
 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

від 11.03.2020 №63-ОД 
м. Конотоп                                                                               

    

Про проведення щорічної 

оцінки  виконання посадовими 

особами міської ради 

покладених на них завдань і 

обов'язків за 2019 рік 

 

 

 

Відповідно до статті 42 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 №1440, Наказу Головдержслужби від 30.06.2004 №102 

«Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення 

щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них завдань та обов’язків» (із змінами), Порядку проведення 

щорічної оцінки виконання посадовими особами міської ради покладених на 

них завдань і обов'язків, затвердженого розпорядженням міського голови від 

24.02.2011 №56-р «Про проведення щорічної оцінки виконання посадовими 

особами міської ради покладених на них завдань і обов'язків»: 

1.ПРОВЕСТИ щорічну оцінку виконання посадовими особами 

виконавчих органів Конотопської міської ради покладених на них завдань і  

обов'язків за підсумками 2019 року згідно з графіком (додаток 1). 

2.ЗАТВЕРДИТИ список посадових осіб місцевого самоврядування, які у 

2020 році підлягають щорічній оцінці виконання покладених на них завдань і 

обов'язків за підсумками роботи за 2019 рік (додаток 2). 

3.Керуючому справами виконкому ДУБОВИК Л.І., першому заступнику 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОМЕЛЬЧЕНКУ 

Т.П., секретарю міської ради СИЗОН Т.А., т.в.о. заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради ІНОЗЕМЦЕВІЙ Т.Г., т.в.о. 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

САМСОНЕНКО С.А. ЗАБЕЗПЕЧИТИ передачу у встановлені цим 

розпорядженням терміни заповнених форм бланків щорічної оцінки 

підпорядкованих підрозділів міської ради до відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради для затвердження результатів оцінювання та проведення 

заключного етапу. 



4.Відділу організаційної та кадрової роботи міської ради (начальник 

Н.ЯРЕМЕНКО) НАДАТИ міському голові до 10.04.2020 інформацію про хід 

виконання даного розпорядження. 

5.ПОКЛАСТИ контроль за виконанням цього розпорядження на 

керуючого справами виконкому ДУБОВИК Л.І. 

 

 

 

Міський голова             Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Яременко 6 63 30 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови  

від 11.03.2020 №63-ОД 

 

 

Графік проведення  

щорічної оцінки виконання посадовими особами  

виконавчих органів Конотопської міської ради  

покладених на них завдань і обов'язків за 2019 рік 

 

1. Ознайомлення посадових осіб з порядком проведення 

щорічної оцінки, забезпечення формами бланку 

щорічної оцінки 

19-20 березня 

2. Підготовчий період (самооцінка) 

 

23 березня 

3. Оцінювання (оцінка безпосереднім керівником, 

визначення дати співбесіди) 

 

24-25 березня 

4. Співбесіда та підписання результатів обговорення 

 

26 березня - 30 

березня 

5. Затвердження результатів оцінювання 

 

31 березня 

6. Заключний етап  

 

1 квітня 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому      Любов ДУБОВИК 

 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                       Наталія ЯРЕМЕНКО 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

від 11.03.2020 № 63-ОД 
 

Список  

посадових осіб місцевого самоврядування,  

які у 2020 році підлягають щорічній оцінці  

виконання покладених на них завдань і обов’язків  

за підсумками роботи за 2019 рік 

 

 
№ 

н/п 
П.І.Б. Посада 

1.  
Омельченко  

Тарас Павлович 

Перший заступник міського голови 

2.  
Дубовик  

Любов Іванівна 

Керуючий справами виконкому 

3.  
Попов  

Андрій Павлович 

Головний спеціаліст міської ради з питань 

мобілізаційної роботи та запобігання і 

протидії корупції 

4.  
Грищенко 

Ірина Олексіївна 

Головний спеціаліст сектору юридичної 

роботи міської ради 

5.  Яременко  

Наталія Анатоліївна 

Начальник відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

6.  

