
 
 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

07.03.2023                                                                                      № 46-р 

 

Про внесення змін 

до окремих розпоряджень  

голови обласної ради    

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у складі  виконавчого 

апарату обласної ради: 

 

1. Внести до розпорядження голови обласної ради від 28.02.2017 № 51-р 

«Про комісію з питань роботи із службовою інформацією у виконавчому 

апараті Черкаської обласної ради» (із змінами) зміни, виклавши додаток 1                    

до розпорядження в новій редакції (додається). 

2. Внести до розпорядження голови обласної ради  від 11.04.2017 № 88-р 

«Про окремі питання роботи з документами (відомостями), які містять 

службову інформацію, у виконавчому апараті Черкаської обласної ради»                       

(із змінами) зміни, виклавши додаток 2 до розпорядження в новій редакції 

(додається). 

 

   

                                                                             

Голова                   А. ПІДГОРНИЙ 

                                                                                  

 

 
 



Додаток 1 

до розпорядження 

голови обласної ради 

від 28.02.2017 № 51-р 

(у редакції розпорядження 

голови обласної ради 

від 07.03.2023 № 46-р) 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань роботи із службовою інформацією 

у виконавчому апараті Черкаської обласної ради 

 
ГОРНА 

Наталія Василівна 

– заступник керуючого справами, начальник 

загального відділу виконавчого апарату 

обласної ради, голова комісії   

 

МАЗУР 

Людмила Олегівна 

 

 

– начальник управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради, 

заступник голови комісії   

 

ОРЛЕНКО 

Олена Василівна 

 

 

– головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради, секретар 

комісії 

Члени комісії: 

 

  

БРЕУС 

Ольга Володимирівна 

– начальник відділу організаційного 

забезпечення ради та взаємодії з депутатами 

виконавчого апарату обласної ради 

 

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ  

Юрій Олексійович 

– завідувач сектору з питань інформатизації та 

цифрового розвитку виконавчого апарату 

обласної ради 

 

ЗАЖИРКО 

Ірина Михайлівна 

– головний спеціаліст управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

 

ЗВЯГІНЦЕВА  

Олена Миколаївна 

– начальник управління об’єктами спільної 

власності територіальних громад області 

виконавчого апарату обласної ради 
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РАК 

Олексій Михайлович 

 

– головний спеціаліст сектору з питань 

інформатизації та цифрового розвитку 

виконавчого апарату обласної ради 

 

СИНІЛЬНИК 

Тетяна Іванівна 

– заступник начальника загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

 

ТОЛМОСОВА 

Наталія Петрівна 

 

– завідувач сектору роботи з персоналом та з 

питань нагород управління юридичного 

забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради 

 

ЯНИШПІЛЬСЬКА 

Вікторія Григорівна 

– начальник фінансово-господарського 

відділу, головний бухгалтер виконавчого 

апарату обласної ради 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату        Н. ГОРНА 

 



Додаток 2 

до розпорядження 

голови обласної ради 

від 11.04.2017 № 88-р 

(у редакції розпорядження 

голови обласної ради 

від 07.03.2023 № 46-р) 

 

 

Перелік 

посадових осіб виконавчого апарату Черкаської обласної ради, 

які допускаються до роботи з документами (відомостями) 

з грифом «Для службового користування» 

 
 

1. Голова обласної ради ПІДГОРНИЙ А.В. 

2. Перший заступник голови обласної ради СУЩЕНКО Р.В. 

3. Заступник керуючого справами, начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради ГОРНА Н.В. 

4. Начальник управління об’єктами спільної власності територіальних 

громад області виконавчого апарату обласної ради ЗВЯГІНЦЕВА О.М. 

5. Начальник управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом 

виконавчого апарату обласної ради МАЗУР Л.О. 

6. Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер 

виконавчого апарату обласної ради ЯНИШПІЛЬСЬКА В.Г. 

7. Начальник відділу організаційного забезпечення ради та взаємодії                            

з депутатами виконавчого апарату обласної ради БРЕУС О.В. 

8. Завідувач сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку 

виконавчого апарату обласної ради ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Ю.О. 

9. Заступник начальника загального відділу виконавчого апарату обласної 

ради СИНІЛЬНИК Т.І. 

10. Завідувач сектору роботи з персоналом та з питань нагород управління 

юридичного забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної 

ради ТОЛМОСОВА Н.П. 

11. Головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату обласної 

ради ОРЛЕНКО О.В. 

12. Головний спеціаліст управління юридичного забезпечення та роботи                    

з персоналом виконавчого апарату обласної ради ЗАЖИРКО І.М. 

13. Головний спеціаліст сектору з питань інформатизації та цифрового 

розвитку виконавчого апарату обласної ради РАК О.М. 

  

 
Заступник керуючого справами 

виконавчого апарату       Н. ГОРНА 


