
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

19.03.2021                                                                                                   №  148-ОД 

 

 

Про   внесення   змін   до   розпо- 

рядження  голови  Сумської  об- 

ласної   державної  адміністрації  

від  15.01.2021  № 22-ОД 

 

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, 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», у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести до складу комісії з реорганізації Буринської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Конотопської районної державної 

адміністрації, утвореної розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 15.01.2021 № 22-ОД «Про утворення комісії з реорганізації 

Буринської районної державної адміністрації» (далі – Комісія з реорганізації), 

такі зміни: 

1) вивести зі складу Комісії з реорганізації заступника голови Буринської 

районної державної адміністрації, заступника голови Комісії з реорганізації 

Глущенка Сергія Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 00000000); головного спеціаліста з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції апарату Буринської районної державної 

адміністрації Божок Аліну Сергіївну (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 00000000); керівника апарату Буринської районної 

державної адміністрації Гайдукову Аллу Сергіївну (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків: 00000000); начальника служби у справах 



2 

 

дітей Буринської районної державної адміністрації Глобенко Діану Анатоліївну 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00000000); 

начальника відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності, захисту 

персональних даних та управління персоналом апарату Буринської районної 

державної адміністрації Жук Анну Юріївну (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків: 00000000). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 
Голова                                                                                              Василь ХОМА 


