євгенійович

депутат  Кіровоградської  міської  ради
(за погодженням)

В.о. директора адміністративного
департаменту - заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради

Н.Сюр



Додаток 2
до розпорядження міського голови 
від 24  жовтня  2006  року
№ 265

Графік 
проведення атестації посадових осіб виконавчих органів

Кіровоградської міської ради на 2006 рік

Прізвище, ім"я,
по батькові

Посада, виконавчий орган Дата
атестації

Михайленко
Наталія Михайлівна

керівник
апарату міської ради

28.11.06

Ушакова
Тетяна Олександрівна

головний спеціаліст
архівного відділу

28.11.06

Якунін
Сергій Володимирович

начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

28.11.06

Клокова
Леонія Сергіївна

головний спеціаліст відділу по
роботі із засобами масової

інформації

28.11.06

Резніченко
Алла Леонідівна

головний спеціаліст відділу по
роботі із засобами масової

інформації

28.11.06

Горбенко 
Оксана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу з
питань внутрішньої політики

28.11.06

Копцев  
Андрій Євгенович

спеціаліст І категорії відділу з
питань внутрішньої політики

28.11.06

Рожко
Світлана Петрівна

головний спеціаліст відділу
кадрової роботи

28.11.06

Турчина
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст
контрольної служби

28.11.06

Колесник 
Ірина Вікторівна

завідувач сектора контролю
загального відділу управління
діловодства та організаційного

забезпечення адміністративного
департаменту

28.11.06

Вовенко 
Надія Іванівна

головний спеціаліст сектора
контролю загального відділу

управління діловодства та
організаційного забезпечення

адміністративного департаменту

28.11.06
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Лопатіна 

Вікторія Сергіївна
головний спеціаліст сектора
контролю загального відділу

управління діловодства та
організаційного забезпечення

адміністративного департаменту

28.11.06

Чорноіван
Роман Олександрович

начальник відділу по роботі зі
зверненнями громадян

управління діловодства та
організаційного забезпечення

адміністративного департаменту

28.11.06

Пономарьова 
Оксана Миколаївна

головний спеціаліст відділу по
роботі зі зверненнями громадян

управління діловодства та
організаційного забезпечення

адміністративного департаменту

28.11.06

Малашевич 
Олена Олегівна

спеціаліст І категорії відділу по
роботі зі зверненнями громадян

управління діловодства та
організаційного забезпечення

адміністративного департаменту

28.11.06

Магер
Наталія Іванівна

начальник відділу житла
адміністративного департаменту

28.11.06

Степаненко 
Наталія Яківна

спеціаліст І категорії 
відділу житла адміністративного

департаменту

28.11.06

Штаненко
Іван Павлович

спеціаліст І категорії 
відділу житла адміністративного

департаменту

28.11.06

Ткаченко
Олександра Володимирівна

спеціаліст І категорії відділу
сім"ї та молоді

28.11.06

Баліцький
Олександр Михайлович

заступник начальника з питань
лікувально-профілактичної

допомоги управління охорони
здоров"я

28.11.06

Пасічник
Оксана Василівна

начальник фінансово-
економічного відділу управління

охорони здоров"я

28.11.06

Москаленко
Олена Михайлівна

спеціаліст І категорії фінансово-
економічного відділу управління

охорони здоров'я

28.11.06
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Шевченко

Олександр Володимирович
заступник начальника управління

освіти
28.11.06

Сімеонова 
Антоанета Танева

спеціаліст 1 категорії 
(з питань роботи

загальноосвітніх навчальних
закладів) управління освіти

28.11.06

Єременко 
Тетяна Олександрівна

спеціаліст 1 категорії 
(з питань роботи

загальноосвітніх навчальних
закладів) управління освіти

28.11.06

Цегельник 
Олег Миколайович

спеціаліст 1 категорії (з питань
безпеки життєдіяльності)

управління освіти

28.11.06

Вовк
Юлія Миколаївна

начальник відділу соціальної
підтримки населення

28.11.06

Тінькова 
Олена Ігорівна

головний спеціаліст відділу
соціальної підтримки населення

28.11.06

Гавриленко 
Галина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу
соціальної підтримки населення

28.11.06

Ахметова 
Олена Анатоліївна

спеціаліст І категорії  відділу
соціальної підтримки населення

29.11.06

Павленко
Віолетта Андріївна

головний спеціаліст бюджетного
відділу фінансового управління

29.11.06

Гордєєва
Наталя Миколаївна

спеціаліст  І категорії
бюджетного відділу фінансового

управління

29.11.06

Литвяк 
Наталія Анатоліївна

спеціаліст  І категорії
бюджетного відділу фінансового

управління

29.11.06

Іллющенко
Марія Іванівна

спеціаліст І категорії відділу
фінансів галузей виробничої

сфери фінансового управління

29.11.06

Арделян
Анна Михайлівна

спеціаліст І категорії відділу
фінансів галузей соціального

захисту населення фінансового
управління

29.11.06

Бабаєва
Оксана Вікторівна

головний спеціаліст сектора
комп'ютеризації та

інформаційного забезпечення
фінансового управління 

29.11.06
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Марченко

Ірина Василівна
спеціаліст ІІ категорії 

сектора комп'ютеризації та
інформаційного забезпечення

фінансового управління 

29.11.06

Богатов
Віктор Іванович

заступник начальника управління
капітального будівництва

29.11.06

Сурнін
Сергій Васильович

головний спеціаліст-
юрисконсульт управління
капітального будівництва

29.11.06

Боровик 
Андрій Миколайович

начальник виробничо-технічного
відділу управління капітального

будівництва

29.11.06

Колесник 
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст виробничо-
технічного відділу управління