Золотарьов  

Дмитро 

Валентинович 

Головний спеціаліст відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради 

7.  

Руденко  

Олена Анатоліївна 

Завідувач сектору з питань взаємодії з 

органами самоорганізації населення відділу 

організаційної та кадрової роботи міської 

ради 

8.  

Пономаренко  

Яна Олександрівна  

Головний спеціаліст сектору з питань 

взаємодії з органами самоорганізації 

населення відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

9.  

Висотюк  

Катерина Петрівна 

Головний спеціаліст сектору з питань 

взаємодії з органами самоорганізації 

населення відділу організаційної та кадрової 

роботи міської ради 

10.  

Левченко  

Андрій 

Миколайович 

Завідувач сектору кадрового забезпечення та 

з питань нагород відділу організаційної та 

кадрової роботи міської ради 

11.  

Золотарьова  

Євгенія Ігорівна 

Головний спеціаліст сектору кадрового 

забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської 



ради 

12.  

Максименко  

Юлія 

Миколаївна 

Головний спеціаліст сектору кадрового 

забезпечення та з питань нагород відділу 

організаційної та кадрової роботи міської 

ради 

13.  

Займидорога  

Тетяна 

Олександрівна 

Головний спеціаліст загального відділу 

міської ради 

14.  
Сулиз  

Неля Миколаївна 

Головний спеціаліст загального відділу 

міської ради 

15.  
Чорна  

Оксана  Миколаївна 

Головний спеціаліст загального відділу 

міської ради 

16.  
Радченко  

Алла Петрівна  

Начальник відділу бухгалтерського обліку  і 

звітності міської ради – головний бухгалтер 

17.  

Соколова  

Людмила 

Анатоліївна 

Головний відділу бухгалтерського обліку  і 

звітності міської ради 

18.  
Смирнова  

Ірина Олегівна 

Головний відділу бухгалтерського обліку  і 

звітності міської ради 

19.  

Савченко  

Юлія Геннадіївна 

Головний спеціаліст сектору міської ради з 

питань охорони здоров’я та праці 

 

20.  
Болгова  

Ірина Миколаївна 

Начальник архівного відділу міської ради 

21.  

Катинська  

Людмила 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст архівного відділу 

міської ради 

22.  

Левченко  

Антоніна 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст сектору контролю 

міської ради 

23.  
Гладун  

Наталія Петрівна 

Головний спеціаліст сектору контролю 

міської ради 

24.  

Марищенко  

Тетяна 

Олександрівна 

Начальник центру надання адміністративних 

послуг  міської ради 

25.  
Корнієнко  

Денис Григорович 

Заступник начальника центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

26.  
Гириченко  

Юлій Григорович 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

27.  
Гириченко Катерина 

Олександрівна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

28.  
Тимченко  

Катерина Олексіївна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

29.  Жукова  Адміністратор центру надання 



Тетяна Анатоліївна адміністративних послуг  міської ради 

30.  
Кузько  

Ольга Олександрівна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

31.  

Колеснікова  

Наталія 

Володимирівна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

32.  
Маслакова  

Марина Сергіївна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

33.  
Дмитренко  

Олена Миколаївна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

34.  
Костенко  

Ірина Юріївна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

35.  
Омеліна  

Тетяна Петрівна 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

36.  

Прядко  

Марина Миколаївна 

Головний спеціаліст сектору  реєстрації 

фізичних осіб та ведення реєстру 

територіальної громади центру надання 

адміністративних послуг  міської ради 

37.  

Євдоченко  

Сергій Михайлович 

Завідувач сектору з фізичної культури та 

спорту відділу міської ради у справах молоді 

та спорту 

38.  

Пасічніченко  

Віталій Юрійович 

Головний спеціаліст сектору з фізичної 

культури та спорту відділу міської ради у 

справах молоді та спорту 

39.  

П’явка  

Володимир 

Борисович 

Начальник відділу ведення Державного 

реєстру виборців міської ради 

40.  

