
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 15 січня 2021 року                                          № 6 

 

Про затвердження Списку осіб  

виконавчих органів Кропивницької  

міської ради, яким надано право  

роботи з документами, що містять 

службову інформацію, в новій редакції 

 

 Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до законів України “Про захист персональних даних”, 

“Про інформацію” (зі змінами), “Про доступ до публічної інформації”           

(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року  

№ 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію”  

 

 1. Затвердити Список осіб виконавчих органів Кропивницької міської 

ради, яким надано право роботи з документами, що містять службову 

інформацію, в новій редакції згідно з додатком. 

 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 12 лютого 2018 року № 20 „Про затвердження Списку 

осіб виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано 

право роботи з документами, що містять службову інформацію, в новій 

редакції” зі змінами. 
  

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 
Олена Брюм 36 61 61 
 

 

 
 

 



 
 

       Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       15 січня  2021 року  № 6 
 

С П И С О К 

осіб виконавчих органів Кропивницької міської ради, яким надано 

право роботи з документами, що містять службову інформацію 

 

АРДЕЛЯН 

Анна Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності фінансового управління 

 

АТРОЩЕНКО 

Анна Петрівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи  

   

БАБАЄВА 

Оксана Вікторівна 

- начальник управління інформаційних 

технологій 

   

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

   

БАЛЕНКО  

Наталія Миколаївна 

-  головний спеціаліст контрольної служби 

   

БЕБКО 

Вадим Васильович 

- заступник начальника відділу фізичної 

культури та спорту управління молоді та 

спорту 

   

БЕЗЕДА 

Олександр Дмитрович 

- завідувач сектору цивільного захисту 

населення управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

   

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

   

БЄЛЯВСЬКА 

Марія Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу фізичної культури 

та спорту управління молоді та спорту 

 

   

БІЛОКІНЬ 

Сергій Валентинович 

- начальник управління капітального 

будівництва 

   

БОЧКОВА 

Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління 

   

БРЮМ  

Олена Миколаївна 

- начальник загального відділу 
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БРЮХОВЕЦЬКИЙ 

Олександр Григорович 

- заступник начальника спеціалізованої інспекції 

   

БУГАЄВА 

Леся Миколаївна 

- головний спеціаліст сектору діловодства 

загального відділу 

                                                                                               

ВАСИЛЬЄВА 

Олена Костянтинівна 

- начальник відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти 

 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

   

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

- начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 
   

ВОВК  

Юлія Миколаївна 

- начальник управління соціальної підтримки 

населення 
   

ВОЛКОВА 

Лариса Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи  

   

ВОЛОШИНОВА 

Валентина 

Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу діловодства, 

кадрової роботи та контролю Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 
   

ВОЛОШИНОВА 

Тетяна Віталіївна 

- головний спеціаліст сектору 

енергоменеджменту та промисловості 

управління економіки департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
   

ГАВРИШКО 

Наталія Василівна 

- головний бухгалтер управління містобудування 

та архітектури 
   

ГАЙДАМАКА 

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу організації 

медичної допомоги населенню управління 

охорони здоров'я 
   

ГАРАЗ 

Лариса Євгеніївна 

- головний спеціаліст сектору діловодства 

загального відділу 
   

ГАРЬКАВА 

Антоанета Танєва 

- начальник відділу протокольної роботи та 

службового діловодства управління апарату 

Кропивницької міської ради 
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ГЕРБІЧЕНКО 

Тетяна Василівна 

- головний спеціаліст департаменту надання 

адміністративних послуг 
   

ГЛУШАЄВА 

Ірина Миколаївна 

- начальник відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу міської 

ради 

 

ГНЕННИЙ 

Олексій Іванович 

- заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення - завідувач сектору попередження 

надзвичайних ситуацій 

 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

-  начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 
 

ГРОМКО 

Світлана Петрівна 

- заступник начальника відділу кадрової роботи 

   

ГУДИМ 

Тетяна Анатоліївна 

- головний спеціаліст управління 

містобудування та архітектури 
   

ГУЙВАН 

Олександра 

Станіславівна 

- спеціаліст ІІ категорії сектора фінансового та 

господарського забезпечення спецбюджетного 

підрозділу управління містобудування та 

архітектури 
   

ГУЦУ 

Мирослава Віталіївна 

- заступник начальника відділу по роботі зі 

зверненнями громадян 
   

ДАЦЕНКО 

Надія Яківна 

- заступник директора з кадрових питань 

комунального закладу “Кропивницький 

культурно-дозвіллєвий центр” 
   