капітального будівництва

29.11.06

Чабанова 
Ольга Олександрівна

спеціаліст І категорії виробничо-
технічного відділу управління

капітального будівництва

29.11.06

Ярюхіна
Катерина Василівна

спеціаліст І категорії фінансово-
економічного відділу управління

капітального будівництва

29.11.06

Бриндак
Вікторія Євгенівна

начальник відділу екології
управління містобудування,

архітектури, екології та
земельних відносин

29.11.06

Казачков
Олександр Дмитрович

заступник начальника інспекції
державного архітектурно-
будівельного контролю 

29.11.06

Бик 
Олена Павлівна

державний реєстратор
Реєстраційної палати

29.11.06

Логойда 
Неля Леонідівна

головний спеціаліст 
Реєстраційної палати

29.11.06

Вовченко
Станіслав Сергійович

спеціаліст І категорії
Реєстраційної палати

29.11.06

Классов 
Євген Михайлович

спеціаліст І категорії
Реєстраційної палати

29.11.06

Агафінець 
Ірина Сергіївна

спеціаліст 1 категорії відділу
бухгалтерського обліку

29.11.06

Брюховецький
Олександр Григорович

начальник спеціалізованої
інспекції

29.11.06

Дрига
Оксана Миколаївна

спеціаліст І категорії
спеціалізованої інспекції

29.11.06
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Соколова 
Олена Олександрівна

спеціаліст І категорії
спеціалізованої інспекції

29.11.06

Гненний
Олексій Іванович

заступник начальника управління
з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення

29.11.06

Мельник
Павло Вікторович

головний спеціаліст відділу
експлуатації та ремонту

житлового фонду департаменту
житлово-комунального

господарства 

29.11.06

Криворучко
Тетяна Володимирівна

головний спеціаліст відділу
будівництва та благоустрою

департаменту житлово-
комунального господарства 

29.11.06

Савельєва
Катерина Олегівна

спеціаліст І категорії відділу
кадрової роботи та контролю

департаменту житлово-
комунального господарства

29.11.06

В.о. директора адміністративного
департаменту - заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради

Н.Сюр



У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

від 22 жовтня 2014 року                                                                           №  130

Про проведення атестації 
у листопаді 2014 року

Керуючись  статтями  42,  59  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статтею  17  Закону  України  „Про  службу  в
органах місцевого самоврядування”,  Положенням  про проведення атестації
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради, затвердженим розпорядженням міського голови
від 24 жовтня 2006 року № 265, з метою оцінки результатів роботи, ділових та
професійних якостей 

1.  Провести  атестацію  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
виконавчих  органів  Кіровоградської  міської  ради  28  листопада  2014  року
згідно з графіком (додаток 1).

2. Затвердити склад атестаційної комісії згідно з додатком 2.
3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради:  
в термін до 24 жовтня 2014 року довести до відома посадових осіб, які

підлягають атестації, кількісний та персональний склад атестаційної комісії,
терміни і графік проведення атестації за формою згідно з додатком 3;

в  термін  до  18  листопада  2014  року  забезпечити  надання  до
атестаційної  комісії  на  осіб,  які  підлягають  атестації:  щорічних  оцінок
виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов'язків за
період,  що  минув  після  попередньої  атестації,  а  також  службових
характеристик та атестаційних листів встановленої форми.                

4.  Відділу  кадрової  роботи  здійснити  організаційно-методичне
забезпечення діяльності атестаційної комісії.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Секретар міської ради І. Марковський



Додаток 1
до розпорядження міського голови
22 жовтня 2014  
№ 130

Графік
проведення атестації 

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада, виконавчий орган Дата
атестації

1 2 3 4

1. Назаренко
Анатолій Андрійович

начальник відділу правового забезпечення
юридичного управління

28.11.14

2. Настояща 
Анна Сергіївна

головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління

28.11.14

3. Бардиш  
Євгеній Миколайович

головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

28.11.14

4. Дашевська 
Алла Борисівна

державний адміністратор відділу
дозвільних процедур управління

адміністративних та  дозвільних процедур

28.11.14

5. Євстратова 
Анна Василівна

державний адміністратор відділу
дозвільних процедур управління

адміністративних та  дозвільних процедур

28.11.14

6. Глушаєва 
Ірина Миколаївна

адміністратор відділу адміністративних
послуг управління адміністративних та

дозвільних процедур

28.11.14

7. Коваленко
Сергій Олександрович

спеціаліст І категорії спеціалізованої
інспекції

28.11.14

8. Сорока 
Світлана Костянтинівна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку

28.11.14

9. Борщенко 
Оксана Вячеславівна

спеціаліст І категорії відділу юридичного
та фінансового забезпечення управління

освіти

28.11.14

10. Сілант’єва 
Євгенія Едуардівна

спеціаліст І категорії відділу юридичного
та фінансового забезпечення управління

освіти

28.11.14

11. Потоцька 
Любов Григорівна

начальник фінансово - економічного
відділу - головний бухгалтер управління

охорони здоров’я

28.11.14

12. Гайдамака 
Наталія Миколаївна

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров’я

28.11.14

13. Гудим 
Тетяна Анатоліївна

спеціаліст І категорії відділу
з організаційних питань та контролю 

за містобудівною діяльністю
управління містобудування та архітектури

28.11.14
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14. Ткаченко 
Ганна Анатоліївна

