
 
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 проведення в Прилуцькому районі 

обговорення  змін до Конституції України 

 щодо децентралізації  державної влади 

 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

на виконання Плану заходів проведення в Чернігівській області обговорення 

змін до Конституції щодо децентралізації державної влади від 27 травня 2014 

року:  

 

           1. Утворити районний організаційний комітет з проведення обговорення 

змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади та   

затвердити його склад згідно з додатком. 

 

2. Районному організаційному комітету з проведення обговорення змін до 

Конституції України щодо децентралізації державної влади відповідно до 

Плану заходів проведення в Чернігівській області обговорення змін до 

Конституції щодо децентралізації державної влади спланувати проведення  в 

Прилуцькому районі обговорення змін до Конституції України щодо 

децентралізації державної влади, залучивши до широкого обговорення 

представників органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадськості. 

 

         3. Контроль за виконанням розпорядження покласти першого заступника 

голови  райдержадміністрації  Росовського Д.М. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                    І.В. Тютюнник         

 

 

 

 

 

 

13 червня 2014 року     м. Прилуки         № 256 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови        

райдержадміністрації  

13 червня 2014 року № 256 

 

С К Л А Д  

районного організаційного комітету з проведення обговорення змін  

до Конституції України щодо децентралізації державної влади    

 

Росовський  

Денис Михайлович  

- перший заступник голови райдержадміністрації, 

співголова організаційного комітету; 

Синенко 

Микола Григорович  

- заступник голови районної ради, співголова 

організаційного комітету(за згодою); 

Симоненко  

Лідія Григорівна 

- начальник відділу  інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю  апарату 

райдержадміністрації, секретар організаційного 

комітету; 

Корнієнко 

Валентина Сергіївна 

- начальник відділу економічного розвитку   

райдержадміністрації; 

Мусійченко  

Надія Володимирівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації; 

Проценко 

Сергій Миколайович 

- Сухополов’янський сільський голова, голова 

Прилуцького відділення Всеукраїнської асоціації 

сільських та селищних рад (за згодою); 

Стукалова  

Антоніна Володимирівна   

- начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації; 

Хотіна 

Оксана Олексіївна 

- заступник керівника апарату, начальник відділу 

організаційної роботи райдержадміністрації; 

Череп  

Віктор Миколайович  

- Ладанський селищний голова (за згодою); 

Черненко  

Оксана Іванівна  

- в. о. начальника відділу юридичної та кадрової 

роботи апарату райдержадміністрації  

 

 

Керівник апарату   

райдержадміністрації                                                              Л.В. Нікітченко  

 

 


