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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "16 "березня 2020 року                                                                                 № 41 

 
 

 

 

Про підсумки атестації 

у 2020 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 Міської ради міста 

Кропивницького, на виконання розпорядження міського голови від 22 січня 

2020 року № 10 «Про проведення атестації у березні 2020 року», враховуючи 

протоколи засідань атестаційної комісії від 11 березня 2020 року № 1,                

від 12 березня 2020 року № 2, визнати атестованими посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова             Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Анна Атрощенко 24 35 69 



  Додаток  
до розпорядження міського голови 
«16» березня 2020 року № 41 

 
 

СПИСОК 

посадових осіб місцевого самоврядування  

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, 
які визнані атестованими  

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

1 2 3 
1.  Громко 

Світлана Петрівна 
Заступник начальника відділу кадрової роботи 

2.  Шатохіна  
Ірина Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

3.  Стешенко 
Світлана 

Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань 
внутрішньої політики 

4.  Татарченко 
Дмитро Сергійович 

Головний спеціаліст відділу з питань 
внутрішньої політики 

5.  Резніченко 
Алла Леонідівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі 
із засобами масової інформації 

6.  Примак  
Інна Василівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі 
із засобами масової інформації 

7.  Власенко 
Тетяна Сергіївна 

Головний спеціаліст спеціалізованої інспекції 

8.  Мічкур  
Маргарита Борисівна 

Спеціаліст І категорії спеціалізованої інспекції 

9.  Бойко 
Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог 

управління соціальної підтримки населення 

10.  Гандзюк  
Інна Василівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції та 

членами їх сімей управління соціальної підтримки 

населення 

11.  Шевченко 
Анна Вадимівна 

Начальник відділу державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців управління у 

сфері державної реєстрації - державний реєстратор 

департаменту надання адміністративних послуг 

12.  Синенко 
Оксана Іванівна 

Державний реєстратор відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно управління у сфері 

державної реєстрації департаменту надання 

адміністративних послуг 

13.  Фурманська 
Марія Олександрівна 

Державний реєстратор відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно управління у сфері 

державної реєстрації департаменту надання 

адміністративних послуг 
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14.  Струк 
Катерина Анатоліївна 

Заступник начальника управління - начальник відділу 

реєстрації місця проживання особи управління у 

сфері державної реєстрації - адміністратор 

департаменту надання адміністративних послуг 

15.  Павлова 
Катерина Дмитрівна 

Адміністратор відділу реєстрації місця проживання 

особи управління у сфері державної реєстрації 

департаменту надання адміністративних послуг 

16.  Сорока 
Світлана Костянтинівна 

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

17.  Довженко 
Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

18.  Малашевич 
Олена Олегівна 

Головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 

19.  Бірко 
Анна Олександрівна 

Провідний спеціаліст відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту 

20.  Мельниченко 
Наталія Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу фізичної культури та 

спорту управління молоді та спорту 

21.  Бондарь  
Тетяна Володимирівна 

Головний спеціаліст фінансово-економічного відділу 

управління охорони здоров'я 

22.  Муравська 
Оксана Вячеславівна 

Головний спеціаліст відділу забезпечення  
та контролю управління з питань захисту прав дітей  

23.  Ножнова  
Ганна Вікторівна 

Завідувач сектора планування доходів бюджету 

відділу доходів, фінансів галузей виробничої сфери 

та соціального захисту фінансового управління 

24.  Морква 
Маріанна Олександрівна 

Директор департаменту - начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

25.  Рябова 
Ольга В’ячеславівна 

Начальник відділу енергоменеджменту та 

промисловості управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

26.  Волченко 
Юлія Станіславівна 

Головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 

регуляторної політики управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку,  
торгівлі та інвестицій 

27.  Марчук 
Сергій Олександрович 

Головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

28.  Охотович 
Дар’я  Андріївна 

Головний спеціаліст Служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

29.  Тараненко 
Ганна Геннадіївна 

Головний спеціаліст відділу планування управління 

містобудування та архітектури 

30.  Білокінь 
Сергій Валентинович 

Начальник управління капітального будівництва 
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31.  Сліпченко 
Андрій Костянтинович 

Заступник начальника управління капітального 

будівництва 

32.  Таран 
Костянтин Віталійович 

Головний спеціаліст відділу землекористування 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища   

33.  Василенко 
Ксенія Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу земельних відносин 

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

34.  Матвієнко 
Дарина Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу будівництва  та 

благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства 

35.  Рилова  
Катерина 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу інспекційної роботи та 

дозвільних процедур управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю 

36.  Житник 
Віктор Петрович 

Начальник управління розвитку транспорту 
та зв’язку 

37.  Пугач 
Валерій Валерійович 

Головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень та дорожнього руху 

управління розвитку транспорту та зв’язку 

38.  Рибак 
Микола Аркадійович 

Начальник відділу з питань праці 

39.  Крейтор 
Сергій Петрович 

Заступник начальника відділу з питань праці 

40.  Гончар 
Наталія Павлівна 

Спеціаліст І категорії відділу з питань праці 

41.  Зубак 
Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу з питань праці 

42.  Назаренко 
Марина 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу з питань праці 

43.  Тухватулліна 
Олена Федорівна 

Головний спеціаліст відділу з питань праці 

 

 

 

Начальник відділу  

кадрової роботи                                  Світлана БАЛАКІРЄВА 
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