головний спеціаліст відділу планування
та містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

28.11.14

15. Чала 
Ольга Юріївна

спеціаліст І категорії відділу планування та
містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

28.11.14

16. Гавриленко 
Анна Анатоліївна

заступник начальника управління
-начальник відділу земельних відносин

управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

28.11.14

17. Каратєєва
Оксана Миколаївна

начальник відділу землекористування
управління земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища

28.11.14

18. Котан
Євгеній Миколайович

головний спеціаліст відділу земельних
відносин управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного

середовища

28.11.14

19. Яніцька 
Тетяна Володимирівна

спеціаліст І категорії сектора
попередження надзвичайних ситуацій

управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення

28.11.14

20. Цибулько 
Людмила Олексіївна

головний спеціаліст відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління 

28.11.14

21. Морква
Маріанна Олександрівна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки

28.11.14

22. Бєлік 
Олександр Анатолійович

начальник відділу планово - фінансової
роботи, бухгалтерського обліку та

відомчого контролю - головний бухгалтер
Головного управління житлово-

комунального господарства

28.11.14

23. Павлова
Ірина Олександрівна

заступник начальника відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

28.11.14

24. Шершнюк
Артем Анатолійович

головний спеціаліст - юрист Головного
управління житлово-комунального

господарства

28.11.14

25. Майданник 
Денис Вікторович

спеціаліст І категорії відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

28.11.14
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26. Козаченко 
Юлія Михайлівна

провідний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

28.11.14

27. Головченко 
Алла Миколаївна

головний спеціаліст відділу діловодства,
кадрової роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарства

28.11.14

28. Кічкіна 
Наталя Василівна

головний спеціаліст відділу транспорту
та зв'язку управління розвитку транспорту

та зв’язку

28.11.14

29. Федоренко 
Юлія Сергіївна

головний спеціаліст сектора праці та
соціального захисту населення управління

розвитку транспорту та зв’язку

28.11.14

Начальник відділу кадрової роботи       С.Балакірєва



Додаток 2
до розпорядження міського голови
22 жовтня 2014  
№ 130

СКЛАД
атестаційної комісії 

Голова комісії
Марковський
Іван Іванович

- секретар міської ради

Секретар комісії
Балакірєва
Світлана Миколаївна

- начальник відділу кадрової роботи міської ради

Члени комісії:
Васильченко 
Сергій Сергійович 

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, депутат міської ради

Дрига
Вадим Вікторович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, депутат міської ради,
депутат міської ради

Дорохіна                              
Людмила Володимирівна
                  

- начальник відділу сім’ї та молоді міської ради,
голова  профспілки  виконавчого  комітету
міської ради

Олійник
Олексій Олексійович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, депутат міської ради

Смаглюк
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління міської ради

Начальник відділу кадрової роботи  С.Балакірєва



Додаток 3
до розпорядження міського голови
22 жовтня 2014  
№ 130

Форма  

СПИСОК

працівників____________________________________________________________
(назва виконавчого органу міської ради)

яким доведено до відома про кількісний та персональний склад
атестаційної комісії, терміни і графік проведення атестації 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Підпис Дата

Керівник виконавчого органу ради          ______________      _______________
                                                                                            (підпис)                             (ПІБ)



У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКОГО  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

від 25 жовтня 2013 року                                                                               № 113

Про проведення атестації 
у 2013 році

Керуючись  статтями  42,  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статтею  17  Закону  України  “Про  службу  в
органах місцевого самоврядування”,  Положенням  про проведення атестації
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  виконавчих  органів
Кіровоградської міської ради, затвердженим розпорядженням міського голови
від 24 жовтня 2006 року № 265, з метою оцінки результатів роботи, ділових та
професійних якостей 

1.  Провести  атестацію  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
виконавчих органів Кіровоградської міської ради з 10 по 17 грудня 2013 року
згідно з графіком (додаток 1).

2. Затвердити склад атестаційної комісії згідно з додатком 2.
3. Керівникам виконавчих органів Кіровоградської міської ради:  
в термін до 31 жовтня 2013 року довести до відома посадових осіб, які

підлягають атестації, кількісний та персональний склад атестаційної комісії,
терміни і графік проведення атестації за формою згідно з додатком 3;

в  термін  до  28  листопада  2013  року  забезпечити  надання  до
атестаційної  комісії  на  осіб,  які  підлягають  атестації:  щорічних  оцінок
виконання посадовими особами покладених на них завдань та обов'язків за
період,  що  минув  після  попередньої  атестації,  а  також  службових
характеристик та атестаційних листів встановленої форми.                

4.  Відділу  кадрової  роботи  здійснити  організаційно-методичне
забезпечення діяльності атестаційної комісії.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л.Г. 