ЖИТНИК 

Віктор Петрович 

- начальник управління розвитку транспорту та 

зв'язку  
   

ЖМУРКО 

Лілія Сергіївна 

- заступник начальника відділу бухгалтерського 

обліку - головного бухгалтера 
   

ЗАЙКЕВИЧ 

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст юридично-договірного 

відділу управління капітального будівництва 
   

ЗІМАРЬОВА 

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського та 

організаційного забезпечення департаменту 

надання адміністративних послуг 
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ІКЛЕНКО 

Олена Іванівна 

- начальник відділу організаційного та 

бухгалтерського забезпечення управління 

Державного архітектурно-будівельного 

контролю  

   

КІБКО 

Галина Миколаївна 

- головний спеціаліст архівного відділу 

   

КЛОКОВА 

Леонія Сергіївна 

- головний спеціаліст відділу по роботі із 

засобами масової інформації  
 

КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

- начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

   

КОВАЛЬОВА 

Ольга Володимирівна 

- завідувач сектору діловодства загального 

відділу 

   

КОВБАСЮК 

Анатолій Васильович 

- головний спеціаліст відділу організаційного та 

правового забезпечення управління 

комунальної власності 

   

КОЗЛОВА 

Алла Миколаївна 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу споживчого ринку та послуг 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення  

   

КОЛЕСНИК 

Ірина Вікторівна 

- заступник начальника відділу - завідувач 

сектору контролю загального відділу 

   

КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

   

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 

- секретар міської ради 

   

КОПЕЦЬКИЙ 

Юрій Борисович 

- головний спеціаліст сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

   

КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 

   

КРАВЧЕНКО 

Марина Анатоліївна 

- заступник начальника відділу доходів, фінансів 

галузей виробничої сфери та соціального 

захисту  
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КРИВЕНКО 

Марина Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу фінансово-

правового забезпечення, бухгалтерського 

обліку і звітності управління охорони здоров'я  

   

ЛЕСЮН 

Лілія Євгенівна 

- начальник архівного відділу 

   

ЛЄВАШОВ 

Віктор Володимирович 

- завідувач сектору мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

   

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- заступник начальника управління економіки - 

начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

 

ЛОПАТІНА 

Вікторія Сергіївна 

- головний спеціаліст сектору контролю 

загального відділу 

   

ЛУНГОЛ 

Роман Станіславович 

- заступник начальника управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю 

   

МАГАН 

Лідія Іванівна 

- головний спеціаліст відділу забезпечення та 

контролю управління з питань захисту прав 

дітей 

   

МАГЕР 

Наталія Іванівна 

- начальник відділу кадрової роботи 

   

МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров'я 

   

МАРТИНОВА 

Ірина Володимирівна 

- т.в.о. начальника  управління містобудування 

та архітектури – головного архітектора міста 

   

МАРЧЕНКО 

Любов Миколаївна 

- староста Новенського старостинського округу 

   

МАРЧУК 

Сергій Олександрович 

- головний спеціаліст Служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

   

МАСЛО 

Людмила Яківна 

- начальник управління апарату Кропивницької 

міської ради 
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МОСІН 

Олександр 

Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

   

НАГОРНА 

Тетяна Дмитрівна 

- головний спеціаліст Служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

   

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму 

   

НІКІТЕНКО 

Олександр 

Володимирович 

- директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

   

НОВІКОВА  

Юлія Михайлівна 

- секретар керівника загального відділу 

 

ОХОТОВИЧ 

Дар'я Андріївна 

- головний спеціаліст Служба містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 

   

ПАЛАМАРЧУК 

Ірина Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу ведення обліку 

житла 

   

ПАСЕНКО 

Алла Сергіївна 

- начальник управління комунальної власності 

   

ПЕТРИНСЬКА 

Вікторія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу розвитку культури 

та мистецтва управління культури і туризму 

   

ПИЛИПЕНКО 

Ольга Володимирівна 

- секретар керівника загального відділу 

   

ПІЛЬКІН 

Валерій Анатолійович 

- начальник відділу ведення обліку житла 

   

ПІЛЬЧІК 

Тетяна Станіславівна 

- начальник контрольної служби 

   

ПЛОТНІКОВА 

Інна Петрівна 

- секретар керівника загального відділу 

   

ПОНОМАРЬОВА  

Оксана Миколаївна 

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 

громадян 
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ПРУДКО 

Наталія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління освіти 
   

ПУГАЧ 

Валерій Валерійович 

- головний спеціаліст відділу організації 

пасажирських перевезень та дорожнього руху 

управління розвитку транспорту та зв'язку  
   

РАЗУМЕНКО 

Олена Леонідівна 

- начальник організаційного відділу 

 
   

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту - начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій  
   

РИБАК 

Микола Аркадійович 

- начальник відділу з питань праці 

   

