
 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                             
01.08.2022                                                                                                № 117 

 

Про допуск посадових осіб Пирятинської міської ради та  її виконавчих органів 

до роботи з документами та матеріалами з грифом „Для службового 

користування“ 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання  і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову  інформацію, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 (із змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 ,,Деякі питання 

документування управлінської діяльності“, та з метою забезпечення в 

Пирятинській міській раді та її виконавчих органів єдиного порядку обліку, 

зберігання і використання матеріалів із грифом „Для службового 

користування“: 

1. Допустити до роботи з документами і матеріалами з грифом „Для 

службового користування“ посадових осіб Пирятинської міської ради та її 

виконавчих органів відповідно до списку, що додається.  

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 18.08.2021  № 197 „Про допуск посадових осіб Пирятинської міської ради та  

її виконавчих органів до роботи з документами та матеріалами з грифом „Для 

службового користування“ (із змінами та доповненнями). 

       

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження 

міського голови  

01.08.2022 № 117 

Список 

посадових осіб Пирятинської міської ради та її  виконавчих органів,  

допущених до роботи з документами і матеріалами  

з грифом „Для службового користування“ 

 

Андреєнко 

Ірина Петрівна 

- 

 

державний реєстратор відділу державної 

реєстрації виконкому міської ради 

   

Божко  

Андрій Миколайович 

 

- начальник відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації 

виконкому міської ради 

   

Бакун 

Тамара Василівна  

- головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 

   

Валоваженко 

Сергій Олександрович   

- начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини міської 

ради 

   

Войтенко 

Людмила Вікторівна 

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей виконкому міської ради 

   

Бондарєва 

Ольга Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу персоналу, 

організаційної роботи та інформаційної 

політики виконкому міської ради 

   

Гасан  

Ольга Віталіївна 

- 

 

провідний спеціаліст відділу 

документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради    

   

Головко 

Ірина Борисівна 

- завідувач сектору з питань бюджету 

фінансового управління міської ради 

   

Грицай  

Інна Ігорівна 

- 

 

начальник служби у справах дітей 

виконкому міської ради 
   

Гусак 

Світлана Іллівна 

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей виконкому міської ради 

 



Запорожець 

Тетяна Валентинівна 

 

- головний спеціаліст служби у справах 

дітей виконкому міської ради 

 

Захарченко 

Тамара Миколаївна 

 головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 
   

Зергані 

Марина Ігорівна 

- 

 

начальник відділу містобудування та 

архітектури  міської ради 
   

Зібніцька  

Людмила Іванівна 

- 

 

начальник відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради 
   

Зубенко  

Юлія Олександрівна 

- 

 

адміністратор ЦНАПу виконкому міської 

ради 
   

Волик  

Людмила Михайлівна 

- 

 

головний спеціаліст відділу персоналу, 

організаційної роботи та інформаційної 

політики виконкому міської ради 
   

Йощенко  

Владислав Миколайович 

- головний бухгалтер відділу освіти, молоді 

та спорту міської ради 

   

Кеда  

Світлана Юріївна 

- 

 

начальник фінансового управління 

міської ради 

   

Коваленко  

Тамара Василівна 

- 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Коваль  

Людмила Петрівна 

- 

 

керівник ЦНАПу виконкому міської ради 

   

Козін  

Ірина Іванівна 

- 

 

керуючий справами виконкому міської 

ради 

   

Ковшова 

Леся Борисівна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

   

Коломієць  

Оксана Володимирівна 

- 

 

головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради 

   

Комаренко 

Валентина Дмитрівна 

- головний спеціаліст відділу економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

   



Котенко 

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- 

 

начальник відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

   

Крагель  

Євгеній Михайлович 

- 

 

начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради  

   

Любченко 

Надія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

   

Мельниченко  

Михайло Володимирович 

- 

 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Мілюта  

Оксана Анатоліївна 

- 

 

начальник відділу персоналу, 

організаційної роботи та інформаційної 

політики виконкому міської ради                                   

   

Науменко  

Валентина Миколаївна 

- 

 

завідувач сектору планування та аналізу 

доходів фінансового управління міської 

ради 

   

Нестерець  

Тетяна Дмитрівна 

- 

 

начальник відділу документообігу, 

звернень та контролю виконкому міської 

ради    

 

Нечипоренко 

Оксана Василівна 

- головний бухгалтер відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради 

   

Павлік 

Ігор Миколайович 

- головний спеціаліст відділу 

інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради 

   

Педяш  

Роман Олегович 

- 

 

завідувач сектору оборонної та 

мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії  з правоохоронними органами 

виконкому міської ради 

 

 



Повшедний 

Павло Васильович 

- головний спеціаліст відділу економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

   

Порва 

Оксана Вікторівна 

- 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

   

Правдіна-Велігоцька  

Альона Анатоліївна 

- державний реєстратор відділу державної 

реєстрації виконкому міської ради 

   

Псьол  

Микола Іванович 

- головний бухгалтер фінансового 

управління міської ради 

   

Рвач  

Наталія Олексіївна 

- 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

   

Савченко 

Вячеслав Вікторович 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

 

Сімонов 

Андрій Вікторович 

 

- міський голова 

Смірнова 

Анастасія Юріївна 

- 

 

головний спеціаліст сектору оборонної та 

мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії  з правоохоронними органами 

виконкому міської ради 

   

Сирота  

Марія Анатоліївна 

- 

 

головний спеціаліст  відділу державної 

реєстрації виконкому міської ради 

   

Соловей  

Людмила Василівна 

- державний реєстратор відділу державної 

реєстрації виконкому міської ради 

   

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- 

 

начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

   

Стадник  

Євгеній Васильович 

- 

 

начальник відділу із земельних та 

екологічних питань виконкому міської 

ради 



 

Чевельча 

Юлія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу 

документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради    

   

Яременко 

Ольга Олександрівна 

- начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради 

   

Ярмоленко 

Юрій Васильович  

- головний спеціаліст сектору планування 

та аналізу доходів фінансового управління 

міської ради 

   

Ящик  

Ірина Анатоліївна 

 

- 

головний спеціаліст відділу із земельних 

та екологічних питань виконкому міської 

ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                      Ірина КОЗІН      