Міський голова О.Саінсус



Додаток 1
до розпорядження міського голови
25 жовтня 2013  
№ 113

Графік
проведення атестації 

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада, виконавчий орган Дата
атестації

1 2 3 4

1. Балакірєва
Світлана Миколаївна

начальник відділу кадрової роботи 10.12.13

2. Рожко 
Світлана Петрівна

головний спеціаліст відділу кадрової
роботи

10.12.13

3. Трубчанінова
Лариса Володимирівна

головний спеціаліст відділу кадрової
роботи

10.12.13

4. Дорохіна 
Людмила Володимирівна

начальник відділу сім’ї та молоді 10.12.13

5. Краснокутський 
Олег Володимирович

директор Кіровоградського міського
центру соціальних служб для сім”ї, дітей

та молоді

10.12.13

6. Масло
Людмила Яківна

начальник управління апарату міської
ради 

10.12.13

7. Білецький 
Ігор Олександрович

заступник начальника  управління-
начальник відділу по роботі 

з депутатськими зверненнями управління
апарату міської ради 

10.12.13

8. Вавринюк 
Оксана Валеріївна

головний спеціаліст відділу по роботі 
з депутатськими зверненнями управління

апарату міської ради 

10.12.13

9. Шаповал 
Наталія Василівна

головний спеціаліст відділу по роботі 
з депутатськими зверненнями управління

апарату міської ради 

10.12.13

10. Каменська 
Ірина Едуардівна

начальник відділу організаційно-
методичного забезпечення управління

апарату міської ради 

10.12.13

11. Гончаренко
Оксана Павлівна

головний спеціаліст відділу
організаційно-методичного забезпечення

управління апарату міської ради 

10.12.13

12. Кашков 
Володимир Веніамінович

головний спеціаліст відділу
організаційно-методичного забезпечення

управління апарату міської ради 

10.12.13

13. Худояр 
Лариса Леонідівна

головний спеціаліст  відділу
протокольної роботи та службового

діловодства управління апарату міської
ради 

10.12.13

        



                2

Продовження додатка 1

1 2 3 4

14. Зієрова 
Тетяна Адамівна

головний спеціаліст відділу протокольної
роботи та службового діловодства
управління апарату міської ради 

10.12.13

15. Бойко
Тетяна Володимирівна

завідувач сектора праці та соціального
захисту населення управління розвитку

транспорту та зв'язку

10.12.13

16. Мездрін 
Вадим Миколайович

начальник управління містобудування та
архітектури - головний архітектор міста

10.12.13

17. Чертков 
Сергій Борисович

заступник начальника управління -
начальник відділу планування та

містобудівного кадастру управління
містобудування та архітектури

10.12.13

18. Штанько 
Ольга Анатоліївна

головний спеціаліст відділу планування та
містобудівного кадастру  управління

містобудування та архітектури

10.12.13

19. Жарова
Ірина Михайлівна

головний спеціаліст відділу планування
та містобудівного кадастру управління

містобудування та архітектури

10.12.13

20. Гавришко 
Наталія Василівна

начальник відділу з організаційних
питань та контролю за містобудівною

діяльністю - головний бухгалтер
управління містобудування та

архітектури

10.12.13

21. Нагорна
Тетяна Дмитрівна

головний спеціаліст відділу 
з організаційних питань та контролю за
містобудівною діяльністю управління

містобудування та архітектури

10.12.13

22. Пидорич 
Володимир

Олександрович

начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього

природного середовища 

10.12.13

23. Петринська
Вікторія Валеріївна

спеціаліст І категорії управління земельних
відносин та охорони навколишнього

природного середовища 

10.12.13

24. Каратєєва
Оксана Миколаївна

начальник відділу землекористування
управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

10.12.13

25. Белоглазова 
Ірина Валеріївна

головний спеціаліст відділу
землекористування управління земельних

відносин та охорони навколишнього
природного середовища  

10.12.13
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26. Негода 
Галина Григорівна

завідувач сектора екології та
природоохоронної діяльності управління

земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

10.12.13

27. Кладченко 
Наталія Станіславівна

головний спеціаліст сектора екології та
природоохоронної діяльності управління

земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища  

10.12.13

28. Антонова
Тетяна Олександрівна

головний спеціаліст відділу земельних
відносин управління земельних відносин та

охорони навколишнього природного
середовища  

10.12.13

29. Павловська 
Анна Олегівна 

головний спеціаліст відділу земельних
відносин управління земельних відносин та

охорони навколишнього природного
середовища  

10.12.13

30. Тосік 
Олександр Миколайович

спеціаліст І категорії відділу земельних
відносин управління земельних відносин та

охорони навколишнього природного
середовища  

10.12.13

31. Коваленко 
Сергій Миколайович

начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення

10.12.13

32. Гненний 
Олексій Іванович

заступник начальника управління з
питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

10.12.13

33. Шевцова 
Тетяна Михайлівна

головний бухгалтер управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення

10.12.13

34. Безеда 
Олександр Дмитрович

завідувач сектора техногенно-пожежної
безпеки та ліквідації надзвичайних

ситуацій управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного

захисту населення

10.12.13

35. Копецький
Юрій Борисович

головний спеціаліст сектора техногенно-
пожежної безпеки та ліквідації

надзвичайних ситуацій управління з
питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення

10.12.13

36. Ксеніч 
Віктор Миколайович

начальник управління капітального
будівництва

10.12.13



                      4

Продовження додатка 1

1 2 3 4

37. Сурнін
Сергій Васильович

головний спеціаліст-юрист управління
капітального будівництва

10.12.13

38. Гончар
Світлана Магомедівна

головний бухгалтер управління
капітального будівництва

10.12.13

39. Чабанова 
Ольга Олександрівна

начальник планово-виробничого відділу
управління капітального будівництва

10.12.13

40. Пуляєва 
Галина Валентинівна

спеціаліст І категорії планово-
виробничого відділу управління

капітального будівництва

10.12.13

41. Ярюхіна 
Катерина Василівна

спеціаліст І категорії планово-виробничого
відділу управління капітального

будівництва

10.12.13

42. Грищенко 
Надія Андріївна

начальник відділу з питань внутрішньої
політики

11.12.13

43. Горбенко
 Оксана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики

11.12.13

44. Копцев 
Андрій Євгенович

головний спеціаліст відділу з питань
внутрішньої політики

11.12.13

45. Якунін 
Сергій Володимирович

начальник відділу по роботі
із засобами масової інформації

11.12.13

46. Резніченко 
Алла Леонідівна

головний спеціаліст відділу по роботі
із засобами масової інформації

11.12.13

47. Брюм 
Олена Миколаївна

начальник загального відділу 11.12.13

48. Гуцу 
Мирослава Віталіївна

заступник начальника загального відділу 11.12.13

49. Сіненко 
Вікторія Вікторівна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

50. Данчул 
Катерина Юріївна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

51. Федорова
Любов Анатоліївна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

52. Стороженко 
Ірина Миколаївна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

53. Луцишена
Олена Олександрівна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

54. Василенко 
Ксенія Сергіївна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13

55. Сабадир
Юлія Андріївна

головний спеціаліст загального відділу 11.12.13
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56. Чанковська 
Ірина Сергіївна

спеціаліст І категорії загального відділу 11.12.13

57. Ковальова 
Ольга Володимирівна

завідувач сектора діловодства загального
відділу

11.12.13

58. Шамшур 
Тетяна Анатоліївна

головний спеціаліст сектора діловодства
загального відділу

11.12.13

59. Гараз 
Лариса Євгеніївна

головний спеціаліст сектора діловодства
загального відділу

11.12.13

60. Бугаєва 
Леся Миколаївна

спеціаліст І категорії сектора діловодства
загального відділу

11.12.13

61. Колесник 
Ірина Вікторівна

завідувач сектора контролю загального
відділу

11.12.13

62. Лопатіна 
Вікторія Сергіївна

головний спеціаліст сектора контролю
загального відділу

11.12.13

63. Разуменко 
Олена Леонідівна

начальник організаційного відділу 11.12.13

64. Штадченко 
Ірина Володимирівна

головний спеціаліст організаційного
відділу

11.12.13

65. Покаленко
Володимир

Володимирович

головний спеціаліст  відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

11.12.13

66. Татарко
Дмитро Анатолійович

головний спеціаліст  відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

11.12.13

67. Вовенко 
Олег Анатолійович

головний спеціаліст  відділу правового
забезпечення юридичного управління

11.12.13

68. Квітко 
Христина Юріївна

головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління

(відповідальний секретар
адміністративної комісії)

11.12.13

69. Балашов 
Володимир Іванович

начальник архівного відділу 11.12.13

70. Кібко  
Галина Миколаївна

заступник начальника архівного відділу 11.12.13

71. Драган
Світлана Вікторівна

головний спеціаліст архівного відділу 11.12.13

72. Банул
Ганна Сергіївна

спеціаліст І категорії архівного відділу 11.12.13

73. Бабаєва 
Оксана Вікторівна

завідувач сектора інформаційного  та
комп'ютерного забезпечення

11.12.13
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74. Сташенко
Юрій Володимирович

головний спеціаліст сектора
інформаційного та комп'ютерного

забезпечення

11.12.13

75. Пількін
Валерій Анатолійович

начальник відділу ведення обліку житла 11.12.13

76. Дорощук
Владислав Вікторович

заступник начальника відділу ведення
обліку житла

11.12.13

77. Магер 
Наталія Іванівна

головний спеціаліст відділу ведення
обліку житла

11.12.13

78. Кочерженко 
Ірина Василівна

провідний спеціаліст відділу ведення
обліку житла

11.12.13

79. Паламарчук 
Ірина Олександрівна

головний спеціаліст відділу ведення
обліку житла

11.12.13

80. Пономарьова
Оксана Миколаївна

начальник відділу по роботі зі
зверненнями громадян 

11.12.13

81. Кордюкова
Ольга Андріївна

провідний спеціаліст відділу по роботі зі
зверненнями громадян 

11.12.13

82. Байрамова 
Марина Анатоліївна

головний спеціаліст відділу сім’ї та
молоді

12.12.13

83. Бебко 
Світлана Леонідівна

спеціаліст  І категорії відділу сім’ї та
молоді

12.12.13

84. Сисак 
Ірина Олександрівна

начальник служби  у  справах  дітей 12.12.13

85. Бабич
 Ірина Костянтинівна

заступник начальника служби-начальник
відділу соціального та правового захисту

дітей служби  у  справах  дітей

12.12.13

86. Горін 
Ігор Михайлович

головний спеціаліст відділу соціального
та правового захисту дітей служби  у

справах  дітей

12.12.13

87. Мосендз 
Анжеліка Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціального
та правового захисту дітей служби  у

