
       
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від "16" вересня 2021 року                        № 163 
 

  

 __________2021 року           № _____ 

Про роботу 18 вересня 2021 року 
 
 

Керуючись статтею 140 Конституції  України, статтями 42, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 72, 107 Кодексу 

законів про працю України, у зв’язку із забезпеченням організації та проведення 

заходів з нагоди відзначення 18 вересня Дня міста: 

 

1. Установити 18 вересня 2021 року робочий день для працівників                

Кропивницької міської ради згідно з додатком. 

 

2. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради перебувати 

на постійному телефонному зв'язку 18 вересня 2021 року з метою забезпечення 

організації вирішення невідкладних питань, які можуть виникнути у 

вищезазначений день.   

                                                                                                                                                                   

3. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради зі  статусом 

юридичної особи забезпечити належну організацію роботи 18 вересня                     

2021 року, визначивши наказом працівників, які задіяні в заходах з нагоди 

відзначення Дня міста. 

 

       4. Компенсувати працівникам, задіяним в заходах з нагоди відзначення                 

Дня міста,  роботу у вихідний день 18 вересня 2021 року, шляхом надання 

іншого дня відпочинку. 

 

       5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій  РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 
Наталія Сливенко 35 83 82 

              
                       

 



                      Додаток   

до розпорядження міського голови 

« 16»  вересня 2021 року № 163 
 

СПИСОК 

осіб, які працюватимуть 18 вересня 2021 року 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

  1 2 3 

1. 

 
РАЙКОВИЧ 

Андрій Павлович 

Міський  голова 

2. КОЛЮКА  

Олег Сергійович 

Секретар міської ради 

3. МОСІН 

Олександр 

Володимирович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

4. КОЛОДЯЖНИЙ 

Сергій Олександрович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

5. ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

6. БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

7. БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

8. АТРОЩЕНКО 

Анна Петрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

проходження служби в органах місцевого 

самоврядування управління персоналу 

9. БОГОМІЛЬЧУК 

Сергій Володимирович 

Головний спеціаліст відділу по роботі із 

засобами масової інформації 

10. БРУЧКОВСЬКИЙ 

Володимир Миколайович 

Старший інспектор відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції управління з 

питань запобігання і виявлення корупції 

11. БРЮМ 

Олена Миколаївна 

Начальник управління діловодства та 

організаційної роботи 

12. БУГАЄВА 

Леся Миколаївна 

Головний спеціаліст відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та 

організаційної роботи 

13. ВОЛКОВА 

Лариса Володимирівна 

Начальник відділу з питань проходження 

служби в органах місцевого самоврядування 

управління персоналу 

14. ВОЛОВОДЕНКО 

Дмитро Олегович 

Начальник відділу інформаційних систем 

управління інформаційних технологій 

15. ГАРАЗ 

Лариса Євгеніївна 

Головний спеціаліст відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та 

організаційної роботи 

16. ГРОМКО 

Світлана Петрівна 

Заступник начальника управління персоналу – 

начальник відділу  з питань нагороджень 

управління персоналу 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 

17. ГУРСЬКИЙ 

Вячеслав Володимирович 

Начальник управління молоді та спорту 

18. 
ЖИТНИК 

Віктор Петрович 

Начальник управління транспорту та зв’язку 

19. 
ІВАЩЕНКО 

Дмитро Олександрович 

Фахівець дільниці «Громадський пункт охорони 

правопорядку № 12» міської дружини 

20. 
КЛОКОВА 

Леонія Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

21. 
КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

Начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення  

22. 
КОВАЛЬОВА 

Ольга Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та 

організаційної роботи 

23. 
КОЗАКОВА 

Ірина Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

24. 
КОЛЕСНИК 

Ірина Вікторівна 

Заступник начальника управління – начальник 

відділу організаційної роботи управління 

діловодства та організаційної роботи 

25. 
ЛОПАТІНА 

Вікторія Сергіївна 

Начальник відділу діловодства та контролю 

управління діловодства та організаційної роботи 

26. 
МАГЕР 

Наталія Іванівна 

Начальник управління персоналу 

27. 
МАКАРУК 

Оксана Олександрівна 

Начальник управління охорони здоров’я 

28. 
НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

Начальник управління культури і туризму 

29. 
ОСИПЕНКО 

Костянтин 

Володимирович 

Начальник служби міської дружини 

30. 

 
ПИЛИПЕНКО 

Ольга Володимирівна 

Секретар керівника управління діловодства та 

організаційної роботи 

31. 
ПЛОТНІКОВА 

Інна Петрівна 

Старший інспектор відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та 

організаційної роботи 

32. 
ПОПОВІЧЕВ  

Володимир Сергійович 

Головний спеціаліст відділу комунікацій з 

громадськістю 

33. 
ПРОРОК 

Микола Миколайович 

Фахівець дільниці «Громадський пункт охорони 

правопорядку № 12» міської дружини 

34. 
ПРИМАК 

Інна Василівна  

Головний спеціаліст відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

35. РАХУБА  

Ніна Афанасіївна 

Директор департаменту  з питань економічного 

розвитку 

36. СІНЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи 

управління діловодства та організаційної роботи 
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Продовження додатка  
 

1 2 3 

37. СЛИВЕНКО 

Наталія Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

проходження служби в органах місцевого 

самоврядування управління персоналу 

38. 
ТЕРЕЩЕНКО 

Сергій Петрович 

Головний спеціаліст управління інформаційних 

технологій 

39. 
ФЕДОРОВ 

Валерій Петрович 

Начальник міської дружини  

40. 
ФЕДОРОВА 

Любов Анатоліївна 

Провідний спеціаліст відділу діловодства та 

контролю управління діловодства та 

організаційної роботи 

41. 
ХРАПАК 

Олександр Васильович 

Заступник начальника управління з питань 

запобігання і виявлення корупції  

42. 
ЧАНКОВСЬКА 

Ірина Сергіївна 

Головний спеціаліст управління діловодства та 

організаційної роботи 

43. 
ШАМШУР 

Тетяна Анатоліївна 

Головний спеціаліст управління діловодства та 

організаційної роботи 

44. 
ШАТОХІНА 

Ірина Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

нагороджень управління персоналу 

45. 
ШЕВЧЕНКО 

Тамара Петрівна 

Головний спеціаліст управління діловодства та 

організаційної роботи 

46. 
ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 

Начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління 

47. 
ШИШКО 

Олександр Миколайович 

Начальник управління з питань запобігання і 

виявлення корупції  

48. 
ШТАДЧЕНКО 

Ірина Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу організаційної 

роботи управління діловодства та 

організаційної роботи 

49. 
ШУРИГІНА  

Ганна Сергіївна 

Головний спеціаліст відділу з питань 

проходження служби в органах місцевого 

самоврядування управління персоналу 

50. 
ШУСТЕР 

Євгенія Матвіївна 

Помічник міського голови 

51. 
ЯКУНІН 

Сергій Володимирович 

Начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

 

 

Начальник управління персоналу                                                       Наталія МАГЕР 


