
                                                                                                                              
                                           

                                                                  УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське ,вул. Центральна,20  

тел. (05638) 2-12-42  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                

                                                  Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

                                               селищного голови 

 

26.03.2021  

смт Покровське                                                                                       № 75 – к 

 

       Про затвердження результатів проведення щорічної оцінки виконання         

посадовими особами виконавчого комітету    Покровської селищної  

              ради  покладених на них     обов’язків і завдань за 2020 рік 

 

           Відповідно до ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», керуючись  наказом Головного управління державної служби 

України від 30.06.2004 року № 102 «Про затвердження Загальних методичних 

рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків» 

(зі змінами) та розпорядженням селищного голови від 19.02.2021 року № 31-к 

«Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого 

комітету Покровської   селищної ради покладених на них обов’язків і завдань 

за 2020 рік», вважаю за  необхідне:  

1. Затвердити результати щорічної оцінки виконання посадовими 

особами виконавчого комітету Покровської селищної ради  покладених на них 

обов’язків і завдань за 2020 рік згідно з додатком.    

2. Головному  спеціалісту відділу організаційно-кадрового забезпечення 

виконавчого комітету Покровської селищної ради  Тіхоновій І.М.: 

 2.1. Долучити форми бланків щорічної оцінки до особових справ 

посадових осіб виконкому селищної ради; 

 2.2. Висновки та пропозиції щорічної оцінки врахувати при визначенні 

щорічної та перспективної потреби в кадрах, формування плану на підвищення 

кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування кадрового резерву. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на відділ організаційно-кадрового забезпечення виконавчого комітету 

Покровської селищної ради, контроль - на секретаря селищної ради Єрмак Т.М. 

 

Селищний голова                                                                          С.А.СПАЖЕВА 

 

               



                                                                           Додаток 

   до розпорядження селищного 

  голови від  26.03.2021 року №75 - к 

 

              РЕЗУЛЬТАТИ 

                  проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

        особами виконкому Покровської селищної ради 

                   покладених на них обов’язків і завдань у 2020  році 

  

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я,   

по батькові  

   Посада, яку займала посадова особа, що 

підлягає щорічному оцінюванню 

Оцінка  

1 Швидь Інна 

Володимирівна 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

добра 

2 Коробка Олена 

Станіславівна 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головний бухгалтер виконавчого 

комітету селищної ради 

добра 

3 Баришполь 

Валентина 

Олександрівна 

Провідний  спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого комітету 

селищної ради 

добра 

4 Падалка Зіна 

Володимирівна 

Спеціаліст І категорії   відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому селищної ради 

добра 

5 Андрєєва 

Ірина  Олексіївна 

Завідувач сектору  у справах дітей виконкому 

селищної ради 

добра 

6 Прилепа  

Катерина Юріївна 

 Спеціаліст І категорії фінансово-економічного  

відділу  виконкому селищної ради 

добра 

7 Кримова Ольга 

Яковлівна 

Спеціаліст І категорії  відділу фінансово-

економічного відділу виконкому селищної ради 

добра 

8 Муляр Людмила 

Миколаївна 

Спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин і охорони навколишнього природного 

середовища виконкому селищної ради 

добра 

9 

 

Кравченко Микола 

Леонідович 

Спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин і охорони навколишнього природного 

середовища виконкому селищної ради 

задовіль

на 

10 Цикало 

Аліна Анатоліївна 

Спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин і охорони навколишнього природного 

середовища виконкому селищної ради 

задовіль

на 

11 Михайленко 

Світлана 

Валеріївна 

Спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин і охорони навколишнього природного 

середовища виконкому селищної ради 

добра 



12 Кісельова  

Олена Петрівна 

Начальник відділу з питань надання 

адміністративних послуг - ЦНАП виконкому 

селищної ради 

 

добра 

13 Остроух  

Олена Іванівна 

 

Спеціаліст І категорії відділу з питань надання 

адміністративних послуг – ЦНАП виконкому 

селищної ради 

 

добра 

14 Лабецька 

 Інна Григорівна 

Адміністратор відділу з питань надання 

адміністративних послуг – ЦНАП виконкому 

селищної ради 

добра 

15 Лопатін  

Олександр 

Іванович 

Державний реєстратор відділу з питань надання 

адміністративних послуг – ЦНАП виконкому 

селищної ради. 

добра 

16 Григоренко 

Вікторія Іванівна 

Начальник відділу загально-організаційного 

забезпечення виконкому селищної ради 

добра 

17 Тіхонова 

Ірина Миколаївна 

Провідний спеціаліст відділу загально-

організаційного забезпечення виконкому 

селищної ради 

добра 

18 Черненко  

Лариса Вікторівна 

Спеціаліст І категорії відділу загально-

організаційного забезпечення виконкому 

селищної ради 

добра 

19 Турчина 

Віта Ігорівна 

Спеціаліст І категорії відділу загально-

організаційного забезпечення виконкому 

селищної ради 

добра 

20 Барвінко 

Юрій Олексійович 

Начальник відділу  з питань надзвичайних 

ситуацій цивільного захисту населення і 

територій, мобілізаційної роботи виконкому 

селищної ради 

добра 

21 Бур Микола 

Олексійович  

 

Начальник відділу правового забезпечення та 

інформаційних  

технологій виконкому селищної ради 

добра 

22 Чичикало Оксана 

Олександрівна  

Спеціаліст І категорії відділу правового 

забезпечення та інформаційних технологій 

виконкому селищної ради 

добра 

23 Дубнянський 

Олександр 

Володимирович 

Спеціаліст І категорії відділу правового 

забезпечення та інформаційних технологій 

виконкому селищної ради 

добра 

24  Барвіненко  

Ольга Богданівна  

Спеціаліст І категорії відділу з питань 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури 

виконкому селищної ради 

добра 

25 Власова  

Наталя Василівна 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконкому селищної ради 

добра 



 

Секретар селищної ради                                                                                Т.М.ЄРМАК 

 

 

 

26 Колісник  

Тетяна Федорівна  

Начальник соціально-гуманітарного відділу 

виконкому селищної ради 

добра 

27 Губіч  

Вікторія Ігорівна 

Спеціаліст І категорії відділу з питань 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою та інфраструктури 

виконкому селищної ради 

добра 


