
 
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 внесення змін до складу районної комісії  

по організації та проведенню щорічної акції  

з благоустрою та озеленення «За чисте довкілля»  
 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», в зв’язку з кадровими змінами і змінами обов’язків членів 

районної комісії  по організації та проведенню щорічної акції  з благоустрою та 

озеленення «За чисте довкілля» : 

 

1. Затвердити оновлений склад комісії по організації та проведенню 

щорічної акції з благоустрою та озеленення «За чисте довкілля»  (додається).     

 

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 до розпорядження 

голови райдержадміністрації від 02 квітня 2012 року № 152.  

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації, начальника управління агропромислового 

розвитку   Мирводу Г. І. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації             І.В. Тютюнник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 травня  2014 року     м. Прилуки         № 192 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  

15 травня 2014 року № 192 

 

Склад  

комісії по організації та проведенню щорічної акції  

з благоустрою та озеленення «За чисте довкілля»  

 
Мирвода 

Григорій Іванович 

- заступник голови райдержадміністрації, 

начальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, голова 

комісії; 
Стукалова 

Антоніна Володимирівна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації, 

заступник голови комісії; 

Черепенко 
Олексій Валерійович 

- головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, секретар 

комісії. 

Члени комісії: 

Данько 

Андрій Анатолійович  

- директор ДП «Прилуцьке лісове 

господарство» (за згодою); 

Кожушко 

Євген Дмитрович 

- начальник філії «Прилуцька ДЕД» ДП 

«Чернігівоблавтодор» (за згодою); 

Макаров 

Микола Костянтинович 

- державний екологічний інспектор у 

Чернігівській області (за згодою); 

Матвієнко  

Валентина Василівна 

- головний редактор газети «Прилуччина» (за 

згодою); 

Синенко 

Микола Григорович 

- заступник голови Прилуцької районної 

ради; 

Стрекозов 

Микола Єгорович 

- завідувач сектору організації державного 

санітарно - епідемічного нагляду 
Прилуцького МРУ ГУ ДСЕС в Чернігівській 

області (за згодою); 
Ходаковська 

Тетяна Вікторівна 

- в. о. начальника відділу культури, туризму і 

релігії райдержадміністрації; 

Юрасюк 
Олексій Степанович 

- начальник відділу освіти 
райдержадміністрації. 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації        Л.В. Нікітченко 


