
ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
киiвсъкоi оБлАстI

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

розпоряlIжЕ}Iня

"iд 
Pf листопада 2O2l року м. Обухiв

Про проведення атестацii посадових осiб
мiсцевого самоврядування Виконавчоl,о
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради
киiъськоi областi

Вiдповiдно до частини 4 пункту 20 стаггi 42 Закону УкраТни <Про MiclteBe

самоврядування в Украiнi>, ст. 17 Закону УкраТни <ГIро с"llужбу в органах
мiсцевого самоврядування)), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26.10.200l
J\Ъ l440 кПро затвердження Типового полоя(ення про проведеFIFIя атестацiТ
посадових осiб мiсцевого самоврядування)), розпорядження мiського голови вiд
04.|2.20|9 М 5З9 <Про затвердження Положення про проведlення aTecTaltiT

11осадових осiб мiсцевого самоврядування апарату ОбухiвськоТ MicbKoT ради 
,га

його виконавчих органiв> :

1. Провести в TepMiH з l0 грулня 2021 року по 3l сiчня 2022 року
атестацiю посадових осiб мiсцевого самоврядування Виконавчого KoMir-eTy

ОбцiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ Ъбластi.
2. Створити комiсiю для проведення а,гестацiТ (далi - комiсiя) гt<lсалових

осiб мiсцевого самоврядування Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради
КиiЪськоТ областi та затвердити згiдно з додатком М l.

З. Затвердити список посадових осiб мiсцевого самовряltуваIiня. якi
пiдлягають атестацiт згiдно з додатком Ns 2.

4. Затвердити графiк проведення атес],ацiТ згiдно з /to/iaTкoM Лл 3.

5. Вiддiлу органiзачiйно-кадровоТ робоr,и .I]икоtлавчого KoMiтeTy

ОбухiвськоТ мiськоi ради КиТвськоТ областi за один мiсяць до початку проведенIrя

атестацii ознайомити Bcix праuiвникiв Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT

ради КиiЪськоТ областi, якi пiдлягають атестацiТ, з графiком iT провеl(еtlt,lя.

6. Керiвникам вiддiлiв та iнших структурних пiдрозlti"lliв пiдгоr,увати
службовi характеристики, затвердити ix керiвником вищого рiвня, ознайоми'ги з

ними пiдлеглих працiвникiв та подати секретарю KoMiciT не гtiзнirпе, HirK за
тиждень до проведення атестацiТ, а саме до 06 грудня 2021 року.

7. Секретарю KoMiciT до З1 сiчttя 2022 року узагаJIьIIи],и рсзуJII),гаl,и
атестацiТ та подати пiдсумк_и__,,зад_iшенням KoMiciT Обухiвському MicbKoMy t,o.1toBi tta

ЗаТВеРДЖеННЯ. ', "_',r_gsi9+\8. Контроль за Ь#i{оЩф\м даFIого розпоряд}кення IIоклас],и Ila

раjlи КиТtзськоТкеруючого справамИ ВикоЁffiого\к'фiтету ОбухiвськоТ MicbKoT

областi BiKTopa РОГОЗУ.

NпЙЕ

Обухiвськи й м ic ьки ffцоg.ЬЬ Олекса rlлр JIЕI}Ч EI"I КО



/]олаток l

NсЯ9 Bi д uБi,, "::J;]lЧriТ::;
Склад

KoMici'i для проведення aTecTaIliT посадових осiб MiclleBo1,o

самоврядування Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi шtiськоТ ра/lи

Начальник вiддiлу орга нiзацiйно-кадровоi
роботи Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради КиiвськоТ областi JIариса АКУСОК

киiвськоi областi
1 Клочко Сергiй

миколайович
секретар ОбухiвськоТ MicbKoi ради КиТвськоТ областi,
голова KoMiciT

2. Акусок Лариса
миколаiвна

начальник вiддiлу органiзаrtiйно-кадровоТ робоr,и
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради
КиТвськоТ областi, секре,гар KoMiciT

Члени KoMiciT:
a Ifельора

Володимир
васильович

заступник мlського голови з гIита}{ь лlяль}Iостl
виконавчих органiв ОбухiвськоТ MicbKoT ра/lи

4. савенко Максим
миколайович

заступник мlського голови з питаI{ь дlяJlьIIостl
виконавчих органiв ОбухiвськоТ MicbKoT ради