РЯБОВА 

Ольга Вячеславівна 

- головний спеціаліст сектору партиципаторного 

бюджетування управління економіки 

департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 
 

САВЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

-  заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 
   

СЕРГЕНЧУК 

Ірина Іванівна 

- начальник відділу діловодства, кадрової 

роботи та контролю Головного управління 

житлово-комунального господарства 
   

СЕРОПЯН 

Євген Олександрович  

-  заступник начальника управління освіти 

   

СІНЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

- головний спеціаліст загального відділу 

   

СКОРИК 

Ганна Михайлівна 

- начальник відділу торгівлі та захисту прав 

споживачів управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
   

СЛИВЕНКО 

Наталія Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи  

   

СЛОНЕВСЬКА 

Світлана Григорівна 

- головний спеціаліст сектору цивільного захисту 

населення управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 
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СМАГЛЮК  

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління 

 

   

СМОЛЯНЦЕВА 

Ольга Борисівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого ринку 

та послуг управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
   

СОРОКА 

Світлана Костянтинівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку - 

головний бухгалтер 
   

СТАШЕНКО 

Юрій Володимирович 

- головний спеціаліст сектору розвитку 

інформаційної інфраструктури управління 

інформаційних технологій  
   

СТЕЦЕНКО 

Валентина Іванівна 

- старший інспектор режимно-секретної частини 

   

СТЕШЕНКО 

Світлана Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики 
   

СТРУК 

Катерина Анатоліївна 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу реєстрації місця проживання особи 

управління у сфері державної реєстрації - 

адміністратор департаменту надання 

адміністративних послуг 
   

ТАТАРЕНКО 

Лариса Василівна 

- головний спеціаліст управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 
   

ТАТАРКО 

Дмитро Анатолійович 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу представництва інтересів в судах 

юридичного управління 

 
   

ТАТАРЧЕНКО 

Дмитро Сергійович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики  
   

ТЕРЕЩЕНКО 

Сергій Петрович 

- головний спеціаліст управління інформаційних 

технологій 
   

ТІНЬКОВА 

Олена Ігорівна 

- начальник відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції 

та членами їх сімей управління соціальної 

підтримки населення 
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ТКАЧЕНКО 

Ганна Анатоліївна 

- начальник Служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

   

ТУХВАТУЛЛІНА 

Олена Федорівна 

- головний спеціаліст відділу з питань праці 

   

ФЕДОРОВА 

Любов Анатоліївна 

- провідний спеціаліст сектору діловодства 

загального відділу 
   

ФІЛОНЕНКО 

Олена Олександрівна 

- начальник управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю  
   

ХЛІВНЯК 

Вячеслав Миколайович 

- спеціаліст І категорії сектору попередження 

надзвичайних ситуацій управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення 
   

ХМЕЛЬНИЦЬКА 

Світлана Григорівна 

- головний спеціаліст управління з питань 

захисту прав дітей 
   

ХРАПАК 

Олександр Васильович 

- радник міського голови з питань роботи по 

взаємодії з правоохоронними органами 
   

ЧАЛА 

Ольга Юріївна 

- головний спеціаліст Служби містобудівного 

кадастру управління містобудування та 

архітектури 
   

ЧАНКОВСЬКА 

Ірина Сергіївна 

- головний спеціаліст загального відділу 

   

ЧЕРНОМОРЧЕНКО 

Наталія Анатоліївна 

- спеціаліста І категорії відділу інженерного 

забезпечення та матеріального постачання 

управління освіти 

   

ЧУБАР 

Вікторія Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами 

   

ШАМШУР 

Тетяна Анатоліївна 

- головний спеціаліст сектору контролю 

загального відділу 

   

ШАТОХІНА 

Ірина Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи  
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ШЕВЧЕНКО 

Людмила Степанівна 

- друкарка І категорії загального відділу 

 

   

ШЕВЧЕНКО 

Тамара Петрівна 

- головний спеціаліст загального відділу 

   

ШЕВЧЕНКО 

Анна Вадимівна 

- начальник відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 

управління у сфері державної реєстрації - 

державний реєстратор департаменту надання 

адміністративних послуг 

   

ШИШКО 

Олександр Миколайович 

- начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами 

   

ШКОДА 

Ольга Костянтинівна 

- начальник управління адміністративних послуг 

- адміністратор департаменту надання 

адміністративних послуг 

   

ШТАДЧЕНКО  

Ірина Володимирівна 

- заступник начальника організаційного відділу 

   

ЯКИМЕНКО 

Людмила Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу фінансового 

забезпечення управління розвитку транспорту 

та зв'язку  
 

ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

   

ЯНДОВИЧ 

Юлія Володимирівна 

-  заступник начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

 

 

 

Начальник загального відділу     Олена БРЮМ 


