
  
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

міського голови 
 

 
від 10.11.2021 № 145р 
 
м. Краматорськ 
 
 
Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 11.05.2018 №35р 

«Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб 
Управління з гуманітарних питань 
Краматорської міської ради» 
 
 

У зв’язку з кадровими змінами у складі конкурсної комісії на заміщення вакантних 

посад посадових осіб управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради, 

відповідно до ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 "Про затвердження порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), 

керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь: 
 
 1. Внести зміни до розпорядження міського голови  від 11.05.2018  № 35р «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради» виклавши склад конкурсної 

комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб управління з гуманітарних питань 

Краматорської міської ради  в новій редакції (додається). 
 
2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

15.04.2021  №48р «Про внесення змін до складу конкурсної комісії на заміщення вакантних 

посад посадових осіб управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради». 
 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова              Олександр ГОНЧАРЕНКО  
 
 



                                                                                       
                                                                                      Додаток  
                                                                                      до розпорядження міського голови 
                                                                                      10.11.2021 № 145р 
 
 

СКЛАД 
конкурсної комісії на заміщення вакантних  посад посадових осіб Управління з 

гуманітарних питань Краматорської міської ради 
 
 
КАТАЛЬНІКОВА         -                заступник міського голови, голова 

Олена Геннадіївна                                                              комісії 
 
 
ГОРЕСЛАВЕЦЬ       -                начальник управління з гуманітарних 
Андрій Миколайович                           питань, секретар комісії 
            
 

             Члени комісії: 
 
МАЦКІВ                                        -                  начальник відділу молодіжної полі  
Вероніка Валеріївна                                     тики та у справах сім’ї управління з 
                                                                                              гуманітарних питань  
 
ВОРОЩУК                                  -                           начальник юридичного відділу 
Ольга Ігорівна 
 
ПАЩЕНКО                                    бухгалтер 1 категорії централізованої  
Світлана Олександрівна                         бухгалтерії  управління з гуманітарних      
                                                                                              питань 
 
САВІНА                                     -                                     заступник начальника відділу культури          
Ірина Анатоліївна                                                        управління з гуманітарних питань 
 
 
СЛАВИНСЬКА 
Ірина Олександрівна                 - керуючий справами  
                                                                                               
 
                                  
 
ТАРАН                                        -                            начальник відділу кадрової роботи та  
Алла Олегівна                                                                розвитку персоналу 
 
 
 
 
 
Заступник міського голови        Олена КАТАЛЬНІКОВА 
 

Начальник управління з гуманітарних питань  Андрій ГОРЕСЛАВЕЦЬ 


