
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                  № 19-к/тр                               20 січня 2020 р. 
 

Про стажування спеціалістів виконавчого комітету  
Софіївської селищної ради 

 

       Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місцевого самоврядування», враховуючи Положення 
про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 №804 (зі змінами і доповненнями), 
рішення Софіївської селищної ради від 15.11.2017 №1470-29/VII «Про 
затвердження структури виконавчого комітету Софіївської селищної ради та 
її виконавчих органів» (зі змінами і доповненнями) з метою набуття 
практичного досвіду та перевірки професійного рівня і ділових якостей: 

 

       1.Встановити з 28 січня 2020 року по 27 лютого 2020 року включно: 

       1.1. Моренко Ганні григорівні, спеціалісту І категорії з питань кадрової 
роботи виконавчого комітету Софіївської селищної ради, стажування на 
посаді головного спеціаліста з питань кадрової роботи виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради. 
       Призначити керівником стажування секретаря селищної ради Назаренко 
Л.І. 

1.2. Савицькому Андрію Валерійовичу, спеціалісту І категорії з 
цивільного захисту, оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста з цивільного захисту, оборонної і 
мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами  виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 
      Призначити керівником стажування заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Маська А.О. 

  1.3. Хоружевському Максиму Григоровичу, спеціалісту І категорії 
відділу проектного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради, стажування на посаді 
головного спеціаліста відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 



 Призначити керівником стажування начальника відділу проектного 
менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради Шинкаренко С.В. 

 1.4. Магері Інні Всеволодівні, провідному спеціалісту відділу 
комунальної власності та правового забезпечення  виконавчого комітету 
Софіївської селищної ради, стажування на посаді головного спеціаліста 
відділу комунальної власності та правового забезпечення  виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради. 

Призначити керівником стажування начальника відділу комунальної 
власності та правового забезпечення  виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Акастьолову Л.П. 

 1.5. Аніскевич Олені Михайлівні,  спеціалісту І категорії відділу розвитку 
соціальної сфери  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста відділу розвитку соціальної сфери  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Призначити керівником стажування начальника відділу розвитку 
соціальної сфери  виконавчого комітету Софіївської селищної ради Качан І.М 

 1.6. Чумак Світлані Миколаївні,  спеціалісту І категорії відділу розвитку 
соціальної сфери  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста відділу розвитку соціальної сфери  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 Призначити керівником стажування начальника відділу розвитку 
соціальної сфери  виконавчого комітету Софіївської селищної ради Качан І.М. 

 1.7. Ільїній Руслані Іванівні, провідному спеціалісту відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста відділу контролю за додержанням 
законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних відносин 
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

  Призначити керівником стажування начальника відділу контролю за 
додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання 
земельних відносин виконавчого комітету Софіївської селищної ради Дишко 
Н.В. 

1.8.  Качан Тетяні Костянтинівні, спеціалісту І категорії центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста з питань реєстрації місця 
проживання виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 Призначити керівником стажування селищної ради Назаренко Л.І. 
1.9. Приходько Ларисі Олександрівні,  спеціалісту І категорії фінансово-

економічного відділу  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста фінансово-економічного  відділу  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради.  

Призначити керівником стажування начальника фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету Софіївської селищної ради Корж О.В. 

 

 



1.10. Дмитренко Катерині Олександрівні,  спеціалісту І категорії 
фінансово-економічного відділу  виконавчого комітету Софіївської селищної 
ради, стажування на посаді головного спеціаліста фінансово-економічного  
відділу  виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Призначити керівником стажування начальника фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету Софіївської селищної ради Корж О.В. 
         1.11. Білоус Любов Олександрівні,  спеціалісту І категорії фінансово-

економічного відділу  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста фінансово-економічного  відділу  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

Призначити керівником стажування начальника фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету Софіївської селищної ради Корж О.В. 

  1.12. Савицькій Людмилі Іванівні,  провідному спеціалісту фінансово-

економічного відділу  виконавчого комітету Софіївської селищної ради, 
стажування на посаді головного спеціаліста фінансово-економічного  відділу  
виконавчого комітету Софіївської селищної ради. 

 Призначити керівником стажування начальника фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету Софіївської селищної ради Корж О.В. 
        2. Керівникам стажування до 27 січня 2020 року подати на затвердження 
селищному голові  індивідуальні плани стажування спеціалістів зазначених в 
п.1. даного розпорядження та після проходження стажування подати 
селищному голові висновки про результати стажування. 
        3. Спеціалістам, яким встановлено стажування, до 01 березня 2020 року 
скласти доповідні записки про результати стажування та подати їх керівникам 
стажування. 
        4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 
селищної ради Назаренко Л.І.                                                                                             
 

 

           Селищний голова                                                    П.СЕГЕДІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


