
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

15.01.2021                                                                                                   №  13-ОД 

 

Про утворення комісії з реоргані- 

зації  Недригайлівської  районної 

державної  адміністрації 

 
Відповідно до статей 6, 71, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 р. № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій», Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації 

районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, 

прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. 

№ 1321 (далі – Порядок), з метою здійснення заходів щодо припинення 

районних державних адміністрацій у зв’язку з ліквідацією районів згідно з 

постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX «Про 

утворення та ліквідацію районів»: 

1. Утворити комісію з реорганізації Недригайлівської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Роменської районної державної 

адміністрації (далі – Комісія з реорганізації) та затвердити її персональний 

склад (додається). 

2. Визначити голову Недригайлівської районної державної адміністрації  

Діхтяра Володимира Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 0000000000) головою Комісії з реорганізації. 

Визначити керівника апарату Недригайлівської районної державної 

адміністрації Неменка Олександра Івановича (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків: 0000000000) заступником голови Комісії з реорганізації. 

3. Установити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів з 

дня оприлюднення в установленому порядку повідомлення про рішення щодо 

реорганізації Недригайлівської районної державної адміністрації шляхом її 

приєднання до Роменської районної державної адміністрації. Вимоги 

кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

4. Голові Комісії з реорганізації: 
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1) затвердити у семиденний строк з дня видання цього розпорядження 

план заходів, пов’язаних з реорганізацією Недригайлівської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Роменської районної державної 

адміністрації; 

2) підготувати та подати у семиденний строк з дня видання цього 

розпорядження Сумській обласній державній адміністрації для затвердження 

план вивільнення працівників Недригайлівської районної державної адміністрації; 

3) провести в установленому законодавством порядку державну 

реєстрацію рішення про припинення Недригайлівської районної державної 

адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Роменської 

районної державної адміністрації; 

4) організувати заходи, пов’язані зі звільненням та переведенням 

працівників Недригайлівської районної державної адміністрації, виконанням 

плану вивільнення її працівників; 

5) утворити у десятиденний строк з дня видання цього розпорядження 

інвентаризаційну комісію з інвентаризації майна, активів та зобов’язань 

Недригайлівської районної державної адміністрації; 

6) забезпечити складення та підписання в установленому порядку 

членами Комісії з реорганізації передавального акта, який подати голові 

Сумської обласної державної адміністрації до 15.03.2021 на затвердження; 

7) організувати роботу Комісії з реорганізації для забезпечення 

своєчасного здійснення всіх заходів, необхідних для реорганізації 

Недригайлівської районної державної адміністрації шляхом її приєднання до 

Роменської районної державної адміністрації, відповідно до вимог Порядку та 

чинного законодавства; 

8) вирішувати інші питання, пов’язані з реорганізацією Недригайлівської 

районної державної адміністрації шляхом її приєднання до Роменської районної 

державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства; 

9) інформувати Сумську обласну державну адміністрацію щомісяця  

до 10 числа про хід реорганізації Недригайлівської районної державної адмініст-

рації шляхом її приєднання до Роменської районної державної адміністрації. 

5. Комісії з реорганізації забезпечити знищення печаток та штампів 

Недригайлівської районної державної адміністрації протягом 10 робочих днів з 

дня державної реєстрації її припинення. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
Голова                                                                                  Василь ХОМА 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної  

державної адміністрації 

15 січня 2021 року № 13-ОД 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  

Недригайлівської районної державної адміністрації шляхом її приєднання 

до Роменської районної державної адміністрації 
 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 
 Посада 

Реєстраційний 

номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 
 

Діхтяр  

Володимир Олексійович 

 