5. Рогоза BiKTop
Iванович

керуючий справами Виконавчого KoMiTeT,y ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ областi

6. Бобкова олена
МиколаIвна

начальни к вiддiлу ф i rrансово- гос п одарського
забезпечекня Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT радЙ Ки.lдськ_оТ областi
нача_п ьни к вiддiлу житло во- комун ал bI i ого гос tI ollapcl,Ba
та транспорту IJиконавчоl,о KoMiтcтy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ обласr,i

7. Шевченко
Людмила
миколатвна

8. Голубець Наталiя
миколатвна

головн ий спецi ал icT rоридич }lo го вi:t.цi лу В и KoHaB,ro го

KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ра,lrи КиТвськоТ областi



Додаток 2

до розIIорялх(ення
NЙ,/ьiл <ёбi лис,гоI Iада 202 l року,

Список
осiб мiсцевого самоврядування

Обухiвськоi MicbKoT ради

Виконавчого KoMiTeTy
киiвськот областi

з/п Прiзвипде, iм'я, по
батьковi посадовоТ особи,

яка пiдлягас атестацii

Посада, яку займае посадова особа Micrt
самоврядування

1 Анлрiйчук Свiтлана
АндрiIвна

головний спецiалiст управлiння осtзi,ги Викоt
комiTeTy Об}х iвськоТ цl9 !ýgfдадЩt iц9 n ц9i

2. Баранова Тетяна
миколаiъна

головний спецiа-lriс,г вiддiлу куль],ури, ttal(ioll

та релiгiй Виконавчого KoMiTeT,y ОбухiвськоТ
ради Китвськот областi

a Березна Тетяна
Олександрiвна

адмiнiстра,гор вiддiлу iз забезпечеtлttя /liя.ltьttt

I_{eHTpy надання адмiнiст,ративttих пос-rrуl, I}и

KoMiTeTy ОбжiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ

4. Бiлека Марина
Петрiвна

начальник вiддiлу ведення !,ержавrrого ресст
виборчiв Виконавчого KoMiTeтy ОбухiвськоТ l

Dади КиТвськоТ областi

5. Бобкова олена
миколатвна

нач€Lльник вiддiлу фiнансово * госIIодарсько
забезпечення Виконавчого KoMiTeтy Обухiвс
MicbkoT ради Китвськот областi

6. Богданович Тетяна
IBaHiBHa

нач€шьцик вlддlлу культури, Halllo t IaJI bI IocTe

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT р
китвськот областi

,7. Волга
Наталiя BiKTopiBHa

головний спецiалiст вiддiлу фiнансово-госпо
забезпечення Виконавчого KoMiTeTy Обухiвс
м icbKoT ради К Щqо,црЦQдu:r i
головний спецiалiст вiдлiлу фirrаrlсово -

господарського забезпечення Виконавr{ого к

ОбrrхiвськоТ MicbKoT ради КиrЪськоТ облас,гi

8. Геля lрина
Петрiвна

9. Гордiснко Наталiя IBaHiBHa провiдний спецiалiс,г ceKpeтapiaTy Викогtавч
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоl

lo. Горлiенко Юлiя BiKTopiBHa головний спецiалiст вiддiлу BelleI{IJя /{cp>rtaB

реестру виборшiв Виконавчого KoMiT,el,y Обу
MicbkoT ради Китвськот областi

l1 Щаншина
[рина BiTarriTBHa

заступник tlоч€Lцьни ка у правJI l н ll я eKoI IoM l ки

наЧuшьник вiддtiлу,горгiв.lli. побу,говоt,о обс.ll,

i захисту прав споживачiв yttpaB.llitrr{я eKoIlol

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT р
киiвськот областi

12. Щемченко Наталiя
свгенiтвна

головний спеrtiа-пiс,г вiдtдi;rу кагliт,а;t1,1tого бу

Виконавчого комi,гету ОбухiвськоТ MicbKoT р

китвськот областi

13. Дерев'янко Анна головций спецiалiст зага-пьного вiддi.lIу Ви

oMlTeTy

ого

Lфде.4_ __
iного

xiBcbKoT

уl,оI]ування
мiки
lади

у/(lвtIиItтl]а
ра/lи

,о

bKol

й l,a pe_llil,iй

ради

дарського
ькоТ

коIlавчого

___]



василiвна ком iTeTy Обух i вс ькоТ м] с ь KqT рад ц Щц в с1, к_оi_обд ац!
14. жевага Юлiя