справах  дітей

12.12.13

88. Поровчук 
Алла Анатоліївна

провідний спеціаліст відділу соціального
та правового захисту дітей служби  у

справах дітей

12.12.13

89. Тимоховська 
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст-юрист відділу
соціального та правового захисту дітей

служби  у  справах дітей

12.12.13

90. Вовк 
Галина Анатоліївна

начальник відділу бухгалтерського
обліку, організаційно-технічного

забезпечення – головний бухгалтер
служби у справах дітей

12.12.13
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91. Василенко 
Олена Леонідівна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, організаційно-

технічного забезпечення служби 
у справах дітей

12.12.13

92. Селіванов
Микола Сергійович

провідний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, організаційно-

технічного забезпечення служби 
у справах дітей

12.12.13

93. Носаль 
Світлана Андріївна

завідувач сектора опіки, піклування та
усиновлення служби у справах дітей

12.12.13

94. Андрюшкова 
Юлія Володимирівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

12.12.13

95. Маган 
Лідія Іванівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

12.12.13

96. Фоменко
Таїсія Володимирівна

головний спеціаліст сектора опіки,
піклування та усиновлення служби 

у справах дітей

12.12.13

97. Куценко 
Олександр Григорович

начальник відділу фізичної культури та
спорту

12.12.13

98. Іванов 
Славік Петрович

заступник начальника відділу фізичної
культури та спорту

12.12.13

99. Бебко 
Вадим Васильович

спеціаліст І категорії відділу фізичної
культури та спорту

12.12.13

100. Назарець
Анна Федорівна

начальник відділу культури і туризму 12.12.13

101. Чорна 
Неля Миколаївна

заступник начальника відділу культури 
і туризму

12.12.13

102. Роздорожній 
Олексій Сергійович

головний спеціаліст відділу культури 
і туризму

12.12.13

103. Андрєєва 
Тетяна Валеріївна

спеціаліст І категорії відділу культури 
і туризму

12.12.13

104. Макарук 
Оксана Олександрівна

начальник управління охорони здоров'я 12.12.13

105. Кудрик 
Лариса Мирославівна

начальник відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров'я

12.12.13

106. Мицул 
Тетяна Іллівна

провідний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління

охорони здоров'я

12.12.13
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107. Євплова 
Наталія Василівна

головний спеціаліст фінансово-
економічного відділу управління охорони

здоров'я

12.12.13

108. Костенко 
Лариса Давидівна

начальник управління освіти 12.12.13

109. Серопян 
Євген Олександрович

заступник начальника управління освіти 12.12.13

110. Єременко 
Тетяна Олександрівна

заступник начальника управління освіти 12.12.13

111. Васильєва 
Олена Костянтинівна

начальник відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління

освіти

12.12.13

112. Прудко
Наталія Володимирівна

головний спеціаліст відділу юридичного та
фінансового забезпечення управління

освіти

12.12.13

113. Кумпан 
Світлана Геннадіївна

начальник відділу інспектування
навчальних закладів управління освіти

12.12.13

114. Цегельник 
Олег Миколайович

головний спеціаліст відділу
інспектування навчальних закладів

управління освіти

12.12.13

115. Гавриш 
Світлана Анатоліївна

головний спеціаліст відділу
інспектування навчальних закладів

управління освіти

12.12.13

116. Суржко
Ірина Георгіївна

спеціаліст І категорії відділу
інспектування навчальних закладів

управління освіти

12.12.13

117. Вовк 
Юлія Миколаївна

начальник відділу соціальної підтримки
населення

12.12.13

118. Тінькова 
Олена Ігорівна

головний спеціаліст відділу соціальної
підтримки населення

12.12.13

119. Ахметова Олена
Анатоліївна

спеціаліст 1 категорії відділу соціальної
підтримки населення

12.12.13

120. Хачатурян 
Олександр Сергійович

начальник Головного управління
житлово-комунального господарства

16.12.13

121. Погребнюк 
Ростислав Анатолійович

заступник начальника Головного
управління житлово-комунального

господарства

16.12.13

122. Слоневська 
Світлана Григорівна

заступник начальника відділу
капітального ремонту, реформування та

розвитку житлово-комунального
господарства Головного управління
житлово-комунального господарства

16.12.13
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123. Михальська
Альона Юріївна

головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

16.12.13

124. Григораш
Валентина Миколаївна

головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

16.12.13

125. Максименко
Анжеліка Василівна

головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

16.12.13

126. Шпильова
Тетяна Володимирівна

спеціаліст І категорії відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку
житлово-комунального господарства

Головного управління житлово-
комунального господарства

16.12.13

127. Каретнікова 
Ганна Миколаївна

головний спеціаліст відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського

обліку та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства

16.12.13

128. Андреєва 
Катерина Вікторівна

спеціаліст І категорії відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку

та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства

16.12.13

129. Желудченко
Оксана Сергіївна

спеціаліст І категорії відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку

та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства

16.12.13

130. Сергенчук
Ірина Іванівна

начальник відділу діловодства, кадрової
роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарства

16.12.13

131. Савельєва
Катерина Олегівна

провідний спеціаліст відділу діловодства,
кадрової роботи та контролю Головного

управління житлово-комунального
господарства

16.12.13
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132. Яндович
Юлія Володимирівна

