
Бочаров Андрій Володимирович завідувач сектору правового забезпечення 

департаменту з управління житлово-комунальним 

господарством міської ради 

Лазарчук Олена Леонідівна заступник директора департаменту з управління 

житлово-комунальним господарством міської ради 

Лаврик Лілія Олександрівна головний спеціаліст юридичного відділу департаменту 

реєстраційних послуг міської ради 

Гамаюнова Наталія Олексіївна  начальник планово-економічного відділу 

департаменту інфраструктури та благоустрою 

міської ради 

Найден Неллі Миколаївна 

 

головний спеціаліст відділу стратегічного планування та 

моніторингу управління стратегічного та економічного 

розвитку департаменту економічного розвитку 

міської ради 

Коваль Марія Вікторівна 

 

Заступник начальника відділу планування та забудови 

міста департаменту архітектури та містобудування 

міської ради 

Пилюк Ольга Олександрівна головний спеціаліст відділу інвестицій та 

енергоменеджменту управління інвестицій та проектів 

департаменту економічного розвитку міської ради 

Кувшинова Юлія Віталіївна головний спеціаліст відділу економічного розвитку та 

координації закупівель управління стратегічного та 

економічного розвитку департаменту економічного 

розвитку міської ради 

Назаренко Володимир Анатолійович,  головний спеціаліст управління культури 

департаменту культури і туризму міської ради 

Суркова Тетяна Валентинівна заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради 

Степанова Наталія Володимирівна головний спеціаліст адміністративного відділу 

департаменту комунальної власності та 

приватизації 

Богдан Валерій Володимирович начальник навчально-спортивного відділу управління 

спорту, сім’і та молоді міської ради 

Кожухова Юлія Володимирівна головний спеціаліст відділу охорони культурної 

спадщини міської ради  

Скрипка Олександра 

Павлівна 

 

головний спеціаліст відділу комплектування, обліку та 

використання документів Національного архівного 

фонду архівного управління міської ради 

Лобко Лілія Іванівна завідувач сектору організаційного та бухгалтерського 

забезпечення-головний бухгалтер інспекція державного 

архітектурно-будівельного контролю 

Бойко Лариса Павлівна головний спеціаліст загального відділу департаменту 

охорони здоров'я міської ради 

Піскун Євген Олександрович головний спеціаліст – програміст департаменту 

фінансової та бюджетної політики міської ради 

Мокрицька Ольга Анатоліївна головний спеціаліст загального відділу управління 

соціального захисту населення міської ради 

Волков Сергій Юрійович  головний спеціаліст відділу організації та контролю 

пасажирських перевезень на автомобільному транспорті 

управління з питань транспортного забезпечення та 

зв'язку міської ради 



Трещук Юлія Федорівна 

 

заступник начальника управління – начальник відділу 

державного контролю за додержанням законодавства 

про працю управління з питань праці міської ради 

Бєляєва Оксана Вікторівна головний спеціаліст відділу екологічної безпеки 

управління з питань екологічної безпеки міської ради 

Корнієнко Олена Вікторівна Головний спеціаліст відділу планування та 

попереджання виникнення надзвичайних ситуацій 

УППНС І ЦЗН 

Уфімцева Карина 

Юріївна 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу економіки, 

фінансів та зв'язків з громадськістю інспекції з 

благоустрою міської ради 

 

Купріянова Олена  

Вікторівна 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації міської ради по 

Комунарському району 

 

Скрипник Владислав Володимирович 

 

головний спеціаліст 

відділу житлово-комунального господарства 

районної адміністрації міської ради по Комунарському 

району 

 

Хамідуліна Людмила Олександрівна головний спеціаліст 

відділу економічного розвитку та підприємництва 

районної адміністрації міської ради по Комунарському 

району 

Шулдик Марія Геннадіївна 

 

завідувач сектору по культурі та спорту районної 

адміністрації міської ради по Комунарському району 

Гребенюк Тетяна Валеріївна головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації міської ради по 

Хортицькому району 

Болобченкова Анжела Валеріївна начальник відділу організаційної та кадрової роботи 

районної адміністрації міської ради по 

Шевченківському району 

 

Гусєва Світлана Анатоліївна  

 

заступник голови районної адміністрації міської ради 

по Дніпровському району 

 

Черних Наталя Олександрівна секретар керівника загального відділу районної 

адміністрації міської ради по Дніпровському району 

 

Бродська Ганна Анатоліївна Головний спеціаліст сектору по культурі та спорту 

районної адміністрації міської ради по 

Вознесенівському району 

 

Мельниченко Оксана Сергіївна 

 

головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації міської ради по 

Заводському району 

 

Єфремова Людмила Вікторівна головний спеціаліст відділу організаційної та кадрової 

роботи районної адміністрації міської ради по 

Олександрівському району 

 

 

https://public.nazk.gov.ua/documents/ad8f36f6-1785-4b9a-a0d2-a887d16a1b04