Олександрiвна
нача-пьник слуяtби у справах дiтей т,а ciM'T Викоrtавч
KoMiTeTy Обжiвськоi MicbKoT ради КиТвськоТ областi

15. Заболотна Людмила
Анатолiтвна

начаJIьник вiддiлу-держав}Iий peccTpaтop вiлдtiлу

державноТ ресстрашiТ Виконавчого ком i,гету

ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ облас,гi

16. Захарченко Сергiй
Юрiйович

головнии спецl€Lлlст вlддlлу з питань дер)кавIJого
apxiTeKTypHo - булiвельного контролю I]иконавчого
к о м i тету О б цц9!ц9i уl_с ! к 9i " рзл у $ ц iB с ь к91__9Qлацj

17. Карамаш Наталiя
миколаiъна

головний спецiалiст вiддiлу фiнансово-господарсько
забезпечення ВикоIлавчого комi,гету ОбухiвськоТ
MicbkoT ради Китвськот областi

18. Кирилюк
Лариса Петрiвна

провiдний спецizuliст в iдлiлу ф i нансоRо- I,,oc поларськ
забезпечення Ви конавчого ком i,гету Обух i вс ь Koi'

MicbKoT ради КиТвськоТ об"тrас,гi

l9. Ковриженко Анна
Олександрiвна

головний спецiа;r icT вiд.rtiлу ф i rl aHcollo- гос п ollapcbKoI
забезпечення Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ областi

20. коломiець олена
ГеннадiiЪна

начальник управлiння освiти IJиконавчого KoMiT,cT,y

ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ облас,гi

2l Кондратюк Алiна
миколаiъна

начальник управлiння економiки Виконавчого KoMi
Обухiвськоi MicbKoT ради КиiЪськоТ областi _

22. Клевцова HiHa Михайлiвна нач€Lльник вiддiлу у справах лiтей слуrrtби у справах
дiтей та ciM'T Виконавчого комiте,гу ()бухiвськоТ

щфдцqiред!ц цtttgл ц_оi qФз9, i

начаJIьник архiвного вiддiлу Викоttавчого ком i,геr,у

Обух iв еь kоТ м i с ькоi_р?ди 5цiр9].ýоt qбцзqll
2з, Кулик Оксана МиколаТвна

24. Кулiнiч
Iрина BiKTopiBHa

начальник вiддiлу з гIитаI]ь б-lrагоустроtо IJикоl]авLIог
ко м iTeTy Обух i в с l,Ko r чr. ццо фqду Щ 111_в 

с_1, коТ обл q gц!

25. Лакоснiк Ольга Ва.гlерiТвна голов}{ии спеL(lалII lcT зем ел ь tloI,,o

KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ра

вiддiltу ВикоttавчоI,t
tи Китвськот облас,гi

26. левченко Свiтлана
Петрiвна

нача.пьник вiддiлу i н форм arri й н о - ан ал i,ги.t tlo го
забезпечення та комуrriкацiТ з громаl(ськiстtо
Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоl' MicbKoT рали
китвськот областi

27. Ленда Олександр
lVIиколайович

завiдувач сектором з 11итань надIзвиIIайних сиr-уашrй

цивiльного захисry вiддiлу оборонноТ робоr,и, взасм(
з правоохоронними органами та з питаIlL Ilо/lзвич&йt
ситуашiй i цивiльного захисту RиконаI}IJоI,о комir,с,гу
ОбухiвськоТ MicbKoT рали Ки'r'вс!ýql9_qле91 _ _ _

28. литовченко Тетяна
Олександрiвна

головний спецiалiс,г - державний реес,гра,гор вiдltiлу
державноТ ресстрашiТ Rикоrrавчого комi,ге,гу
Обухiвсько! м191,коТ р,а4ц Кцв9ьцоr об;lас гi

головний спецiа;riст вiддiлу iнформаltiйrlо
аналiтичного забезпеченF{я та KoMyltiKaltiT з

