
 
 

від 30 січня 2020 року                                                      № 20 

 

Про проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами 

виконавчих органів Новоукраїнської  

міської ради, покладених на них  

обов’язків і завдань за 2019 рік 

  

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 року № 1440 (із змінами), Порядку проведення щорічної 

оцінки виконання посадовими особами виконавчих органів Новоукраїнської 

міської ради, покладених на них обов’язків та завдань, затвердженого 

розпорядженням міського голови від 02.09.2019 року № 151, враховуючи 

загальні методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і 

завдань, що затверджені наказом Головдержслужби України від 30.06.2004 року 

№ 102 (із змінами), з метою здійснення регулярного контролю за проходженням 

служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями 

посадових осіб органів місцевого самоврядування: 

 

 1. Затвердити план заходів щодо підготовки і проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами виконавчого комітету міської ради, покладених 

на них обов’язків і завдань за 2019 рік (додається). 

 

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради, 

керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради: 

2.1.Провести до 29 лютого 2020 року щорічну оцінку виконання 

посадовими особами виконавчого комітету ради, покладених на них обов’язків і 

завдань за 2019 рік у відповідності із Порядком проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами виконавчих органів Новоукраїнської міської 

ради, покладених на них обов’язків та завдань, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 02 вересня 2019 року № 151;  

2.2. Підготувати та надати до 20 лютого 2020 року до юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради інформацію про результати проведення 

щорічної оцінки. 

 



 

 

3. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради Кравченко І.П.: 

3.1. підготувати списки посадових осіб виконавчого комітету міської ради, 

які підлягають щорічній оцінці виконання посадовими особами покладених на 

них обов’язків і завдань за 2019 рік; 

3.2. провести узагальнення результатів щорічної оцінки виконання 

посадовими особами покладених на них обов’язків і завдань за 2019 рік. 

 

4. Загальному відділу виконавчого комітету забезпечити доведення змісту 

цього розпорядження до посадових осіб. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Богданову Л.М. 

 

 

 

Міський голова         О. Корінний 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Новоукраїнської міської ради 

від 30 січня 2020 року № 20 

 

План заходів 
щодо підготовки і проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами виконавчого комітету міської ради покладених 

на них обов’язків і завдань за 2019 рік 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 2 3 4 

1. Забезпечити виготовлення бланків 

щорічної оцінки та доведення їх до 

посадових осіб 

До 05 

лютого 

Головний 

спеціаліст 

юридичного відділу 

2. Ознайомити посадових осіб з 

Порядком проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами 

виконавчого комітету покладених на 

них обов’язків і завдань 

До 05 

лютого 

 Головний спеціаліст 

юридичного відділу 

3. Забезпечити проведення посадовими 

особами аналізу та самооцінки 

виконання завдань та обов'язків, 

визначених у посадових інструкціях, 

окремих доручень керівництва за 2019 

рік та заповнення ними розділів І, ІІ 

бланку щорічної оцінки 

До 15 

лютого 

Посадові особи 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

4. Організувати проведення 

індивідуальних співбесід керівників з 

посадовими особами, діяльність яких 

підлягає оцінці, з метою здійснення 

щорічної оцінки виконання  ними 

посадових інструкцій  

і завдань  за  2019 рік 

  

До 25 

лютого 

Заступники міського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих органів 

ради, керуючий 

справами (секретар) 

виконавчого 

комітету міської 

ради, керівники 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

5. Забезпечити: 

- заповнення безпосередніми 

керівниками розділу ІІІ бланку 

До 28 

лютого 

Заступники 

міського голови з 

питань діяльності 



щорічної оцінки 

виконання  підпорядкованими особами 

посадових інструкцій і завдань за 2019 

рік; 

- ознайомлення посадових осіб з 

оцінкою і підписання бланків щорічної 

оцінки; 

- передачу бланків щорічної оцінки до 

юридичного відділу  

виконавчих органів 

ради, керуючий 

справами (секретар) 

виконавчого 

комітету міської 

ради, керівники 

структурних 

підрозділів 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

6. Підготовка проекту розпорядження 

міського голови за результатами 

проведення щорічного оцінювання 

виконання посадовими особами 

виконавчого комітету міської ради 

покладених на них обов’язків і завдань 

за 2019 рік 

До 05 

березня 

Головний 

спеціаліст 

юридичного відділу 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Новоукраїнської міської ради 

від 30 січня 2020 року № 20 

Список  

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради, 

що підлягають щорічній оцінці 

виконання покладених на них обов’язків і завдань за 2019 рік 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Посада 

Безпосередній 

керівник 

1. Білокоз Людмила 

Віталіївна 

- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Корінний О.О. 

