
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про забезпечення сприяння виборчим  

комісіям у реалізації їх повноважень 

 

Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про вибори 

Президента України» та з метою забезпечення реалізації громадянами 

України конституційних виборчих прав під час проведення позачергових 

виборів Президента України 25 травня 2014 року, а також сприяння 

дільничним виборчим комісіям у реалізації  їх повноважень, вирішення 

проблемних питань щодо матеріально-технічного забезпечення: 

 

1. Визначити відповідальних за  сприяння  виборчим комісіям, які 

розташовані на території сільських, селищних рад району, у реалізації їх 

повноважень  та вирішенні проблемних питань щодо матеріально-технічного 

забезпечення згідно з додатком.  

2. Апарату райдержадміністрації (Нікітченко Л.В.)  забезпечити 

координацію роботи по сприянню виборчим  комісіям у вирішенні 

покладених на них Законом України «Про вибори Президента України» 

повноважень. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

В. о. голови районної 

державної адміністрації       В.М. Бобошко 

17 квітня 2014 року     м. Прилуки         № 148 

  



Додаток 

до розпорядження в. о. голови  

райдержадміністрації  

17 квітня 2014 року № 148 

 

Список 

відповідальних осіб за  сприяння  виборчим комісіям, які розташовані  

на території сільських, селищних рад району,  

у реалізації їх повноважень  та вирішенні проблемних питань  

щодо матеріально-технічного забезпечення 

 

№ 

п/п 

Сільська, 

селищна рада 

ПІБ Посада 

1. Білорічицька Матвєєв Олександр 
Олександрович 

начальник управління Пенсійного 
фонду  України в м. Прилуки та 

Прилуцькому районі 
2. Білошапківська Стрекозов  

Микола Єгорович 

завідувач сектором санітарно – 

епідемічного нагляду Прилуцького 
міськрайонного управління 
Головного управління 
держсанслужби у Чернігівській 
області 

3. Богданівська Потильчак  
Валентина Яківна 

начальник архівного відділу 
райдержадміністрації  

4. Бубнівщинська Бондаренко 
Сергій Петрович 

начальник відділу розвитку ринків 
агротехнічних послуг, безпеки 
праці, організації виробництва та 

маркетингу продукції 
рослинництва і тваринництва, 
інспектор з питань охорони праці, 
пожежної безпеки і безпеки 
дорожнього руху управління 
агропромислового розвитку 

райдержадміністрації  
5. Валківська Нікітченко Лілія 

Володимирівна 

керівник апарату  

райдержадміністрації  
6. Великодівицька Черепенко Олексій  

Валерійович  

головний спеціаліст відділу 

житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації  

7. Даньківська Горяйнова Зоя 
Юріївна 

заступник начальника управління, 
начальник відділу Державного 
земельного кадастру управління 
Держземагенства в Прилуцькому 
районі  

8. Дідовецька Симоненко Світлана 
Анатоліївна 

завідувач сектору з опіки, 
піклування та інших форм 

сімейного виховання служби у 
справах дітей райдержадміністрації 

9. Дубовогаївська Корнієнко Валентина 
Сергіївна 

начальник відділу економічного 
розвитку райдержадміністрації 



10. Жовтнева Кизенко  

Тетяна Анатоліївна 

начальник відділу загального та по 

забезпеченню доступу до публічної 
інформації апарату 
райдержадміністрації  

11. Заїздська Симоненко  
Лідія Григорівна 

начальник відділу інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації  

12. Замостянська Власенко Лариса 
Миколаївна 

начальник відділу ведення 
Державного реєстру виборців 
апарату райдержадміністрації 

13. Знам’янська Терентій  

Лариса Миколаївна 

начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації  
14. Івковецька Черненко Оксана 

Іванівна 

В.о. начальника відділу юридичної 

та кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації  

15. Канівщинська Бутко Наталія 
Петрівна 

начальник управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації  

16. Ковтунівська Юрасюк Олексій 
Степанович  

начальник відділу освіти 
райдержадміністрації  

17. Колісниківська Монець Максим 
Миколайович 

начальника управління 
Держземагенства в Прилуцькому 
районі  

18. Краслянська Михайліченко  
Олексій Михайлович 

головний спеціаліст в галузі 
рослинництва управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації   

19. Крутоярівська Хотіна Оксана 
Олексіївна 

заступник керівника апарату, 
начальник відділу організаційної 

роботи апарату  
райдержадміністрації  

20. Ладанська Стукалова Антоніна 
Володимирівна 

начальник відділу житлово-
комунального господарства 
райдержадміністрації, головний 
архітектор району 

21. Линовицька Осадча Валентина  
Володимирівна 

головний спеціаліст відділу у 
справах інвалідів, контролю за 
призначенням та виплатою пенсій, 

захисту населення від наслідків 
аварії на ЧАЕС управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації  

2. Лісовосорочинська Павлютіна Ірина 
Миколаївна 

заступник голови 
райдержадміністрації  

23. Мазківська Кумейко 
Лариса Іванівна 

головний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру 
виборців апарату 
райдержадміністрації  

24. Малківська Ільїна  
Олена Анатоліївна 

начальник відділу соціальної 
роботи ПРЦСССДМ 

25. Малодівицька Мусійченко  начальник фінансового управління 



Надія Володимирівна райдержадміністрації  

26. Нетяжинська Гайчук 
Лариса Мечиславівна 

начальник відділу 
персоніфікованого обліку 

управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

27. Новогребельська Мирвода  
Григорій Іванович 

заступник голови, начальник 
управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації 

28. Обичівська Пятуніна  
Світлана Валеріївна 

заступник начальника, начальник 
бюджетного відділу фінансового 
управління райдержадміністрації 

29. Охіньківська Сурай Оксана 
Володимирівна 

начальник відділу з питань 
трудових відносин управління  
соціального захисту населення 

райдержадміністрації  
30. Переволочнянська Ніколенко  

Оксана 
Олександрівна 
 

заступник директора районного 

територіального центру 
соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) 

31. Петрівська Шкурат Анатолій 
Михайлович 

начальник відділу з питань 
цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами, 
оборонної і мобілізаційної роботи 
апарату райдержадміністрації  

32. Піддубівська Лобко  
Григорій Григорович 

директор Прилуцької районної 
державної лабораторії ветеринарної 

медицини 
33. Погребівська Ходаковська Тетяна 

Вікторівна 

в.о. начальника відділу культури, 

туризму  і релігій 
райдержадміністрації  

34. Рудівська Заєць  
Володимир Петрович 

головний лікар ЦРЛ 

35. Ряшківська Бурлаку Ірина 
Володимирівна 

начальник відділу контролю 
апарату райдержадміністрації 

36. Сергіївська Дементєва  

Наталія Григорівна 

директор ПРЦСССДМ 

37. Смоська Кірієнко  

Анатолій Іванович 

начальник управління ветеринарної  

медицини в Прилуцькому районі  
38. Сухополов’янська Бобошко Володимир 

Михайлович 

 перший заступник голови   

райдержадміністрації  
39. Товкачівська Левченко  

Лідія Іванівна 

директор районної ЦБС 

 
40. Удайцівська Зінченко Костянтин 

Миколайович 

заступник начальника управління 

Держземагенства у Прилуцькому 
районі  

41. Яблунівська Федоренко  
Людмила Миколаївна 

завідувач сектору у справах сім’ї, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації  

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації        Л.В. Нікітченко 