громадськiстю Виконавчого комi,гет,у ОбухiвськоТ
MicbKoT Dади КиiЪськоТ областi

29. лихiтько Вадим
олексiйович

з0. Лiтвiнцов Сергiй
олександрович

нача.пьник вiддiлу з питань державноl,о архi,гскl,урIl(
б у д i в е4 ь н о |q[9!]р9д цР,ццр tt u р: о 19 5 о ц ! 1е цz_ _ _

ого

.Ъ-

ого

)го

-]
__]



ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ об;lас,гi
_l

()бчхtвськоl MlcbKol китвськот областt

головний спецiалiст вiддi-lrу з пи,гаt{ь liepжaBIlol,o
apxiTeKTypнo - булiвеrrьI]ого контролю I]икоtrавчого
KoMi QýJццgдцqL!цg r ц9l р9дr !t иД 9 ьý_о_l_оýл qq]1

начаJIьник фiнансового управл i ння В и коttавч ого

ц,.дц9lд!9!ýqцqдr_]Ццlр9!ц_9Т 9qдq9 I_i _ _
адмiнiстратор вiддiлу iз забезпечеt;tlя /liя-llьltостi

Щентру надання адмiнiстративних послуг Виконавчого

ý9уц9]Lфух r р_с рцоi, м i с ь цо_Т р ад и КиТв с ь к 9Т о б4 ас гi

провiлний спецiалiс,г вiддiлу у сIIравах дi,гей с"rrуrкби у
справах дiтей та ciM'T ВикоItавIlоI,о комi,геr-у

О бух iBcbKoT м i с чЩ1qФrз g. ц
провiдний спецiалiст вiддiлу екоIIомi,tttого
аналiзу, планува}{ня, управлiнttя майttом,га
приватизацiТ управл iH ltя eKoitoM i ки I3 и KoIr аRч oгo

начаJlьник вiддiлу у справах ciM'T служби у crlpaBax

дiтей та ciM'T Виконавчого комiте,гу ОбухiвськоТ
м iсько-црqди !( и'l'Ir с ьцрi gýпg_с-li

нач€шьник загапьного вiд,rlilrу I}икоIrавчоI-о KoMiтeтy

обухiвськоТ MicbKoT китвськот облас,гi

головний спеrliа;riст Bi:tlti.lly,гopt,iBrli, гtобуr,оlзого

обслуговування i захисr-у праR спожива,liв угIравл1llt{я
економi(и ВикоllавI{ого комiт,е,гу ОбухiвськоТ MicbKoT

китвськот областi
головний спецiалiст вiддiлу розвитку irrфрасr,руктури,

мiстобулування та архiтектури Викоtlав,tого KoMiT,eтy

9 Эуцц:лц9Т щ i gg цоТ р ад и_КlТв с ь коТ о б"lr а с,г i

начальник вiддiлу оборонttоТ робо,ги" взасмодiТ з

правоохороннимИ органамИ та з питань надзвиI]аиних

ситуашiй i цивiльного захистj ВиконавI]оI,о комiте,гу

Виконавчого комi,геl,у ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськот областi

--. 

.--'---"_..,__ --:_.л_- л---,---аголовнии спецtалiст вiддiлу у справах:tir,ей с-lrуrкби у
справах дiтей та ciM'T Викоtlав,tого комi,гсr,у

нач€шьник вiддillу економiчноI,о анzuliзу, rrлаltування,

управлiння майном та приватизаrriТ управ,пirtня

Мазуренко Ва.пентина
григорiвна
Матюха Дар'я
Анатолiтвна

Медвiдчук
HiHa IBaHiBHa
мельник Наталiя
миколаiъна

михайлюченко олексiй
Олександрович

MixHo Свiтлана
Анатолiiвна

Назаренко Оксана IBaHiBHa

Остролуuька Вiкторiя
IBaHiBHa
Перепелиця Марина

плешка Наталiя
миколатвна

Поремська
Ольга Володимирiвна

Проценко Олександр
Петрович

Роздобулько
Тетяна Григорiвна

Романько Альона
СергiТвна

Рулешко
Тетяна СергiТвна

свiнцiцька Алла
михайлiвна

економiки Виконавчого комiте,гу ОбухiвськоТ MicbKoT 
]

lради КиТвськоТ областi_ _ 
I

адмiнiстратор вiддi.тrу iз забезпечення дiя.llьносr,i 
l

I_{eHTpy надання адмiнiстративttих посJlуг Виконав,,lого 
]

