
 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 08 лютого 2019 року                            № 12 

 

 

Про внесення  доповнення до 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” 

 

 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”  внести доповнення до 

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”, а саме включити до Списку осіб 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, яким надано право 

роботи з документами, що містять службову інформацію,  Горбовського 

Сергія Володимировича, начальника управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького. 

 

 

 

Міський голова                                                   А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

   
Олена Брюм 24 95 66 

 



  

 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 12 лютого 2018 року        № 20 

 

м.Кропивницький 

                                                                        

Про затвердження Списку осіб  

виконавчих органів Міської ради міста 

 Кропивницького, яким надано право  

роботи з документами, що містять 

службову інформацію, в новій редакції 

 

 Керуючись ст.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 Міської ради міста 

Кропивницького, яким надано право роботи з документами, що містять 

службову інформацію, в новій редакції згідно з додатком. 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського 

голови від 29 квітня 2016 року №59 “Про затвердження Списку осіб 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради, яким надано право роботи з 

документами, які містять службову інформацію” та від 08 червня 2016 року 

№74 “Про внесення доповнень до розпорядження міського голови від            

29 квітня 2016 року №59 “Про затвердження Списку осіб виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, яким надано право роботи з документами, які 

містять службову інформацію”. 

  

 

 

Міський голова         А.Райкович



 

       Додаток  

       до розпорядження міського голови 

       12 лютого 2018 № 20 

 

С П И С О К 

осіб виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, яким 

надано право роботи з документами, що містять службову інформацію 

 

Атрощенко 

Анна Петрівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

   

Бабаєва 

Оксана Вікторівна 

- начальник відділу інформаційно-  

комп’ютерного забезпечення 

   

Балакірєва 

Світлана Миколаївна 

-  начальник відділу кадрової роботи 

   

Баленко  

Наталія Миколаївна 

-  головний спеціаліст контрольної служби 

   

Безеда 

Олександр Дмитрович 

- завідувач сектора цивільного захисту 

населення управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

   

Бондаренко  

Альвіна Василівна 

- керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

   

Бочкова 

Любов Тимофіївна 

- начальник фінансового управління 

   

Бугаєва 

Леся Миколаївна 

- спеціаліст I категорії сектора діловодства 

загального відділу 

   

Брюм 

Олена Миколаївна 

- начальник загального відділу 

   

Вергун 

Олександр Сергійович 

- начальник управління розвитку транспорту та 

зв'язку  

   

Владов 

Родіон Петрович 

- начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

   

Вовк  

Юлія Миколаївна 

- начальник управління соціальної підтримки 

населення 
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Гавришко 

Наталія Василівна 

- начальник відділу з організаційних питань та 

контролю за містобудівною діяльністю 

управління містобудування та архітектури 

   

Гараз 

Лариса Євгеніївна 

- головний спеціаліст сектора діловодства 

загального відділу 

   

Господарикова  

Ольга Павлівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

   

Гудим 

Тетяна Анатоліївна 

- спеціаліст І категорії відділу з організаційних 

питань та контролю за містобудівною 

діяльністю управління містобудування та 

архітектури  

   

Гненний 

Олексій Іванович 

- заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення 

   

Горбенко 

Оксана Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики  

   

Грабенко  

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

   

Данчул  

Катерина Юріївна 

- головний спеціаліст загального відділу 

   

Зайкевич 

Юлія Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

   

Запорожан 

Сергій Віталійович 

- начальник відділу з питань внутрішньої 

політики  

   

Кібко 

Галина Миколаївна 

- головний спеціаліст архівного відділу 

   

Коваленко 

Сергій Миколайович 

- начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

   

Ковальова 

Ольга Володимирівна 

- завідувач сектора діловодства загального 

відділу 
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Колюка 

Олег Сергійович 

- начальник управління комунальної власності 

   

Колесник 

Ірина Вікторівна 

- заступник начальника - завідувач сектора 

контролю загального відділу 
   

Копцев 

Андрій Євгенович 

- головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики  
   

Краснокутський 

Олег Володимирович 

- директор Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
   

Колодяжний  

Сергій Олександрович 

- начальник управління молоді та спорту 

   

Костенко  

Лариса Давидівна 

- начальник управління освіти 

   

