
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
керівника апарату районної державної адміністрації

O S ” р  O JQ K  смт Новопсков № 4 1

Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності 
державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» н 
апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіо 
публічного права у 2019 році

Відповідно до статей 17, 44 Закону України «Про державну службу», Типовоп» 
порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі 
змінами), з метою затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і 
«В» в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осій 
публічного права у 2019 році 
н а к а з у ю :

1. Затвердити висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних 
службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті 
райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного 
права у 2019 році, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Людмила ЧЕРНЯК



Додаток до
наказу керівника апарату 
райдержадміністрації
0 9 *

ВИСНОВОК
щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які 

займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті райдержадміністрації 
та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права у 2019 році

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові 
державного службовця

Найменування посади Оцінка (негативна, 
позитивна, 
відмінна)

Структурний підрозділ
І. Апарат райдержадміністрації

1. Вагина Вікторія Євгеніївна головний спеціаліст з 
контролю

позитивна

2. Коваленко Катерина 
Юріївна

завідувач сектору управління 
персоналом

позитивна

3. Скіпа Ірина Борисівна головний спеціаліст сектору 
управління персоналом

позитивна

4. Новіков Дмитро 
Вікторович

начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців

позитивна

5. Воронцов Дмитро 
Олександрович

головний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців

позитивна

6. Заволодько Андрій 
Олександрович

головний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців

позитивна

7. Лазуренко Ольга 
Миколаївна

начальник відділу 
організаційної роботи та 
зв'язків з громадськістю

позитивна

8. Віннікова Олена 
Миколаївна

головний спеціаліст відділу 
організаційної роботи та 
зв'язків з громадськістю

позитивна

9. Г апотченко Людмила 
Миколаївна

начальник загального відділу позитивна

10. Чадович Олена 
Олександрівна

провідний спеціаліст 
загального відділу

позитивна

11. Шепітько Ірина Петрівна начальник юридичного відділу позитивна
12. Шаповалова Вікторія 

Сергіївна
головний спеціаліст 
юридичного відділу

позитивна

13. Саленко Надія Валеріївна начальник відділу фінансово -  
господарського забезпечення -  
головний бухгалтер

позитивна

14. Татаринова Марина 
Стефанівна

головний спеціаліст - 
бухгалтер відділу фінансово -  
господарського забезпечення

позитивна

15. Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст - 
бухгалтер відділу фінансово -  
господарського забезпечення

позитивна



II. Державні службовці структурних підрозділів райдержадміністрації
16. Сковородка Наталія 

Василівна
начальник відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі

позитивна

17. Колодка Олена Миколаївна головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі

позитивна

18. Мірошниченко Анна 
Олександрівна

головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі

позитивна

19. Похідняк Тетяна 
Миколаївна

начальник відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово -  комунального 
господарства та будівництва

позитивна

20. Закутько Людмила 
Володимирівна

головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово -  комунального 
господарства та будівництва

позитивна

21. Суханова Світлана 
Петрівна

головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово -  комунального 
господарства та будівництва

позитивна

22. Маслич Раїса Олексіївна начальник відділу з надання 
адміністративних послуг - 
адміністратор

позитивна

23. Аліферова Лариса 
Миколаївна

адміністратор відділу з 
надання адміністративних 
послуг

позитивна

24. Заволодько Марина 
Олександрівна

державний реєстратор відділу 
з надання адміністративних 
послуг

позитивна

25. Ткаченко Сергій 
Миколайович

державний реєстратор відділу 
з надання адміністративних 
послуг

позитивна

26. Запорожцев Сергій 
Анатолійович

державний реєстратор відділу 
з надання адміністративних 
послуг

позитивна

27. Віннік Ірина 
Володимирівна

завідувач сектору з питань 
молоді, спорту та охорони 
здоров'я

позитивна

28. Зигуля Марина Віталіївна головний спеціаліст сектору з 
питань молоді, спорту та 
охорони здоров'я

позитивна

29. Капіч Владислав 
Станіславович

головний спеціаліст з питань 
цивільнго захисту

позитивна

Завідувач сектору управління 
персоналом апарату райдержадміністрації Катерина КОВАЛЕНКО


