
 
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 оновлений склад районної 

розрахунково-аналітичної групи   

 

Керуючись частиною першою статті 6 та пунктом 9 частини першої статті 

39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», та у зв’язку з 

кадровими змінами в райдержадміністрації та установах: 

 

1. Затвердити оновлений склад районної розрахунково-аналітичної 

групи згідно з додатком.  

2. В роботі районній розрахунково-аналітичній групі керуватися 

Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 

12 січня 2007 року №4.  

3. Відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  

(Шкурат А.М.)  спільно з міськрайонним відділом Управління ДСНС України в 

Чернігівській області (Ткаченко А.М.) здійснювати постійний контроль за 

організацією та проведенням спостережень щодо оцінки радіаційної та 

хімічної  обстановки,  надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на території району.  

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 01 березня 2012 року 

№85 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 

12.01.2007 №4» вважати таким, що втратило чинність.  

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Бобошка А.В.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                  О.Д. Власенко 

 

 

 

 
 

21 лютого 2014 року     м. Прилуки         № 62 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

районної державної адміністрації  

21 лютого 2014 року № 62 

 

 

ОСНОВНИЙ СКЛАД 

районної розрахунково-аналітичної групи (РАГ)  

 
Призвіще, 

ім'я та по-

батькові 

Місце роботи, 

телефон 

Посада за  

місцем роботи 

Виконання 

функцій 

 в 

розрахунково

-аналітичній 

групі 

Маслік  

Людмила 
Петрівна 

Прилуцьке міськрайонне управління 

Головного управління 
Держсанепідемслужби у 
Чернігівській області, 
3-81-32 

Лікар з гігієни 

харчування 

Начальник  

РАГ 

Сосоновська  

Людмила  
Василівна 

Метеорологічна станція Прилуки 
7-25-72 

Начальник 
метеостанції 

Заступник 
начальника 

РАГ, 
оператор по 

збору 
інформації 

Бербушенко 

Наталія 
Миколаївна 

відділ землеустрою, охорони та 
ринку земель Управління 
Держземагенства у Прилуцькому 
районі, 
5-07-11 

Головний 
спеціаліст 

Оператор-
картограф 

Горб  

Михайло 
Григорович 

Відділ освіти прилуцької 
райдержадміністрації  
5-39-02 

Методист 
районного 
методичного 

кабінету 

Обчислювач 
групи 

 

ДУБЛЮЮЧИЙ СКЛАД 

районної розрахунково-аналітичної групи 

 

Призвіще, ім'я 

та по-батькові 

Місце роботи, 

телефон 

Посада за місцем 

роботи 

Виконання 

функцій 

в 

розрахунково-

аналітичній 

групі 

Гузенко  

Юлія 

Вікторівна 

Відділення організації санітарно-
гігієнічних досліджень 

Прилуцького міськрайвідділу 
лабораторних досліджень 
0505586792 

Лікар із загальної 
гігієни  

 

Начальник  
РАГ 



Шкурат 

Анатолій 
Михайлович 

Прилуцька райдержадміністрація  

5-03-68 

Начальник відділу 

з питань 
цивільного 
захисту, взаємодії 
з 
правоохоронними 
органами, 

оборонної і 
мобілізаційної 
роботи апарату 
РДА 

Заступник 

начальника 
РАГ, оператор 

по збору 
інформації 

Архаткін 

Сергій 
Петрович 

Прилуцька райдержадміністрація  
5-21-53 

Головний 
спеціаліст відділу з 
питань цивільного 
захисту, взаємодії 

з 
правоохоронними 
органами, 
оборонної і 
мобілізаційної 
роботи апарату 

РДА 

Оператор-
картограф 

Онопко  

Віталій 
Сергійович 

Прилуцька райдержадміністрація  

5-20-81 

Спеціаліст I 

категорії відділу 
загального та по 
забезпеченню 
доступу до 
публічної 
інформації апарату 

РДА 

Обчислювач 

групи 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                                           Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