Копецький 

Юрій Борисович 

- головний спеціаліст сектора мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

   

Ксеніч  

Віктор Миколайович 

- начальник управління капітального 

будівництва 

   

Кучер  

Микола Миколайович 

- директор КП “Управління будинками 

Кіровоградської міської ради” 

   

Лесюн  

Лілія Євгенівна 

- начальник архівного відділу 

   

Лєвашов 

Віктор Володимирович 

- завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 

   

Максюта 

Андрій Вікторович 

- начальник спеціалізованої інспекції 

   

Мездрін 

Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури 

   

Мартинова 

Ірина Володимирівна 

- заступник начальника управління - начальник 

відділу планування забудови та містобудівного 

кадастру  
   

Мосін  

Олександр Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
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Макарук  

Оксана Олександрівна 

- начальник управління охорони здоров’я  

   

Марчук  

Сергій Олександрович 

- спеціаліст І категорії сектора планування та 

забудови спецбюджетного підрозділу 

управління містобудування та архітектури  

   

Масло 

Людмила Яківна 

-  начальник управління апарату Міської ради 

міста Кропивницького 

   

Назарець  

Анна Федорівна 

- начальник відділу культури і туризму 

   

Нікітенко  

Олександр Володимирович 

- начальник відділу державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно  

   

Нетеплюк  

Оксана Васидівна 

- т.в.о.  начальника відділу реєстрації місця 

проживання особи 

   

Пількін  

Валерій Анатолійович 

- начальник відділу ведення обліку житла 

   

Пономарьова  

Оксана Миколаївна 

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 

громадян 

   

Паливода 

Андрій Анатолійович 

- директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій — начальник 

управління економіки 

   

Пузакова 

Аліна Анатоліївна 

- заступник начальника управління — начальник 

відділу економічного розвитку та регуляторної 

політики управління економіки  департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

   

Разуменко  

Олена Леонідівна 

-  начальник організаційного відділу 

   

Рябова 

Ольга Вячеслівівна 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики управління 

економіки  департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

   

Пільчік 

Тетяна Станіславівна 

- начальник контрольної служби 
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Пидорич 

Володимир Олександрович 

- заступник начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 
   

Святовець 

Наталія Станіславівна 

- соціальний педагог Кропивницького міського 

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
   

Сташенко 

Юрій Володимирович 

- головний спеціаліст відділу інформаційно- 

комп'ютерного забезпечення 

 

Стеценко  

Валентина Іванівна 

- старший інспектор режимно-секретної частини 

   

Слоневська 

Світлана Григорівна 

- головний спеціаліст сектора цивільного 

захисту населення управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення 

   

Сливенко 

Наталія Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

   

Смаглюк  

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління 

   

Струк  

Катерина Анатоліївна 

- начальник відділу державної реєстрації місця 

проживання особи 

   

Терещенко 

Сергій Петрович 

- головний спеціаліст відділу інформаційно-

комп”ютерного забезпечення 

   

Треніна 

Ольга Володимирівна 

- фахівець із соціальної роботи Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім”ї, 

дітей та молоді 

   

Тухватулліна 

Олена Федорівна 

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

   

Храпак 

Олександр Васильович 

- радник міського голови  

   

Чала 

Ольга Юріївна 

- головний спеціаліст відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури 

   



 

6 

Чанковська 

Ірина Сергіївна 

- головний спеціаліст   загального відділу 

   

Шевченко 

Людмила Степанівна 

- друкарка І категорії загального відділу 

   

Шевченко 

Тамара Петрівна 

- головний спеціаліст спецбюджетного відділу 

управління комунальної власності 

   

Шишко  

Олександр Миколайович 

- завідувач сектора з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

   

Шевченко  

Анна Вадимівна 

- начальник відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців  

   

Шамшур 

Тетяна Анатоліївна 

- головний спеціаліст сектора діловодства 

загального відділу 

   

Шевченко  

Антон Олександрович 

- начальник управління адміністративних послуг 

   

Якунін  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

   

Федорова 

Любов Анатоліївна 

- заступник начальника загального відділу 

 

 

 

Начальник загального відділу     О.Брюм 

 

 

 

 
 