Дунайська  

Альона 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської ради 

41.  
Дем’яненко  

Алла Олександрівна 

Начальник служби міської ради у справах 

дітей 

42.  

Калугіна 

Катерина 

Олександрівна 

Головний спеціаліст сектору профілактики 

правопорушень, бездоглядності та 

соціального захисту дітей служби міської 

ради у справах дітей  

43.  
Левченко  

Ірина Володимирівна 

Завідувач сектору опіки та піклування 

служби міської ради у справах дітей 

44.  

Петруша  

Вікторія Юріївна 

Головний спеціаліст сектору опіки та 

піклування служби міської ради у справах 

дітей  

45.  

Журавель  

Наталія Михайлівна 

Начальник відділу міської ради по роботі із 

суб’єктами підприємницької діяльності – 

інспектор праці 



46.  

Шанайда  

Ірина Володимирівна 

Завідувач сектору контролю за дотриманням 

законодавства про працю відділу міської 

ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності – інспектор 

праці 

47.  
Лисенко  

Катерина Миколаївна 

Начальник відділу міської ради з питань 

державної реєстрації 

48.  
Цап  

Юрій Олексійович 

Державний реєстратор відділу міської ради з 

питань державної реєстрації 

49.  
Примак  

Ян Петрович 

Державний реєстратор відділу міської ради з 

питань державної реєстрації 

50.  
Дмитренко  

Оксана Іванівна 

Начальник відділу земельних ресурсів 

міської ради 

51.  
Федченко  

Андрій Іванович 

Головний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів міської ради 

52.  
Ільченко  

Світлана Сергіївна 

Провідний спеціаліст відділу земельних 

ресурсів міської ради 

53.  

Шинкаренко  

Олена 

Володимирівна 

 

Начальник відділу культури і туризму 

Конотопської міської ради 

54.  
Степанідін  

Павло Вікторович 

Головний спеціаліст відділу культури і 

туризму Конотопської міської ради 

55.  
Шерудило  

Тетяна Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу культури і 

туризму Конотопської міської ради 

56.  

Мусієнко  

Сергій 

Володимирович 

Начальник відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО 

Конотопської міської ради 

57.  

Ємець  

Анатолій 

Миколайович 

Головний спеціаліст відділу з питань НС, 

ЦЗН та ВПО Конотопської міської ради 

58.  

Москаленко  

Олена Олегівна 

Головний спеціаліст категорії відділу з 

питань НС, ЦЗН та ВПО Конотопської 

міської ради 

59.  

Бабко  

Владлен 

Анатолійович  

Завідувач сектору з оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО 

Конотопської міської ради 

60.  

Целікова Юлія 

Павлівна 

Головний спеціаліст сектору з оборонної 

роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами відділу з питань НС, ЦЗН та ВПО 

Конотопської міської ради 

61.  
Холодьон   

Сергій Іванович 

Начальник відділу містобудування та 

архітектури Конотопської міської ради 



62.  

Романів  

Василь Олесьович 

Заступник начальника відділу 

містобудування та архітектури Конотопської 

міської ради – головний архітектор 

63.  

Стадник  

Ольга 

Володимирівна 

Головний спеціаліст категорії відділу 

містобудування та архітектури Конотопської 

міської ради 

64.  

Сидоренко  

Олена 

Володимирівна 

Головний спеціаліст відділу містобудування 

та архітектури Конотопської міської ради 

 

65.  

Мельник  

Сергій 

Миколайович 

Завідувач сектору контролю за дотриманням 

містобудівного законодавства та 

містобудівного кадастру відділу 

містобудування та архітектури Конотопської 

міської ради 

66.  

Шаповалова  

Ольга Олексіївна 

Головний спеціаліст сектору контролю за 

дотриманням містобудівного законодавства 

та містобудівного кадастру відділу 

містобудування та архітектури Конотопської 

міської ради 

67.  
Беспала  

Ольга Віталіївна 

Начальник відділу освіти Конотопської 

міської ради 

68.  
Гаценко  

Людмила Григорівна 

Заступник начальника відділу освіти 

Конотопської міської ради 

69.  

