
 
 

Аркуш погодження розміщення інформації 
на Веб-сайт Каховської міської ради (http://mv@kakhovka-rada.gov.ua) 

 
 Інформація до рубрики “Виконання Закону України “Про очищення 

влади” про початок проведення перевірки достовірності відомостей щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 

Закону України “Про очищення влади” стосовно:  
 

 1. Орєхова Івана Миколайовича, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Каховської міської ради; 
 2. Чернявського Віталія Вікторовича, керуючого справами виконкому 

Каховської міської ради; 
 3. Куліди Олега Васильовича, начальника відділу організаційно-кадрової 

роботи, інформаційної політики та взаємодії з громадськістю Каховської міської 

ради; 
 4. Рашевського Геннадія Леонідовича, начальника загального відділу 

Каховської міської ради; 
 5. Клетченко Світлани Жоржівни, спеціаліста I категорії загального 

відділу Каховської міської ради; 
 6. Жизнєва Івана Валентиновича, головного спеціаліста відділу 

економіки, комунального майна та землі Каховської міської ради; 
 7. Артеменко Лариси Петрівни, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Каховської міської ради; 
 8. Фролової Ольги Анатоліївни, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності  Каховської міської ради; 
 9. Сергієнка Олексія Олексійовича, начальника архівного відділу 

Каховської міської ради; 
 10. Кузнєцової Ольги Олександрівни, головного спеціаліста архівного 

відділу Каховської міської ради; 
 11. Заєць Ольги Юліанівни, начальника відділу реєстрації місця 

проживання осіб Каховської міської ради; 
 12. Рудець Валентини Петрівни, головного спеціаліста відділу міського 

господарства, надзвичайних ситуацій, обліку житла Каховської міської ради; 
 13. Пилипчук Наталії Миколаївни, адміністратора центру надання 

адміністративних послуг Каховської міської ради; 
 14. Скрагленко Ірини Степанівни, адміністратора центру надання 

адміністративних послуг Каховської міської ради; 
 15. Гончарова Олександра Андрійовича, начальника фінансового 

управління Каховської міської ради; 
 16. Зубкова Віктора Анатолійовича, начальника відділу у справах молоді 

та спорту Каховської міської ради; 
 17. Кашуліна Сергія Геннадійовича, заступника начальника відділу у 

справах молоді та спорту Каховської міської ради; 



 18. Фурси Олени Володимирівни, заступника начальника управління 

праці та соціального захисту населення Каховської міської ради; 
 19. Матросової Інни Олександрівни, начальника відділу культури 

Каховської міської ради; 
 20. Соколовської Галини Ернстівни, директора міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради; 
 21. Береза Наталя Анатоліївна, головний спеціаліст міського центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради.  
 
 
  
Розміщена в електронному вигляді на локальній мережі для перегляду в 

текстовому режимі (українською  мовою) 
 
 

http://mv@kakhovka-rada.gov.ua/ 
 (назва диска, папки, файла або електронного адреса, на яку надіслано файл) 

 
 

 
 
 
Міський голова      А.А.Дяченко 


