
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "25" березня 20 19 року                                     №39

Про проведення атестації 
у травні 2019 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  Міської  ради  міста
Кропивницького, затвердженим  розпорядженням  міського  голови
від 01 березня 2018 року № 28, та з метою оцінки результатів роботи, ділових
та професійних якостей посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих
органів Міської ради міста Кропивницького:

1.  Провести  атестацію  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
виконавчих  органів  Міської  ради  міста  Кропивницького  21,  22  та  23  травня
2019 року згідно з графіком (додаток 1).

2. Затвердити склад атестаційної комісії згідно з додатком 2.

3.  Керівникам виконавчих органів Міської  ради міста Кропивницького:
1)  в  термін до 05 квітня  2019 року довести до відома  посадових  осіб,

які підлягають атестації, кількісний та персональний склад атестаційної комісії,
терміни  і  графік  проведення  атестації  за  встановленою  формою  (Положення
про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих
органів  Міської  ради  міста  Кропивницького,  затверджене  розпорядженням
міського голови від 01 березня 2018 року № 28);

2) в термін до 02 травня 2019 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 А.Бондаренко.

Міський голова                А.РАЙКОВИЧ

Анна Атрощенко 24 35 69



Додаток 1
до розпорядження міського голови
від “25” березня 2019 року № 39

Графік           
проведення атестації 

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по батькові

Посада, виконавчий орган Дата
атестації

1 2 3 4

1. Лєвашов 
Віктор Володимирович

Завідувач сектора мобілізаційної роботи
та територіальної оборони

21.05.19

2. Копецький 
Юрій Борисович

Головний спеціаліст мобілізаційної
роботи та територіальної оборони

21.05.19

3. Шишко 
Олександр

Миколайович

Начальник відділу з питань запобігання
і виявлення корупції та взаємодії з

правоохоронними 
та контролюючими органами  

21.05.19

4. Чубар 
Вікторія Леонідівна

Головний спеціаліст відділу з питань
запобігання і виявлення корупції та

взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами  

21.05.19

5. Атрощенко 
Анна Петрівна

Головний спеціаліст 
відділу кадрової роботи

21.05.19

6. Вьюн 
Ігор Васильович

Головний спеціаліст відділу по роботі
із засобами масової інформації

21.05.19

7. Кархова 
Тетяна Борисівна

Головний спеціаліст 
відділу бухгалтерського обліку

21.05.19

8. Мороз
Богдана Володимирівна

Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління 

21.05.19

9. Черних 
Ганна Іванівна

Головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління 

21.05.19

10. Льон 
Олександр Ігорович

Головний спеціаліст відділу
представництва інтересів в судах

юридичного управління

21.05.19

11. Петренко 
Олена Володимирівна

Головний спеціаліст 
організаційного відділу

21.05.19

12. Шевченко 
Анна Сергіївна

Адміністратор відділу по роботі з
суб’єктами господарювання управління

адміністративних послуг 

21.05.19

13. Бадіца
Тетяна Валеріївна

Адміністратор відділу по роботі з
фізичними особами управління

адміністративних послуг

21.05.19

14. Бегар 
Оксана Миколаївна

Головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

21.05.19



Продовження додатка 1

1 2 3 4

15. Грох
Анна Анатоліївна

Головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців

21.05.19

16. Діордієва
Олена Станіславівна

Головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

юридичних осіб та фізичних
 осіб-підприємців

21.05.19

17. Черненко
Світлана Вікторівна

Головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно

21.05.19

18. Стоян 
Тетяна Анатоліївна

Головний спеціаліст-державний
реєстратор відділу державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно

21.05.19

19. Орлов 
Анатолій Олександрович

Заступник начальника управління
соціальної підтримки населення

21.05.19

20. Яніцька
Тетяна Володимирівна

Начальник відділу соціальних
допомог управління соціальної 

підтримки населення

21.05.19

21. Ткач
Анна Володимирівна

Спеціаліст І категорії відділу юридичного
та фінансового забезпечення 

управління освіти

21.05.19

22. Колодяжний 
Сергій Олександрович

Начальник управління молоді та спорту 22.05.19

23. Черкасська 
Катерина Володимирівна

Заступник начальника 
управління молоді та спорту

22.05.19

24. Смолева 
Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст 
управління молоді та спорту

22.05.19

25. Іванов 
Славік Петрович

Начальник відділу фізичної культури та
спорту управління молоді та спорту

22.05.19

26. Бєлявська
Марія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу фізичної
культури та спорту 

управління молоді та спорту

22.05.19

27. Яковченко 
Сергій Олександрович

Головний спеціаліст-юрист 
фінансово-економічного відділу 

управління охорони здоров'я

22.05.19

28. Тимоховська
Тетяна Миколаївна

Начальник управління 
з питань захисту прав дітей 

22.05.19

29. Переведенцева
Олена Володимирівна

Завідувач сектора соціального та
правового захисту дітей служби у справах

дітей управління з питань 
захисту прав дітей 

22.05.19

30. Аністратенко
Оксана Володимирівна

Головний спеціаліст відділу доходів,
фінансів галузей виробничої сфери та

соціального захисту
 фінансового управління

22.05.19



Продовження додатка 1
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31. Петрова 
Оксана Сергіївна

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

соціального захисту фінансового
управління

22.05.19

32. Клімченко
Людмила Михайлівна

Головний спеціаліст департаменту з
питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій

22.05.19

33. Ломова 
Тетяна Валентинівна

Заступник начальника управління-
начальник відділу інвестиційної діяльності
та підприємництва управління економіки

департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій

22.05.19

34. Адаменко
Дар’я Василівна

Головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності та підприємництва управління

економіки департаменту з питань
економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій

22.05.19

35. Пузакова 
Аліна Анатоліївна

Заступник начальника управління-
начальник відділу економічного розвитку

та регуляторної політики управління
економіки департаменту 

з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

22.05.19

36. Ковеня
Олександр Петрович

Головний спеціаліст відділу 
енергоменеджменту та промисловості
управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

22.05.19

37. Волошинова 
Тетяна Віталіївна

Головний спеціаліст відділу 
енергоменеджменту та промисловості
управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

22.05.19

38. Сива 
Валентина Миколаївна

Головний спеціаліст відділу 
енергоменеджменту та промисловості
управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

22.05.19

39. Слоневська
Світлана Григорівна

Головний спеціаліст сектора цивільного
захисту населення управління з питань

надзвичайних ситуацій
 та цивільного захисту населення

22.05.19

40. Левченко 
Олег Ігорович

Спеціаліст І категорії сектора
попередження надзвичайних ситуацій

управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного

 захисту населення

22.05.19



Продовження додатка 1

1 2 3 4

41. Цирфа
Микола Вікторович

Начальник відділу організації пасажирських
перевезень та дорожнього руху управління

розвитку транспорту та зв’язку

22.05.19

42. Гінкота Євген
Олександрович

Головний спеціаліст відділу організації
пасажирських перевезень та дорожнього

руху управління розвитку 
транспорту та зв’язку

22.05.19

43. Стенчикова
Ірина Миколаївна

Начальник відділу фінансового
забезпечення управління розвитку

транспорту та зв’язку

22.05.19

44. Якименко
Людмила Миколаївна

Головний спеціаліст відділу фінансового
забезпечення управління розвитку транспорту

та зв’язку

22.05.19

45. Бебко
Світлана Леонідівна

Головний спеціаліст відділу фінансового
забезпечення управління розвитку транспорту

та зв’язку

22.05.19

46. Кривошея 
Ірина Олександрівна

Спеціаліст І категорії планово-виробничого
відділу управління капітального будівництва

23.05.19

47. Шварцман
Ярослав Володимирович

Спеціаліст І категорії планово-виробничого
відділу управління капітального будівництва

23.05.19

48. Громова 
Ірина Петрівна

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

23.05.19

49. Жабокрицька Олена
Олександрівна

Спеціаліст І категорії відділу планово-
фінансової роботи, бухгалтерського обліку

та відомчого контролю Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19

50. Безродна
Світлана Петрівна

Начальник відділу капітального ремонту,
реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19

51. Шпильова
Тетяна Володимирівна

Заступник начальника відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19

52. Козаченко 
Юлія Михайлівна

Головний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19

53. Полякова 
Ірина Василівна

Провідний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19



Продовження додатка 1

1 2 3 4

54. Григораш
Валентина Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу капітального
ремонту, реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Головного
управління житлово-комунального

господарства

23.05.19

55. Майданник Денис
Вікторович

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

Головного управління житлово-
комунального господарства 

23.05.19

56. Пилипенко 
Віталій Володимирович

Головний спеціаліст відділу інспекційної
роботи та дозвільних процедур управління

Державного архітектурно-будівельного
контролю

23.05.19

57. Рилова 
Катерина Володимирівна

Головний спеціаліст відділу інспекційної
роботи та дозвільних процедур управління

Державного архітектурно-будівельного
контролю

23.05.19

58. Лунгол 
Роман Станіславович

Головний спеціаліст відділу інспекційної
роботи та дозвільних процедур управління

Державного архітектурно-будівельного
контролю

23.05.19

59. Ікленко
Олена Іванівна

Начальник відділу організаційного та
бухгалтерського забезпечення-

головний бухгалтер управління Державного
архітектурно-будівельного контролю

23.05.19

60. Костюкова 
Олена Віталіївна

Головний спеціаліст відділу організаційного
та бухгалтерського забезпечення управління

Державного архітектурно-будівельного
контролю

23.05.19

61. Нагорна
Тетяна Дмитрівна

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

містобудування та архітектури

23.05.19

62. Лісняк 
Надія Анатоліївна

Начальник відділу з охорони культурної
спадщини управління містобудування 

та архітектури

23.05.19

63. Поповічев 
Володимир Сергійович

Головний спеціаліст відділу з охорони
культурної спадщини управління

містобудування та архітектури

23.05.19

64. Воротілєнко
Сергій Костянтинович

Головний спеціаліст відділу з охорони
культурної спадщини управління

містобудування та архітектури

23.05.19

Начальник відділу кадрової роботи   С.БАЛАКІРЄВА



Додаток 2
до розпорядження міського голови
від “25” березня 2019 року № 39

СКЛАД
атестаційної комісії 

Голова комісії

ТАБАЛОВ
Андрій Олександрович

- секретар міської ради 

Секретар комісії

БАЛАКІРЄВА
Світлана Миколаївна

- начальник відділу кадрової роботи 

Члени комісії:

БОНДАРЕНКО
Альвіна Василівна

- керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради 

МОСІН 
Олександр Володимирович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

ДЗЮБА
Наталія Євгеніївна

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

ВЕРГУН
Олександр Сергійович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

СМАГЛЮК
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління 

ДОРОХІНА                          
Людмила Володимирівна
                  

- начальник відділу сім’ї та молоді 
управління молоді та спорту, голова 
профкому працівників виконавчих органів 
міської ради

Начальник відділу кадрової роботи   С.БАЛАКІРЄВА
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