Захарченко  

Лілія Миколаївна 

Завідувач сектору нормативності освіти та 

кадрової роботи відділу освіти Конотопської 

міської ради 

70.  

Мусієнко  

Юлія Миколаївна 

Провідний спеціаліст сектору нормативності 

освіти та кадрової роботи відділу освіти 

Конотопської міської ради 

71.  
Гуминська  

Оксана Петрівна 

Головний спеціаліст відділу освіти 

Конотопської міської ради 

72.  
Чухіль  

Анна Сергіївна 

Головний спеціаліст-юрист відділу освіти 

Конотопської міської ради 

73.  

Павлюченко 

Григорій Павлович 

Заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

74.  

Колесников  

Артем Юрійович 

Заступник начальника управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

75.  

Романчук  

Оксана Сергіївна 

Головний спеціаліст управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

76.  
Роговий  

Ігор Валеріанович 

Головний спеціаліст управління житлово-

комунального господарства Конотопської 



міської ради 

77.  

Король  

Світлана 

Олександрівна 

Головний спеціаліст управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

 

78.  

Тараненко  

Ніна Віталіївна 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

79.  

Данілов  

Олексій Євгенович 

Головний спеціаліст  відділу житлово-

комунального господарства  управління 

житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

80.  

Сергієнко  

Олена Іванівна 

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства  управління 

житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

81.  

Луцик  

Світлана Миколаївна 

Завідувач  сектору  капітального будівництва  

та обліку житла управління житлово-

комунального господарства Конотопської 

міської ради 

82.  

Ковальова  

Олена Олександрівна 

Головний спеціаліст сектору  капітального 

будівництва  та обліку житла управління 

житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

83.  

Кашпіровська  

Лідія Миколаївна 

Головний спеціаліст сектору  капітального 

будівництва  та обліку житла управління 

житлово-комунального господарства 

Конотопської міської ради 

84.  

Гапєєва  

Людмила 

Анатоліївна 

Начальник управління економіки 

Конотопської міської ради 

85.  
Коваленко  

Олена Василівна 

Заступник начальника управління економіки 

Конотопської міської ради 

86.  

Шуранкова  

Ірина  

Іванівна 

Начальник відділу аналізу та прогнозування 

економічного розвитку міста управління 

економіки Конотопської міської ради 

87.  

Чибишева  

Вікторія Андріївна 

Головний  спеціаліст сектору промисловості 

транспорту, зв’язку та енергозбереження 

відділу аналізу та прогнозування 

економічного розвитку міста управління 

економіки Конотопської міської ради 

88.  
Ганжа  

Альона Миколаївна 

Спеціаліст 1 категорії сектору 

промисловості, транспорту, зв’язку та 



енергозбереження відділу аналізу та 

прогнозування економічного розвитку міста 

управління економіки Конотопської міської 

ради 

 

89.  

Загородня  

Анастасія 

Миколаївна 

Начальник відділу розвитку підприємництва 

та інвестиційної політики управління 

економіки Конотопської міської ради 

90.  
Кошевецька 

Валентина Павлівна 

Начальник фінансового управління 

Конотопської міської ради 

91.  
Москаленко  

Ірина Юріївна 

Заступник начальника фінансового 

управління Конотопської міської ради 

92.  
Панюта  

Ірина Євгенівна 

Заступник начальника фінансового 

управління Конотопської міської ради 

93.  

Мовчан  

Наталія 

Олександрівна 

Начальник бюджетного відділу фінансового 

управління Конотопської міської ради 

94.  

Скиць  

Наталія Миколаївна 

Головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 

95.  

Огієнко  

Оксана Вікторівна 

Головний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 

96.  

Ігнатущенко  

Наталія Григорівна 

Провідний спеціаліст бюджетного відділу 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 

97.  