начальник відділу будівництва  та
благоустрою Головного управління

житлово-комунального господарства

16.12.13

133. Криворучко 
Тетяна Володимирівна

головний спеціаліст відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

16.12.13

134. Мунтян 
Іван Володимирович

головний спеціаліст відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

16.12.13

135. Мовчан
Ірина Петрівна

спеціаліст І категорії відділу будівництва
та благоустрою Головного управління
житлово-комунального господарства

16.12.13

136. Іванов 
Віктор Анатолійович

начальник спеціалізованої інспекції 16.12.13

137. Брюховецький 
Олександр Григорович

заступник начальника спеціалізованої
інспекції

16.12.13

138. Бойко 
Вікторія Вікторівна

головний спеціаліст спеціалізованої
інспекції

16.12.13

139. Кутова Олена
Олександрівна

спеціаліст І категорії спеціалізованої
інспекції

16.12.13

140. Ігнатова 
Наталія Федорівна

спеціаліст І категорії спеціалізованої
інспекції

16.12.13

141. Стужук
Оксана Володимирівна 

спеціаліст І категорії спеціалізованої
інспекції

16.12.13

142. Стеценко 
Валентина Іванівна

спеціаліст І категорії режимно-секретної
частини

16.12.13

143. Шевченко
Антон Олександрович

начальник відділу дозвільних процедур-
державний адміністратор

16.12.13

144. Шкода 
Ольга Костянтинівна

заступник начальника відділу дозвільних
процедур-державний адміністратор

16.12.13

145. Бугайов 
Олександр Іванович

державний адміністратор   відділу
дозвільних процедур

16.12.13

146. Дашевська
Алла Борисівна

державний адміністратор  відділу
дозвільних процедур

16.12.13

147. Шевченко
Анна Сергіївна 

державний адміністратор  відділу
дозвільних процедур

16.12.13

148. Господарикова 
Ольга Павлівна

начальник відділу бухгалтерського обліку 16.12.13

149. Агафінець 
Ірина Сергіївна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку

16.12.13
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150. Бєлова
Тетяна Олександрівна

начальник управління по сприянню
розвитку торгівлі та побутового

обслуговування населення

16.12.13

151. Бондаренко 
Катерина Анатоліївна

заступник начальника управління по
сприянню розвитку торгівлі та побутового

обслуговування населення

16.12.13

152. Дихнова 
Надія Михайлівна

головний спеціаліст управління по
сприянню розвитку торгівлі та

побутового обслуговування населення

16.12.13

153. Козлова 
Алла Миколаївна

завідувач сектора обліку стаціонарних
об'єктів торгівлі управління по сприянню

розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення

16.12.13

154. Бабій 
Ірина Борисівна

головний спеціаліст сектора обліку
стаціонарних об'єктів торгівлі управління

по сприянню розвитку торгівлі та
побутового обслуговування населення

16.12.13

155. Маличенко 
Олександр Іванович

начальник відділу ринкового
господарства та побутових послуг
управління по сприянню розвитку

торгівлі та побутового обслуговування
населення 

16.12.13

156. Корнєва 
Наталія  Яківна

головний спеціаліст відділу ринкового
господарства та побутових послуг

управління по сприянню розвитку торгівлі
та побутового обслуговування населення 

16.12.13

157. Смолянцева 
Ольга Борисівна

головний спеціаліст відділу ринкового
господарства та побутових послуг
управління по сприянню розвитку

торгівлі та побутового обслуговування
населення 

16.12.13

158. Денисенко 
Ганна Михайлівна

головний спеціаліст з питань захисту
прав споживачів відділу ринкового
господарства та побутових послуг
управління по сприянню розвитку

торгівлі та побутового обслуговування
населення 

16.12.13

159. Пільчік 
Тетяна Станіславівна

начальник контрольної служби 17.12.13

160. Баленко 
Наталія Миколаївна

головний спеціаліст контрольної служби 17.12.13
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161. Осауленко
Олена Олександрівн

начальник управління економіки 17.12.13

162. Клімченко
Людмила Михайлівна

головний спеціаліст управління економіки 17.12.13

163. Пузакова 
Аліна Анатоліївна

заступник начальника управління-
начальник відділу соціально-трудових

відносин управління економіки

17.12.13

164. Волошинова
 Тетяна Віталіївна

головний спеціаліст відділу соціально-
трудових відносин управління економіки

17.12.13

165. Рябова
Ольга Вячеславівна

головний спеціаліст відділу соціально-
трудових відносин управління економіки

17.12.13

166. Козирькова 
Алла Вікторівна

головний спеціаліст відділу соціально-
трудових відносин управління економіки

17.12.13

167. Селіванова 
Наталія Олександрівна

начальник відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

17.12.13

168. Ковпак
Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

17.12.13

169. Москаленко 
Олена Михайлівна

головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

17.12.13

170. Ященко
Маргарита Анатоліївна

головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку та регуляторної

політики управління економіки

17.12.13

171. Тимченко 
Тетяна Валентинівна

начальник відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки

17.12.13

172. Кумпан 
Любов Станіславівна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки

17.12.13

173. Малиновська 
Антоніна Борисівна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки

17.12.13

174. Бочкова  
Любов Тимофіївна

начальник фінансового управління 17.12.13

175. Стецюк
Володимир Нилович

заступник начальника  фінансового
управління

17.12.13

176. Ковальова 
Наталя Миколаївна

начальник відділу зведення бюджету та
фінансів соціально-культурної сфери

фінансового управління

17.12.13
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177. Гордєєва 
Наталя Миколаївна

