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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

24 січня 2022 року                         м. Корюківка                                                 № 14 

 

Про проведення атестації посадових  

осіб місцевого самоврядування у  

Корюківській міській раді 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 

«Про затвердження Типового Положення про проведення атестації посадових 

осіб місцевого самоврядування» (із змінами), розпорядження міського голови 

від 27 січня 2010 року № 4 «Про затвердження Положення про проведення 

атестації посадових осіб виконавчого апарату Корюківської міської ради» та з 

метою подальшого підвищення ефективності діяльності посадових осіб 

Корюківської міської ради, оцінки їх роботи, ділових і професійних якостей при 

виконанні ними посадових обов’язків: 

1. Провести у лютому 2022 року в Корюківській міській раді атестацію 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії для організації та проведення в    

Корюківській міській раді атестації посадових осіб місцевого самоврядування 

(додаток 1). 

3. Затвердити список посадових осіб місцевого самоврядування, які 

підлягають атестації (додаток 2). 

4. Затвердити графік проведення атестації посадових осіб місцевого 

самоврядування Корюківської міської ради та довести до відома посадових осіб, 

які підлягають атестації, не пізніше ніж за місяць до її проведення (додаток 3). 

5. Керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити подання до 

атестаційної комісії службових характеристик посадових осіб даних підрозділів 

до 24 лютого 2022 року. 

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Ратан АХМЕДОВ 

 

 



          Додаток 1 

        розпорядження міського голови  

від 24 січня 2022 року №14 

              

СКЛАД 

атестаційної комісії для організації та проведення в міській раді 

атестації посадових осіб місцевого самоврядування 

ПЛЮЩ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради – голова комісії; 

САВЧЕНКО  

Олександр Миколайович 

перший заступник міського голови – заступник 

голови комісії; 

ЛИМАРЕНКО  

Ніна Петрівна 

начальник загального відділу виконавчого 

апарату міської ради, секретар комісії. 

 Члени комісії: 

БАБИЧ Вікторія Сергіївна головний спеціаліст – державний 

реєстратор юридичного відділу виконавчого 

апарату міської ради; 

БИКОВ  

Олександр Миколайович 

заступник міського голови з питань діяльності    

виконавчих органів ради; 

ВАЩЕНКО  

Іван Олександрович 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Додаток 2 

        розпорядження міського голови  

від 24 січня 2022 року №14 

СПИСОК  

посадових осіб місцевого самоврядування, які підлягають атестації  

№ 

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

1.  САВЧЕНКО Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови 

2.  БИКОВ Олександр Миколайович заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

3.  КУКУЮК Оксана Леонідівна начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

4.  СКИБА Тетяна Віталіївна начальник відділу земельних 

ресурсів та комунального майна 

виконавчого апарату міської ради 

5.  ДОЛБІНА Людмила Михайлівна головний спеціаліст відділу 

земельних ресурсів та 

комунального майна виконавчого 

апарату міської ради 

6.  КОЖЕМА Оксана Миколаївна начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності - головний 

бухгалтер виконавчого апарату 

міської ради 

7.  БІЛА Антоні Петрівна провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого апарату 

8.  ЧАЛИК Оксана Василівна провідний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого апарату 

9.  МУЗИЧЕНКО Вікторія Вікторівна головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого апарату 

10.  ЛИМАРЕНКО Ніна Петрівна начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

11.  КОЖУШКО Юлія Юріївна головний спеціаліст загального 

відділу виконавчого апарату 



міської ради 

12.  МЕНСЬКА Тетяна Миколаївна спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

13.  КУГУК Альона Іванівна державний реєстратор сектору 

державної реєстрації відділу 

надання адміністративних  послуг 

виконавчого апарату міської ради 

14.  ЯКОВЕЦЬ Сергій Миколайович державний реєстратор сектору 

державної реєстрації відділу 

надання адміністративних  послуг 

виконавчого апарату міської ради 

15.  ХИЖНЯК Наталія Олексіївна спеціаліст І категорії сектору 

реєстрації місця проживання 

відділу надання адміністративних  

послуг виконавчого апарату 

міської ради 

16.  ДЕМЯНЕНКО Ірина Віталіївна головний спеціаліст сектору 

реєстрації місця проживання 

відділу надання адміністративних  

послуг виконавчого апарату 

міської ради 

17.  ЗАЄЦЬ Жанна Володимирівна адміністратор сектору 

адміністративних послуг відділу 

надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

18.  МИНКО Тетяна Вікторівна адміністратор сектору 

адміністративних послуг відділу 

надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

19.  ПОЛУНИЦЬКА Світлана 

Валентинівна 

адміністратор сектору 

адміністративних послуг відділу 

надання адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

20.  ОЛІЙНИК Світлана Олександрівна начальник відділу надання 

адміністративних послуг 

виконавчого апарату міської ради 

21.  НАУМЧИК Ірина Володимирівна начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту 

22.  КУН Алла Іванівна Завідувач сектору культури та 

культурно-масової роботи відділу 



 

Начальник загального відділу  

виконавчого апарату міської ради                                     Ніна ЛИМАРЕНКО 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освіти, культури, молоді та спорту 

23.  ДЗЮБА Олена Миколаївна головний спеціаліст відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

24.  СТЕЛЬМАХ Олександр Євгенович спеціаліст І категорії відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

25.  БАРСУК Олена Іванівна начальник фінансового відділу 

міської ради 

26.  ГОЛОВАЧОВА Світлана Миколаївна головний спеціаліст фінансового 

відділу міської ради 

27.  КРЕС Ірина Олександрівна головний спеціаліст фінансового 

відділу міської ради 

28.  ВАЩЕНКО Іван Олександрович начальник відділу-державний 

реєстратор юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 

29.  БАБИЧ Вікторія Сергіївна головний спеціаліст-державний 

реєстратор юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 



Додаток 3 

        розпорядження міського голови  

від 24 січня 2022 року №14 

ГРАФІК 

проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування                                                           

25 лютого 

28 лютого 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

1.  Кукуюк Оксана Леонідівна   

2.  Скиба Тетяна Віталіївна   

3.  Долбіна Людмила Михайлівна   

4.  Кожема Оксана Миколаївна   

5.  Біла Антоні Петрівна   

6.  Чалик Оксана Василівна   

7.  Музиченко Вікторія Вікторівна   

8.  Кожушко Юлія Юріївна   

9.  Менська Тетяна Миколаївна   

10.  Кугук Альона Іванівна   

11.  Яковець Сергій Миколайович   

12.  Хижняк Наталія Олексіївна   

13.  Демяненко Ірина Віталіївна   

14.  Заєць Жанна Володимирівна   

15.  Минко Тетяна Вікторівна   

16.  Полуницька Світлана Валентинівна   

17.  Олійник Світлана Олександрівна   

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Підпис Дата 

18.  Савченко Олександр Миколайович   

19.  Биков Олександр Миколайович   

20.  Наумчик Ірина Володимирівна   

21.  Кун Алла Іванівна   

22.  Дзюба Олена Миколаївна   

23.  Стельмах Олександр Євгенович   



 

Начальник загального відділу  

виконавчого апарату міської ради                                     Ніна ЛИМАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  Барсук Олена Іванівна   

25.  Головачова Світлана Миколаївна   

26.  Крес Ірина Олександрівна   

27.  Лимаренко Ніна Петрівна   

28.  Ващенко Іван Олександрович   

29.  Бабич Вікторія Сергіївна   