KoMiTeTy Обуцiвс_ьLоj _ry1l_сьцоj р_lди ýиjвсьцоТ обдq9т! 
]



Силюк Андрiй Васильович

Смиковська Iрина
СергiТвна

Содоль Христина
Костянтинiвна

Сопрун Тамара
Олександрiвна

Стефанчишина Анна
Анатолiiъна

Стрiлечь Анатолiй
васильович
Тутевич Наталiя Василiвна

I_{apeHKo Людмила
Григорiвна

I_{иганок HiHa AHToHiBHa

шевченко Людмила
миколаiъна

Шишенко Юлiя Борисiвна

яковлсва Свiтлана
Леонiдiвна

головний спецiа;riст вiддiлу з питаtlь б"тlаl,оустроrо

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
киiъськоi областi
головний спецiалiст вiддiлу економiчного аttzutiзу,

планування, управлiння майном та приваl,изаLtiТ
Виконавчого комi,гету ОбухiвськоТ MicbKoT ради
китвськот областi
адмiнiстратор вiддiлу iз забезltечення lliя.llьностi
[deHTpy надання алм iH iстра,гивt{ их послу г [J и KollaB,lo1,o

начzLльник вiддiлу peccтpartiT фiзичних осiб та ведеIII,tя

реестру територiальноТ громади ВиконавI{ого KoMiTeTy

О Oу* i u. u n oT, i *iдgдgЛд! в 9ь_1191qфlq с,1!

головний спецiал icT в iддiлу }китлово- комун zul btlo го
господарства та транспорт,у Викоrtавllого комi,геr,у
облхiвськоТ MicbKoT КиТвськоТ об-llас,гi

начаJIьник земельного вiддiлу Виконавчого KoMiTeTy

головний спецiыriст вiддtiлу у справах ciM'T служби
справах дiтей та ciM'T Викоttав,lого комi,геr,у
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвсько_Т оФасгi
начальник вiддiлу iз забезпечеIjня дiя.ltьttостi l{eH гру
надання адмiнiстративt{их посJIуг Викоttаlз,Iоl-о

цqуцgJу gQщ,р_сщоj 
,щLqgцgi ра:,ци ЩиjвськоТ оQдас гi

начаJIьник ушрав"lriнгIя соl]izu]ьttого захисl,у tlaceJtcIlllя
Виконавчого KoMiTcTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськот областi
начальник вlддlлу житлово - KoMyHаJIbIIo1-o

господарства та транспорr,у RикоltавчоI,о KoMiTeTy
lBcbKol Mlcbкol КиТвськоТ облас,гt

та ведення реестру територiальноТ громаltи
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ Micl,KoT ради
китвськот областi

мiстобулування та архiт,екl-ури I]иконав,tого KoMiTeTy

О бухi вс ькоТ м r слцФ' рqдy Щцf 1 с ь к qi_ о Q;l acTi

Начальник вiддiлу органiзацiй но-калровоi
роботи Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoi ради Киiвськоi областi Лариса АКУСОК



проведення
виконавчого

Щата

Додаток 3

Nэ,Щв l л <а6>" 
": 

:"О'";;Чi r ; : : ;

Графiк
атестацiI посадових осiб MictteBoI,o самовря/lуRаtIItя
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ра/Iи КиТвсьtсоТ об;lасr-i

проведення атестацiТ, прiзвище, iм'я, по ба,гьковi
посадовоТ особи та займаttа нею посала

ГIiдпис

l0 грудня 202l
нача.пьник вiддiлу }китлово-
комунzшьного господарс,гва ]-а

транспорту Викоrrавчого ком iTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ
областi
начаJIьник вiддiлу фirrансово-
господарського забезпечен гt я

Виконавчого ком iT,eTy ОбухiвськоТ
мicbKoT ради КиФg1д_о_iqQlц.: i
начапьник управлi ння економ iки
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ област,i
нача-пьник заг€цьного в iллiлу
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MlcbKol китвськот областi
головний спецiал icT загального в iдtдi"lrу

