
 

     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "11" жовтня 2019 року                                    № 119 
 

 

Про роботу у святковий день  

14 жовтня 2019 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 Дня захисника України у місті Кропивницькому: 

 

1. Установити 14 жовтня 2019 року робочий день для посадових осіб місцевого 

самоврядування Міської ради міста Кропивницького згідно з додатком. 

 

2. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

перебувати на постійному телефонному зв'язку 14 жовтня 2019 року з метою 

забезпечення організації вирішення невідкладних питань, які можуть виникнути у 

вищезазначений день. 

 

3. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького                       

зі статусом юридичної особи забезпечити належну організацію роботи 14 жовтня 

2019 року, визначивши наказом працівників, які задіяні в заходах з нагоди 

відзначення  Дня  захисника України у місті Кропивницькому. 

 

4. Відділу кадрової роботи та керівникам виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького компенсувати працівникам роботу у неробочий день                        

14 жовтня 2019 року шляхом надання іншого дня відпочинку. 

 

       5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 
 

Міський голова                                                                              Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Сливенко  24 39 87 

 



                                                                                                                     

                                                                         Додаток  

до розпорядження міського голови 

«11» жовтня 2019 року № 119 

 

 

СПИСОК 

посадових осіб місцевого самоврядування Міської ради міста Кропивницького, 

які працюють у святковий день 14 жовтня 2019 року 
 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Посада, виконавчий орган 

1 2 3 

1. РАЙКОВИЧ 

Андрій Павлович 

Міський  голова 

2. ДЗЮБА 

Наталія Євгеніївна 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

3. ГРОМКО 

Світлана Петрівна 

Заступник начальника відділу кадрової роботи 

4. ЗАЙКЕВИЧ 

Юлія Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

5. СЛИВЕНКО 

Наталія Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи 

6. ПЕТРЕНКО 

Олена Володимирівна 

Головний спеціаліст організаційного відділу 

7. СТЕШЕНКО 

Світлана Олександрівна 

Головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої 

політики                                                                                                                             

8. ВОВК 

Юлія Миколаївна 

Начальник управління соціальної підтримки 

населення 

9. ТІНЬКОВА 

Олена Ігорівна 

Начальник відділу по роботі з ветеранами війни, 

учасниками антитерористичної операції та 

членами їх сімей управління соціальної підтримки 

населення 

10. ГАРАЩЕНКО 

Анна Георгіївна 

Головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції та 

членами їх сімей управління соціальної підтримки 

населення 

11. ЛАПА 

Роман Станіславович 

Головний спеціаліст відділу по роботі з ветеранами 

війни, учасниками антитерористичної операції та 

членами їх сімей управління соціальної підтримки 

населення 

12. АХМЕТОВА 

Олена Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог 

управління соціальної підтримки населення  

13. ЯНІЦЬКА 

Тетяна Володимирівна 

Начальник відділу соціальних допомог управління 

соціальної підтримки населення 

14. ДАНЧУЛ 

Катерина Юріївна 

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог 

управління соціальної підтримки населення 

15. БОЙКО  

Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог 

управління соціальної підтримки населення 
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                                                                                                  Продовження додатка 

 

1 2 3 

16. ПІЛЬКІН 

Валерій Анатолійович 

Начальник відділу ведення обліку житла 

17. ШЕВЧЕНКО 

Дмитро Артурович 

Інспектор відділу реєстрації місця проживання 

особи 

18. ШЕРШНЮК 

Артем Анатолійович 

Головний спеціаліст відділу  представництва 

інтересів в судах юридичного управління 

19. ЛЬОН 

Олександр Ігорович 

Начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління 

20. КОПЕЦЬКИЙ 

Юрій Борисович 

Головний спеціаліст сектора мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

21. СТАШЕНКО 

Юрій Володимирович 

Головний спеціаліст відділу  інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

22. ВОЛОВОДЕНКО 

Дмитро Олегович 

Головний спеціаліст відділу  інформаційно-

комп’ютерного забезпечення 

23. КОВАЛЕНКО 

Сергій Миколайович 

Начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

24. ШИШКО 

Олександр 

Миколайович 

Начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

25. НАЗАРЕЦЬ 

Анна Федорівна 

Начальник управління культури і туризму 

26. КОСТЕНКО 

Лариса Давидівна 

Начальник управління освіти 

27. ЛЯШЕНКО 

Василь Георгійович 

Фахівець дільниці «Громадський  пункт охорони 

правопорядку № 101» міської дружини 

28. ВЕГЕРО 

Андрій Володимирович 

Фахівець дільниці «Громадський  пункт охорони 

правопорядку № 101» міської дружини 

 

 

 

Заступник начальника відділу 

кадрової роботи                                                                                   Світлана ГРОМКО 


