
 
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 розпорядження  

голови райдержадміністрації  

від 18 жовтня  2013 року № 327  

 

Відповідно до  пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та у зв’язку  з кадровими змінами: 

 

1. Внести зміни до робочої комісії з комплексної інвентаризації та 

утилізації непридатних до використання неопізнаних хімічних засобів захисту 

рослин утвореної розпорядженням голови райдержадміністрації від 18 жовтня  

2013 року № 327, в частині посад :  

1.1. Мирводи Григорія Івановича, змінивши «заступник голови 

райдержадміністрації, начальник управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації» на «заступник голови райдержадміністрації»;  

1.2. Бондаренка Сергія Петровича, змінивши «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» на «начальника управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації»; 

1.3. Михайліченка Олексія Михайловича, змінивши «головний 

спеціаліст в галузі рослинництва управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації» на «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»; 

1.4. Стрекозова Миколи Єгоровича, змінивши «головний спеціаліст 

Прилуцького міськрайонного управління Держсанепідемслужби у 

Чернігівській області, заступник головного Державного санітарного лікаря по 

Прилуцькому району» на «завідувач сектору організації державного санітарно- 

епідеміологічного нагляду Прилуцького міськрайонного управління 

Держсанепідемлужби у Чернігівській області»;  
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1.5. Макарова Миколи Костянтиновича, змінивши «головний спеціаліст 

з охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області» на 

«державного екологічного інспектора у Чернігівській області»;  

1.6. Сердюкова Віталія Олександровича, змінивши «провідний фахівець 

служби цивільного захисту м. Прилуки та Прилуцького району ТУ МНС у 

Чернігівській області, майор служби цивільного захисту» на «головний 

фахівець Прилуцького МРВ УДСНС України у Чернігівській області, майор 

служби цивільного захисту» 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                   І.В. Тютюнник 