– 
 

голова Недригайлівської районної 

державної адміністрації, голова 

Комісії з реорганізації 
 

0000000

000 

Неменко  

Олександр Іванович 

– керівник апарату Недригайлівської 

районної державної адміністрації, 

заступник голови Комісії з реорга-

нізації 
 

0000000

000 

Балій  

Людмила Михайлівна 

– начальник архівного відділу 

Недригайлівської районної держав-

ної адміністрації 
 

0000000

000 

Бордун  

Віктор Іванович 

– начальник управління праці та 

соціального захисту населення 

Недригайлівської районної держав-

ної адміністрації 
 

0000000

000 

Бухарметова 

Олена Валеріївна 

– начальник відділу з питань доку-

ментообігу, контролю, правової 

роботи, запобігання та виявлення 

корупції і інформаційної діяльності 

апарату Недригайлівської районної 

державної адміністрації 
 

0000000

000 

Глущенко  

Лілія Вікторівна 

– начальник відділу фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер 

апарату Недригайлівської районної 

державної адміністрації 
 

0000000

000 

Гузь 

Людмила Леонідівна 

– головний спеціаліст – бухгалтер апа-

рату Недригайлівської районної дер-

0000000

000 
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жавної адміністрації 
 

Гученко  

Галина Павлівна 

– головний спеціаліст – бухгалтер апа-

рату Недригайлівської районної дер-

жавної адміністрації 
 

0000000

000 

Дядченко  

Микола Михайлович 

– начальник відділу містобудування, 

архітектури, житлово-комунального 

господарства, інфраструктури, цивіль-

ного захисту населення, енергетики 

та захисту довкілля Недригайлів-

ської районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Дяченко 

Олена Анатоліївна 

– завідувач сектору з питань запобі-

гання та виявлення корупції і 

правової роботи апарату Роменської 

районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Іщенко  

Тетяна Валентинівна 

– начальник служби у справах дітей 

Недригайлівської районної держав-

ної адміністрації 
 

0000000

000 

Колоусов  

Петро Павлович 

– головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної, оборонної роботи та 

взаємодії з правоохоронними орга-

нами Недригайлівської районної 

державної адміністрації 
 

0000000

000 

Куріпко 

Володимир Васильович  

– начальник відділу ведення Держав-

ного реєстру виборців апарату 

Роменської районної державної 

адміністрації 
 

0000000

000 

Луценко  

Лариса Іванівна 

– заступник керівника апарату –

начальник відділу організаційної 

роботи та управління персоналом 

апарату Недригайлівської районної 

державної адміністрації 
 

0000000

000 

Свириденко 

Світлана Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Недри-

гайлівської районної державної 

адміністрації 
 

0000000

000 

Сеник 

Оксана Анатоліївна  

– головний спеціаліст з питань управ-

ління персоналом апарату Роменсь-

кої районної державної адмініст-

рації 
 

0000000

000 

Сєрікова 

Тамара Віталіївна  

– заступник начальника управління – 

начальник відділу зведеного бюд-

жету та фінансового забезпечення 

0000000

000 
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фінансового управління Роменської 

районної державної адміністрації 
 

Сорока 

Людмила Василівна  

– начальник відділу фінансового 

забезпечення – головний бухгалтер 

апарату Роменської районної дер-

жавної адміністрації 
 

0000000

000 

Старун 

Наталія Вікторівна 

– головний спеціаліст служби у 

справах дітей Роменської районної 

державної адміністрації 
 

0000000

000 

Суборова 

Оксана Анатоліївна  

– начальник архівного відділу Ромен-

ської районної державної адмініст-

рації 
 

0000000

000 

Токаренко  

Павло Іванович 

– начальник фінансового відділу 

Недригайлівської районної держав-

ної адміністрації 
 

0000000

000 

Хоменко  

Вікторія Іванівна 

– головний спеціаліст відділу з 

питань документообігу, контролю, 

правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції і інформаційної 

діяльності апарату Недригайлівської 

районної державної адміністрації 

0000000

000 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Виконуючий обов’язки директо- 

ра Департаменту  економічного 

розвитку і торгівлі       Роман ВАСЕНКО 