Виконавчого KoMir eтy ОбухiвськоТ
MlcbKol КиТвськоТ об;tасr,l

вiддiлу Виконавчого комiте,гу

провiдrrий спецiалicT ceKpeтapiа,гу
Виконавчого ком iTeT,y ОбухiвськоТ
MicbKoT рали КиТвськоТ об.lrасr,i

головний спецiалiст вiддi.llу фiнансово-
господарського забезп ечеt,t ttя

Виконавчого KoMiTeT,y ОбухiвськоТ
м i сь коТ р ади КиТвс ькФ qýщ,с:,i_
провiдний спецiа.п iс,г вiдлiлу

фi нансо во- госп о/]арс ь ко I,o

забезпечення Виконавчого ком l,геl,у

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi

Шевченко Людмила
миколатвна

Бобкова олена
миколаiъна

Кондратюк Алiна
миколаiъна

Остролучька Вiкторiя
IBaHiBHa

,Щерев'янко Анна
василiвна

Мазуренко Валентина
Григорiвна

Горлiснко Наталiя
IBaHiBHa

Карамаш Наталiя
миколаiъна

Кирилюк Лариса
Петрiвна

N9

з/п
1 2 J

1.

2.

aJ.

4.

5.

6.

1.

8.

9.
]



l0. I_{apeHKo Людмила
Григорiвна

начаJIьник вiддiлу iз забезпеченLiя 
l

дiяльностi L{eHTpy надання 
l

адмiнiстративних послуг Виконавчого 
l

KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали 
l

КиТвськоТ областi t

_Ц_цр:дцдЗа?]_р 9ýу_____ _

головний .п.цiЙЙiiлдБу,фiiuЙой] i
господарського забезпеченtlя 

l

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ 
l

MicbKoT ради КиТвськоТ област,i L __

ll волга Наталiя
BiKTopiBHa

12. Ковриженко Анна
Олександрiвна

головний спецiалiст вiддiлу фiнансово- 
l

господарського забезпечення 
l

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ 
l

MicbKoT ради КиТвськоi облас]_l_ _ _ _ 1

"ui,.ouo] f
господарського забезпечення 

l

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ 
l

MicbKoT радц !!дiцgl*_о_iоýцu91i ]_
начаJIьник вiддiлу веденI{я /{cpxcaBrro1-o 

]

реестру виборuiв Виконавчого 
l

norir"iy ОбухiвськоТ MicbKoT раltи 
1

КиiвськоТ областi l

13. Геля Iрина Петрiвна

|4. Бiлека Марина
Петрiвна

l5. Баранова Тетяна
миколаiвна

головний спеltiалiсr, вi:tдti-llу куJ]ь,гури

нацiональьtостей r,а pclr iгi й

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ обласr,i

16. свiнцiцька Алла
михайлiвна

адмiнiстратор вiллiлу iз забезпечення

дiяльностi I-(eHTpy наданIIя

адмiнiстративних гIосJIуг Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськот областi

|7. Клевцова HiHa
михайлiвна

начЕLльник вiддiлу у справах дir,ей 
l

Виконавчого KoMiтeTy ОбухiвськоТ 
I

цrg!ý@ttlt st,пq-L-о,9-11а9;i l
начаJIьник вiддiлу iнформаrtiйllо * 

l

аналiтичного забезпечення ],а 
l

KoMyHiKauiT з громадськiстю l

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ 
l

MicbKoT ради КиЦ9цсоТ о_блa__сJ!_ _ l_
головний спецiалiст вiддiлу 

l

iнформашiйно - анzuriтичного 
l

забезпечення та комунiкацiТ з 
1

громадськiстюВиконавчогокомiтету 
l

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ 
l

областi _' I

начаJIьник вiддiлу обороrrноТ роботи. 
l

взасмодiТ з правоохороrIними оргаllами 
]

та з питань надзвичайних ситуашiй i 
i

цивiльного щ4!ýlу,_LЗ"дgцэl19lо _ ]

18. левченко Свiтлана
Петрiвна

l9. Лихiтько Вадим
олексiйович

20. Проченко Олександр
Петрович

__]



Ленда Олександр
миколайович

Березна Тетяна
Олександрiвна

Горлiснко Юлiя
BiKTopiBHa

Стрiлець Анатолiй
васильович

лакоснiк ольга
ВалерiiЪна

Стефанчишина Анна
Анатолiiвна

Щемченко Наталiя
евгенiтвна

Кулiнiч Iрина
BiKTopiBHa

Роздобулько Тетяна
Григорiвна

Силюк Анлрiй
васильович

KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськот областi
14 грудшя 202l

