
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

16 березня 2020 року                           м. Корюківка                                          № 25 

 

Про підсумки проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами Корюківської міської ради  

покладених на них обов’язків і завдань  

  

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Типового положення про проведення атестації посадових осіб 

місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2001 № 1440 (із змінами), Методичних рекомендацій щодо 

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, затверджених наказом 

Головдержслужби України від 30.06.2004 № 102 (із змінами), розпорядження 

міського голови від 18.01.2019 №9 «Про проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами виконавчого апарату та виконавчого комітету 

міської ради покладених на них обов’язків і завдань»: 

1. Затвердити результати  проведення  щорічної  оцінки  виконання 

посадовими  особами  Корюківської міської ради покладених  на них 

 обов’язків  і  завдань у 2019 році, що додається. 

2. Результати щорічної оцінки врахувати при атестації посадовими 

особами місцевого самоврядування, при розгляді питань просування по службі, 

присвоєнні чергових рангів, встановленні передбачених законодавством 

надбавок та премій, формуванні кадрового резерву, при вирішенні інших 

питань проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Пономаренко З.Ю.. 

 

 

Міський голова                                                                      Р. АХМЕДОВ 

 

 

 

 

 
                                                   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

                                                                   від 16 березня 2020 року №25 

 

Результати 

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами  

Корюківської міської ради покладених на них 

обов’язків і завдань у 2019 році 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

Підсумкова 

оцінка 

1 2 3 4 

1.  Савченко Олександр 

Миколайович                 

перший заступник 

міського голови 

висока 

2.  Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

висока 

3.  Пономаренко Зоя Юріївна керуючий справами 

(секретар) виконавчого 

комітету 

висока 

4.  Барсук Олена Іванівна начальник фінансового 

відділу 

висока 

5.  Головачова Світлана 

Миколаївна  

головний спеціаліст 

фінансового відділу 

добра 

6.  Бондаренко Алла Іванівна головний спеціаліст 

фінансового відділу 

добра 

7.  Кожема Оксана Миколаївна     начальник відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності (головний 

бухгалтер) 

добра 

8.  Музиченко Вікторія 

Вікторівна 

провідний спеціаліст 

відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

добра 

9.  Біла Антоніна Петрівна спеціаліст  І категорії 

відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

добра 

10.  Чалик Оксана Василівна спеціаліст  І категорії 

відділу бухгалтерського 

обліку та звітності 

добра 

11.  Кожушко Юлія Юріївна головний спеціаліст висока 



загального відділу 

12.  Хижняк Наталія Олексіївна спеціаліст  І категорії 

загального відділу 

добра 

13.  Менська Тетяна Миколаївна  спеціаліст загального 

відділу 

добра 

14.  Кукуюк Оксана Леонідівна  начальник відділу 

економіки, транспорту, 

інвестицій та туризму 

добра 

15.  Лагодна Діана Олегівна провідний спеціаліст 

відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та 

туризму 

добра 

16.  Яковець Сергій Миколайович начальник юридичного 

відділу 

добра 

17.  Ващенко Іван Олександрович Провідний спеціаліст – 

державний реєстратор 

юридичного відділу 

висока 

18.  Бабич Вікторія Сергіївна Провідний спеціаліст – 

державний реєстратор 

юридичного відділу 

добра 

19.  Кугук Альона Іванівна Державний реєстратор 

юридичного відділу 

добра 

20.  Скиба Тетяна Віталіївна  начальник відділу 

земельних ресурсів та 

комунального майна 

добра 

21.  Долбіна Людмила 

Михайлівна 

провідний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів 

та комунального майна 

добра 

22.  Хоменко Олена 

Володимирівна 

провідний спеціаліст 

відділу земельних ресурсів 

та комунального майна 

добра 

23.  Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

добра 

24.  Дзюба Олена Миколаївна головний спеціаліст 

відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

добра 

25.  Стельмах Олександр 

Євгенович 

спеціаліст І категорії 

відділу освіти, культури, 

молоді та спорту 

добра 



 

 

 

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради             Н.ЛИМАРЕНКО 

 
 

26.  Кун Алла Іванівна завідувач сектору культури 

та культурно масової 

роботи відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

добра 