Пилипенко  

Ірина  

Семенівна 

 

Начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення – головний 

бухгалтер фінансового управління 

Конотопської міської ради 

98.  

Ковтун  

Наталія 

Володимирівна 

Головний спеціаліста відділу фінансово-

господарського забезпечення фінансового 

управління Конотопської міської ради 

99.  

Внучкова  

Світлана Миколаївна 

Начальник відділу прогнозування доходів та 

фінансів виробничої сфери фінансового 

управління Конотопської міської ради 

100.  

Череднікова  

Тетяна 

Олександрівна 

 

Головний спеціаліст відділу прогнозування 

доходів та фінансів виробничої сфери 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 

101.  

Білоус  

Тетяна Іванівна 

Головний спеціаліст відділу прогнозування 

доходів та фінансів виробничої сфери 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 



102.  

Щербина   

Надія Василівна 

Провідний спеціаліст відділу прогнозування 

доходів та фінансів виробничої сфери 

фінансового управління Конотопської 

міської ради 

103.  

Розанова  

Оксана Михайлівна 

Начальник управління соціального захисту 

населення (УСЗН) Конотопської міської 

ради 

104.  
Дубовик  

Сергій Іванович 

Заступник начальника УСЗН Конотопської 

міської ради 

105.  
Ганзя  

Ольга Андріївна 

Заступник начальника УСЗН Конотопської 

міської ради 

106.  

Кірієнко  

Людмила  

Олександрівна 

Заступник начальника УСЗН Конотопської 

міської ради 

107.  
Жегет  

Тетяна Василівна 

Головний спеціаліст з питань кадрової 

роботи УСЗН Конотопської міської ради 

108. 0 

Шешеня   

Людмила 

Володимирівна 

Головний спеціаліст-юрист УСЗН 

Конотопської міської ради 

109.  
Купрієнко  

Ольга Євгенівна 

Спеціаліст 1 категорії з охорони праці УСЗН 

Конотопської міської ради 

110.  

Дідан  

Наталія 

Володимирівна 

Начальник  відділу соціальних допомог 

УСЗН Конотопської міської ради 

111.  

Бабак  

Наталія  

Володимирівна 

Головний спеціаліст сектору прийому 

відділу соціальних допомог УСЗН 

Конотопської міської ради 

112.  

Мельник  

Віта  

Вікторівна 

Спеціаліст І категорії сектору прийому 

відділу соціальних допомог УСЗН 

Конотопської міської ради 

113.  

Повидиш  

Оксана Василівна 

Спеціаліст І категорії сектору прийому 

відділу соціальних допомог УСЗН 

Конотопської міської ради 

114.  

Зимовець  

Юлія Володимирівна 

Спеціаліст І категорії сектору прийому 

відділу соціальних допомог УСЗН 

Конотопської міської ради 

115.  

Хрокало  

Марина 

Валентинівна 

Спеціаліст І категорії сектору прийому 

відділу соціальних допомог УСЗН 

Конотопської міської ради 

 

116.  

Топтун  

Світлана Миколаївна 

 

Головний спеціаліст сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

117.  Семенець  Спеціаліст І категорії сектору опрацювання 



Людмила Іванівна заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

118.  

Ріпа  

Ніна Данилівна 

Спеціаліст І категорії сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

119.  

Корольова  

Світлана Борисівна 

Спеціаліст І категорії сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

120.  

Кашуба  

Олена Євгенівна 

Спеціаліст І категорії  сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

121.  

Власенко  

Юлія Іванівна 

Спеціаліст І категорії  сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

122.  

Зенченко  

Оксані 

Володимирівна 

Спеціаліст І категорії  сектору опрацювання 

заяв та прийняття рішень відділу соціальних 

допомог УСЗН Конотопської міської ради 

123.  

Шум  

Валентина 

Олександрівна 

 

Завідувач сектору з питань соціального 

обслуговування осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни та праці УСЗН Конотопської 

міської ради 

124.  