2. Руденко 

Олександр 

Миколайович 

- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради 

Корінний О.О. 

3. Богданова Лариса 

Миколаївна 

- керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Корінний О.О. 

4. Колпак Антоніна 

Петрівна 

- начальник фінансового 

управління 

Корінний О.О. 

5. Чередніченко 

Людмила 

Володимирівна 

- провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин 

Корінний О.О. 

6. Дєточка Федір 

Іванович 

- головний спеціаліст відділу 

земельних відносин 

Корінний О.О. 

7. Коробов Анатолій 

Олександрович 

- завідувач сектором 

містобудування та архітектури 

Корінний О.О. 

8. Драган Оксана 

Григорівна 

- начальник юридичного відділу Корінний О.О. 

9. Скороход Олена 

Олександрівна 

- начальник відділу сім’ї, молоді 

та спорту 

Корінний О.О. 

10. Стратонова Тетяна 

Іванівна 

- начальник відділу освіти Руденко О.М. 

11. Васін Володимир 

Володимирович 

- завідувач сектором з питань 

організації та здійснення 

закупівель 

Руденко О.М. 

12. Спринсян 

Олександр 

Всеволодович 

- начальник служби у справах 

дітей 

Руденко О.М. 

13. Стецюренко 

Вікторія Олегівна 

- начальник відділу 

регіонального розвитку, 

економіки та торгівлі 

Білокоз Л.В. 

14. Козловський Юрій 

Петрович 

- начальник організаційного 

відділу та інформації 

Білокоз Л.В. 



15. Захар’їна Надія 

Анатоліївна 

- начальник загального відділу Богданова Л.М. 

16. Фортинська Тетяна 

Віліївна 

- начальник відділу державної 

реєстрації 

Богданова Л.М. 

17. Бурлака Наталія 

Миколаївна 

- заступник начальника 

фінансового управління, 

начальник відділу прогнозування 

доходів та фінансів  

Колпак А.П. 

18. Ломоносова Олена 

Леонідівна 

- начальник бюджетного відділу 

фінансового управління 

Колпак А.П. 

19. Ніколаєнко Тетяна 

Вікторівна 

- начальник відділу бюджетного 

забезпечення та бухгалтерського 

обліку 

Колпак А.П. 

20. Міркунова 

Людмила 

Степанівна 

- головний спеціаліст відділу 

прогнозування доходів та 

фінансів фінансового управління 

Бурлака Н.М. 

21. Косих Людмила 

Василівна 

- головний спеціаліст 

бюджетного відділу фінансового 

управління 

Ломоносова 

О.Л. 

22. Болтян Тетяна 

Станіславівна 

- головний спеціаліст відділу 

регіонального розвитку, 

економіки та торгівлі 

Стецюренко 

В.О. 

23. Тітуніна Наталія 

Василівна 

- провідний спеціаліст відділу 

бюджетного забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Ніколаєнко 

Т.В. 

24. Єкибаєва Оксана 

Анатоліївна 

провідний спеціаліст відділу 

бюджетного забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Ніколаєнко 

Т.В. 

25. Кравченко Інна 

Петрівна 

- головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Драган О.Г. 

26. Машковська Алла 

Вікторівна 

- головний спеціаліст загального 

відділу 

Захар’їна Н.А. 

27. Петренко Олексій 

Віталійович  

- провідний спеціаліст відділу 

організаційної роботи та 

інформації 

Козловський 

Ю.П. 

28. Іщенко Оксана 

Миколаївна 

- головний спеціаліст служби у 

справах дітей 

Спринсян О.В. 

29. Гайдученко 

Наталія Леонідівна 

- головний спеціаліст, державний 

реєстратор відділу державної 

реєстрації 

Фортинська 

Т.В. 

30. Вакуленко Оксана 

Олександрівна 

- завідувач сектором ведення 

Реєстру територіальної громади 

відділу державної реєстрації 

Фортинська 

Т.В. 

 

 

__________________________________ 