завiдувач сектору з tIи,tаtll)

надзвичайних ситуаuiй та цивi-гtьItоt,о
захисту вiллiлу обороtlttоТ робоr,и,
взасмодiТ з правоохоронними органами
та з питаI"Iь надзвичайних ситуаrtiй i

цивiльного захисту Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT раzlи
киiъськот областi
адмiнiстратор вiддiлу iз забезпеченltя

дiяльностi I_(eHT,py нада}{I{я

адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради
китвськот облас,гi
головний спецiал icr, вi:цдilту BelIctI }i я

Щертtавного ресстру виборl tiB
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ обласr,i
начаJl ьн ик зeMeJlblroI,o вiltдi.lrу
Виконавчого KoMiтeTy ОбухiвськоТ

китвськот област,i

Виконавчого KoMiTeтy Обухi вськоТ
Mlcbкol китвськот обlrасr,i

головций спецiалiст вiддiлу жиl,JIоI]о-

комуна-Пьного господарства та
транспорту Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради КиТвськоТ

головний спецiал icT вi:rдiлу
кап iтального бу:ti Bt] и цl,ва В и ко l t аtз,l о t,o

KoMiTeTy ОбlхiвськоТ MicbKoT рали
КиТвськоТ обцастi
начапьник вiддiлу з питань
благоустрою Виконавчого ком i,гету

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi
головний спецiалiст вiддiлу з пит,а]Jь

благоустрою Ви конавчоI,о ком i-геr,у

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТlзськоТ
областi

благоустроtо ВиконавчоI,о ко м iTcтy
ОбухiвськоТ MicbKoT раltи КиТвськоТ
областi

I

21.

22. !
24. ]

25.

]

26.

]_
27.

28,

l

29.

30.

l



Кулик Оксана
миколатвна

Богданович Тетяна
IBaHiBHa

Содоль Христина
костянтинiвна

Поремська Ольга
Володимирiвна

яковлсва Свiтлана
Леонiдiвна

коломiсць олена
геннадiiъна

Перепелиця IVIарина
ЮрiТвна

Анлрiйчук Свiтлана
АндрiТвна

жевага Юлiя
олексiтвна

Назаренко Оксана
IBaHiBHa

Тутевич Натаrriя
василiвна

мельник Наталiя
миколаiвна

15 грудня 202l
начаJlьник архiвного вiддiлу
Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT китвськот oб.lracтr

начальник вiддiлу куJIьl,ури,
нацiональностей т,а релiгiй
Виконавчого KoMiTer,y ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ областi
адмiнiстратор вiддiлу iз забезпеченl,tя

дiяльностi I-{eHTpy надання
адмiнiстративних послуг Виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськот областi
нача-пьник вiддiлу розви,гку
iнфраструктури, м iстобу,lrуваIl ня 1,а

архiтектури Виконавчого ком iTeT,y

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ

областi
провiлний сгrецiалiс,г вiл,,tiлу розвитку
iнфраструктури, мiс"гобулуваII }lя l,а

архiтектури Виконавчого ком iTer-y

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi
нач€шьник управ-lr iння освi"ги
Виконавчого ком iT,eTy ОбухiвськоТ
MicbKoT китвськот обllасr,i
головний спецiалiст управлitlt-tя освir,и
Виконавчого KoMiтeтy ОбухiвськоТ
м i ськоТ рjцlцЩll цс цKol обl цс{
головний спецiалiсr, уllрав-rlittня осtзit,и

Виконавчого KoMiTeтy Обухi вськоТ

MicbKoT ради КиТвсэдg1 qQ_лзqr!

начаJIьник слуясби у спраI}ах Jti,гсл"t тa

ciM'T Викоtrавчого ком ir,е,гу

Обухiвськоi MicbKoT рали КиТвськоТ
областi
нач€u]ьник вiллiлу у справах ciM'i
Виконавчого KoMiT,eTy ОбухiвськоТ
м i ськоТ ради Щ]l1р g_цдg_i 

_о, 
!деgт i

1б грудня 202l рок

дiяльностi I-{eHTpy ItаданIIя

адмiнiстрати вних послуг Виконаlзчоl-о
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
китвськоi областi

зl.