Грищенко 

Людмила Петрівна 

Начальник відділу з персоніфікованого 

обліку пільгових категорій населення УСЗН 

Конотопської міської ради 

125.  

Воловод  

Вікторія Валеріївна 

Спеціаліст І категорії відділу з 

персоніфіковано обліку пільгових категорій 

населення УСЗН Конотопської міської ради 

 

126.  

Глушан  

Ірина Юріївна 

Спеціаліст І категорії відділу з 

персоніфіковано обліку пільгових категорій 

населення УСЗН Конотопської міської ради 

127.  

Шпаковська  

Лариса Анатоліївна 

Спеціаліст І категорії сектору опрацювання 

заяв та контролю з питань надання пільг 

відділу з персоніфікованого обліку пільгових 

категорій населення УСЗН Конотопської 

міської ради 

128.  

Забіяка  

Юлія Петрівна  

Спеціаліст 1 категорії сектору прийому 

громадян пільгової категорії населення 

відділу з персоніфікованого обліку пільгових 

категорій населення УСЗН Конотопської 

міської ради 

129.  

Скрипник  

Оксана Миколаївна 

Головний державний соціальний інспектор - 

завідувач сектору соціальних інспекторів 

УСЗН Конотопської міської ради 



130.  

Волкова  

Ганна Миколаївна 

Державний соціальний інспектор сектору 

соціальних інспекторів УСЗН Конотопської 

міської ради 

131.  

Шевкун  

Надія Миколаївна 

Державний соціальний інспектор сектору 

соціальних інспекторів УСЗН Конотопської 

міської ради 

 

132.  

Коровай  

Олександр 

Олександрович 

Завідувач сектору координації та контролю 

надання допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх 

сімей УСЗН Конотопської міської ради 

133.  

Петриченко  

Геннадій   

Валентинович 

Головний спеціаліст сектору координації та 

контролю надання допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх 

сімей УСЗН Конотопської міської ради 

134.  

Панченко  

Людмила Іванівна 

Начальник відділу бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер УСЗН Конотопської 

міської ради 

135.  

Тимченко  

Світлана Вікторівна 

Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку-заступник головного 

бухгалтера УСЗН Конотопської міської ради 

136.  

Кабакова 

Ганна 

Володимирівна 

Заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку-заступник головного 

бухгалтера УСЗН Конотопської міської ради 

137.  

Фесюн  

Інна Борисівна 

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку УСЗН Конотопської 

міської ради 

138.  

Решетняк  

Галина Іванівна 

Головний спеціаліст сектору виплат 

соціальних допомог відділу бухгалтерського 

обліку УСЗН Конотопської міської ради 

139.  

Євтушенко  

Наталія 

Володимирівна 

Спеціаліст І категорії  сектору виплат 

соціальних допомог відділу бухгалтерського 

обліку УСЗН Конотопської міської ради 

140.  

Герасимець  

Наталія Павлівна 

Спеціаліст І категорії сектору виплат 

соціальних допомог відділу бухгалтерського 

обліку УСЗН Конотопської міської ради 

141.  

Панченко  

Наталія Миколаївна 

Спеціаліст І категорії сектору виплат 

соціальних допомог відділу бухгалтерського 

обліку УСЗН Конотопської міської ради 

142.  

Лісовська  

Тетяна 

Володимирівна 

Спеціаліст  1 категорії сектору виплат 

соціальних допомог відділу бухгалтерського 

обліку УСЗН Конотопської міської ради                                                                                                                          

143.  
Редько  

Олег Миколайович 

Спеціаліст І категорії сектору 

автоматизованої обробки інформації УСЗН 



Конотопської міської ради 

144.  

Скидан  

Наталія Олексіївна 

Завідувач сектору виплат пільг, субсидій та з 

контролю за правильністю призначення і 

виплати пенсій УСЗН Конотопської міської 

ради 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                      Любов ДУБОВИК 

 

Начальник відділу організаційної 

та кадрової роботи міської ради                                       Наталія ЯРЕМЕНКО 