заступник начальника відділу зведення
бюджету та фінансів соціально-культурної

сфери фінансового управління

17.12.13

178. Коваленко
Юлія Валеріївна

головний спеціаліст сектора фінансів
соціально-культурної сфери відділу

зведення бюджету та фінансів соціально-
культурної сфери фінансового управління

17.12.13

179. Агліуліна
Тетяна Олександрівна

спеціаліст І категорії сектора фінансів
соціально-культурної сфери відділу

зведення бюджету та фінансів соціально-
культурної сфери фінансового управління

17.12.13

180. Швець 
Надія Володимирівна

начальник відділу доходів, фінансів
галузей виробничої сфери та соціального

захисту фінансового управління

17.12.13

181. Кравченко 
Марина Анатоліївна 

заступник начальника відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

17.12.13

182. Іллющенко 
Марія Іванівна

головний спеціаліст відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

17.12.13

183. Кузко 
Тарас Семенович

головний спеціаліст сектора планування
доходів бюджету відділу доходів,

фінансів галузей виробничої сфери та
соціального захисту фінансового

управління

17.12.13

184. Чорна 
Аліна Леонідівна

спеціаліст І категорії сектора планування
доходів бюджету відділу доходів,

фінансів галузей виробничої сфери та
соціального захисту фінансового

управління

17.12.13

185. Ганжук 
Олена Миколаївна

завідувач сектора соціального захисту та
енергоносіїв відділу доходів, фінансів

галузей виробничої сфери та соціального
захисту фінансового управління

17.12.13

186. Ткаліч
Світлана Миколаївна

спеціаліст І категорії сектора соціального
захисту та енергоносіїв  відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту фінансового
управління

17.12.13
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187. Шило 
Лариса Павлівна

начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності фінансового управління

17.12.13

188. Очеретько 
Любов Вікторівна

головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку та звітності

фінансового управління

17.12.13

189. Шумейко 
Тетяна Олександрівна

завідувач сектора комп’ютеризації та
інформаційного забезпечення відділу
бухгалтерського обліку та звітності

фінансового управління

17.12.13

190. Татаренко 
Лариса Василівна

спеціаліст І категорії сектора
комп’ютеризації та інформаційного

забезпечення відділу бухгалтерського
обліку та звітності фінансового управління

17.12.13

191. Арделян
Анна Михайлівна

спеціаліст І категорії сектора
комп’ютеризації та інформаційного

забезпечення фінансового управління

17.12.13

192. Щербина 
Ольга Володимирівна

начальник управління власності та
приватизації комунального майна

17.12.13

193. Шовенко 
Лариса Володимирівна

заступник начальника управління-
начальник відділу приватизації та

безхазяйного майна управління власності
та приватизації комунального майна

17.12.13

194. Ліновіченко 
Олександр Сергійович

головний спеціаліст відділу приватизації та
безхазяйного майна управління власності

та приватизації комунального майна

17.12.13

195. Бедлінська 
Яніна Олексіївна 

начальник відділу фінансово-
бухгалтерського обліку та реєстру -

головний бухгалтер управління власності
та приватизації комунального майна

17.12.13

196. Карпова 
Галина Дмитрівна

головний спеціаліст  відділу фінансово-
бухгалтерського обліку та реєстру

управління власності та приватизації
комунального майна

17.12.13

197. Фурман  
Діана Володимирівна

начальник відділу оренди управління
власності та приватизації комунального

майна

17.12.13

198. Лененко 
Жанна Петрівна

головний спеціаліст відділу оренди
управління власності та приватизації

комунального майна

17.12.13

Начальник відділу кадрової роботи       С.Балакірєва



Додаток 2
до розпорядження міського голови
25 жовтня 2013
№ 113

СКЛАД
атестаційної комісії 

Голова комісії
Волков 
Ігор Вікторович

- секретар Кіровоградської міської ради

Секретар комісії
Балакірєва
Світлана Миколаївна

- начальник  відділу  кадрової  роботи
Кіровоградської міської ради

Члени комісії:
Василенко 
Ігор Миколайович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Дрига
Вадим Вікторович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Дорохіна                              
Людмила Володимирівна
                  

- начальник  відділу  сім’ї  та  молоді
Кіровоградської  міської  ради,  голова
профспілки  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради

Єльчанінова
Лідія Георгіївна

- керуючий  справами  виконавчого  комітету
Кіровоградської міської ради

Каніщев
Володимир Миколайович

- перший заступник міського голови 

Колюка 
Олег Сергійович

- начальник  юридичного  управління
Кіровоградської міської ради

Поліщук 
Сергій Юрійович

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Начальник відділу кадрової роботи  С.Балакірєва



Додаток 3
до розпорядження міського голови
25 жовтня 2013
№  113

Форма  

СПИСОК

працівників____________________________________________________________
(назва виконавчого органу міської ради)

яким доведено до відома про кількісний та персональний склад
атестаційної комісії, терміни і графік проведення атестації 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада Підпис Дата

Керівник виконавчого органу ради          ______________      _______________
                                                                                            (підпис)                             (ПІБ)

Начальник відділу кадрової роботи  С.Балакірєва
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