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№ 16-24 81-01  від 12.10.2016                                                                    

 На №  __________________від _______________                        
Міністерство юстиції України 
01001, м. Київ,  
вул. Городецького, 13 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок проходження перевірки відповідно до 

Закону України «Про очищення влади» 
 
12 жовтня 2016 року у Виконавчому комітеті Дружківської міської ради розпочато 

проведення перевірки щодо таких осіб: 
- Кухарова Юлія Іванівна - начальник загального відділу виконавчого комітету Дружківської 

міської ради; 
- Слабінська Тетяна Миколаївна - секретар керівника; 
- Чуруканова Олена Іванівна - старший інспектор загального відділу виконавчого комітету 

Дружківської міської ради; 
- Валуйська Наталя Василівна - старший інспектор загального відділу виконавчого комітету 

Дружківської міської ради; 
- Рассолов Іван Миколайович - комендант виконкому; 
- Маслюк Ольга Володимирівна - відповідальний черговий виконавчого комітету Дружківської 

міської ради; 
- Сігора Тетяна Олександрівна - начальник відділу з організаційної, юридичної роботи, 

внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради; 
- Зінковська Алла Анатоліївна - заступник начальника відділу з організаційної, юридичної 

роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської 
міської ради; 

- Сидорова Вікторія Андріївна - головний спеціаліст відділу з організаційної, юридичної 
роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської 
міської ради; 

- Троценко Вікторія Сергіївна - завідувач сектору з юридичних питань відділу з організаційної, 
юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету 
Дружківської міської ради; 

- Степанова Анастасія Валеріївна - головний спеціаліст сектору  з юридичних питань відділу з 
організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого 
комітету Дружківської міської ради; 

- Мамцева Ірина Валеріївна - завідувач сектору з внутрішньополітичних питань відділу з 
організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого 
комітету Дружківської міської ради; 

- Стінкова Юлія Володимирівна - головний спеціаліст сектору з внутрішньополітичних питань 
відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 



- Кортяк Дмитро Володимирович - старший інспектор сектору з внутрішньополітичних питань 
відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Іваницька Ганна Борисівна - начальник відділу надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Дружківської міської ради;  

- Жолоб Вікторія Миколаївна – адміністратор відділу надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Устименко Олександра Олександрівна – адміністратор відділу надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Локочинська Вікторія Євгенівна - головний бухгалтер виконавчого комітету Дружківської 
міської ради; 

- Красюк Наталя Миколаївна - головний спеціаліст з бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету Дружківської міської ради; 

- Коротун Марина Сергіївна - начальник відділу економічного аналізу, прогнозування та 
соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Дудниченко Ольга Михайлівна - головний спеціаліст відділу економічного аналізу, 
прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Секретар Олена Вікторівна - головний спеціаліст відділу економічного аналізу, 
прогнозування та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Фіалко Марк Євгенійович - головний спеціаліст відділу економічного аналізу, прогнозування 
та соціального розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Кошева Катерина Сергіївна - головний спеціаліст відділу економічного аналізу, 
прогнозування та соціального  розвитку виконавчого комітету Дружківської міської ради 
(соц. відпустка); 

- Симонян Розана Георгіївна - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Дяченко Ярослав Олександрович - головний спеціаліст  відділу ведення Державного реєстру 
виборців виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Сошко Алла Євгенівна - головний спеціаліст  відділу ведення Державного реєстру виборців 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Сівоплясова Ірина Василівна - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Дружківської міської ради; 

- Сергієвський Петро Анатолійович - головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Новосьолова Світлана Геннадіївна - головний спеціаліст з питань цивільного захисту 
виконавчого комітету Дружківської міської ради;  

- Кишинська Олена Юріївна - начальник відділу – державний реєстратор реєстраційного 
відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Кузьменко Олена Валеріївна - головний спеціаліст з питань регулювання земельних відносин 
реєстраційного відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Пилипенко Ганна Володимирівна - державний реєстратор сектору державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців реєстраційного 
відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Сисіна Юлія Валеріївна - державний реєстратор сектору державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців реєстраційного відділу 
виконавчого комітету Дружківської міської ради; 

- Іщенко Світлана Леонідівна - завідувач міським архівом виконавчого комітету Дружківської 
міської ради; 

- Харченко Наталія Григорівна - старший інспектор міського архіву виконавчого комітету 
Дружківської міської ради. 

 
 
 
 

Міський голова                                                                   В.С.Гнатенко 
 
 
 
 