з2.

JJ.

з4.

з5.

з6.

з7.
l

]

38.

з9.

40.

4|.

г

l

42.



Романько Альона
СергiТвна

Захарченко Сергiй
IОрiйович

Заболотна Людмила
Анатолiтвна

Рудешко Тетяна
Сергiiвна

Сопрун Тамара
Олександрiвна

шишенко Юлiя
Борисiвна

Лiтвiнцов Сергiй
Олександрович

!аншина Iрина
вiталiiъна

МIихайлюченко
олексiй
Олександрович

Матюха Дар'я
Анатолiiъна

плешка Наталiя
миколаiъна

головний спецiа;tiст вiлlti.llу у cttpaBax
дiтей Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТrlськоТ

головний спецiалiст вiддiлу з питань
дерх(авного арх iтекl,урно-будi вел bl lo1,o

контрол}о Виконавчого ком i,гет,у

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi
начапьник вiддiлу державноТ ресс,граltiТ
Виконавчого KoMiTeтy ОбухiвськоТ
мiськоi ради t(иТвськоТ об"lrа_с,r i

начаJIьник вiддiлу екогtомiчttого
аналiзу, гrланування, управлiння
майном та приватизаrtiТ Викоttавчого
KoMiTeTy ()бухiвськоТ м icbKoT рали
китвськот областi
начzшьник вiддiлу peccTpartiT сРiзичrlих
осiб та ведення ресстру терит,орiа.пьtlоТ
громади Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвськоТ
областi
провiдний спецiалiст вiлдiлу peecTpartiT

фiзичних осiб та веденtIя рессl,ру
територiал ьноТ гром ади I] и KoIl авчо го
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ра.ltи
КиТвсhкоТ облас,гi
начапьник вlлдlлу з tIитань дер}кавIIоl,о
архiтектурно-булi веJIьIlого коl{трол ю
Виконавчого KoMiTeтy ОбухiвськоТ
MlcbKol
заступник начzul ьн ика yIlpaB.lt i tt tt я

економiки, начсuIьник вiдлiлу торгiвлi,
побутового обслуговуваrII{я та захисту
прав споживачiв IJиконав.lого KoMiтcтy
ОбухiвськоТ MicbKoT ра,rrи КиТlзськоТ
областi

17 грудня 202l
провiдний спецiалiст вiддiлу у справах
дiтей Виконавчого комir,е,гу
ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТвсl,коТ
областi
головний спецiалiст вiлlti-llу з Ilи],ань

державного арх iтектурrrо-будi вел l, t toгo
контролю Виконавчоl,о ком i,гсr,у
ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиТllськоТ

головний спецiалiст, вiддiлу торгiвлi,
побуто в о го_qQgдуl,g 

"ур 1ltня та захисту

4з.

44.

45:

46.

47.

48.

49.

50.

51. I

52.

5з.



l*",-_---
прав споживачiв Виконавчого ком iт,eT,y

ОбухiвськоТ MicbKoT рали КиiiзськоТ
областi

54. литовченко Тетяна
Олександрiвна

дерх(авний реестратор вiддiлу
державноТ реестраuiТ В и конавчо t,o

KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
киlвськоl ооластl

55. MixHo Свiтлана
Анатолтiвна

головний спецiалiст вiддiлу
економiчного анчLпiзу, плануваLI}lя,

управлiння майном та I1рива-гизаl tiT

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ об.llаст,i

56. Смиковська Iрина
СергiТвна

головний спецiалiст вi,rtдirlу

економiчного aнaJt iзу, гtлануваtII lя.

управлiння майном,га lIриватизаrцiТ
Виконавчого ком iтeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТвськоТ об"lrасr,i

57. Медвiдчук HiHa
IBaHiBHa

начаJIьник фiнансового yпpaB.it i tl rtя

Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ
MicbKoT ради КиТlзськоТ обrrастi

58. I_\иганок HiHa
AHToHiBHa

начальник управлlнFIя соцlа"льного
захисту населення ВиконавчоI-о
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT рали
киiъськот областi

Начальник вiддiлу оргашiзацiй но:калровоТ

роботи Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi
MicbKoT ради КиТвськоi областi Лариса АКУСОК

,-.l


