
 
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 затвердження оновленого складу  

районної комісії з питань визначення 

та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам  

 

 Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

1993 року №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам 

землі та землекористувачам» та у зв’язку із кадровими змінами: 

 

1. Затвердити оновлений склад районної комісії з питань визначення та 

відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додається).  

2. Пункт 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 18 жовтня 

2013 року №329 «Про затвердження оновленого складу районної комісії з 

питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам» визнати таким, що втратив чинність.  

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації        І.В. Тютюнник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 липня 2014 року     м. Прилуки         № 312 

  



   ЗАТВЕРДЖЕНО  

            розпорядження голови 

            райдержадміністрації 

            22 липня 2014 року № 312 

 

Склад  

районної комісії з питань визначення та  

 відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам  

 

Мирвода      - заступник голови райдержадміністрації,  

Григорій Іванович    голова комісії  

 

Бондаренко     - начальник управління агропромислового 

Сергій Петрович                                розвитку райдержадміністрації, заступник 

      голови комісії  

 

Михайліченко     - начальник відділу розвитку ринків  

Олексій  Михайлович                       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, секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

Мусійченко     - начальник фінансового управління  

Надія Володимирівна                       райдержадміністрації  

 

Нігда      - начальник відділу землеустрою, охорони 

Сергій Васильович                           та ринку земель управління Держземагенства 

      у Прилуцькому районі Чернігівської 

      області (за згодою) 

 

Стрекозов     - завідувач сектору організації державного 

Микола Єгорович    санітарно- епідеміологічного нагляду 

Прилуцького міськрайонного управління  

Головного управління Держсанепідемлужби  

у Чернігівській області (за згодою) 

 

Бабаєв     - головний спеціаліст відділу сертифікації  

Ханоглан Джабраїлович                   та сортової ідентифікації Державної 

      інспекції сільського господарства в 

Чернігівській області (за згодою)  



Парубець      - головний спеціаліст – державний  

Анатолій Тихонович                        фітосанітарний інспектор відділу 

моніторингу управління фітосанітарного 

контролю Державної фітосанітарної   

інспекції Чернігівської області 

(за згодою) 

 

Сільський, селищний голова          - (за згодою) 

 

Власники землі або 

землекористувачі (орендарі)          - (за згодою) 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації                   Л.В. Нікітченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


