
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

15.01.2021                                                                                                   №  14-ОД 

 

Про утворення комісії з реоргані- 

зації  Краснопільської   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 Краснопільської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Сумської районної державної 

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

склад (додається). 

2. Визначити голову Краснопільської районної державної адміністрації 

Сіренка Руслана Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 0000000000) головою Комісії з реорганізації. 

Визначити першого заступника голови Краснопільської районної 

державної адміністрації Петрова Андрія 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 Краснопільської районної державної адміністрації шляхом її 

приєднання до Сумської 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 Краснопільської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Сумської районної державної 

адміністрації; 

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

розпорядження Сумській обласній державній адміністрації для затвердження 

план вивільнення працівників Краснопільської районної державної адмініст-

рації; 

3) провести в установленому законодавством порядку державну 

реєстрацію рішення про припинення Краснопільської районної державної 

адміністрації в результаті реорганізації шляхом приєднання до Сумської 

районної державної адміністрації; 

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

ників Краснопільської 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 

Краснопільської 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 

Краснопільської районної державної адміністрації шляхом її приєднання до 

Сумської районної державної адміністрації, відповідно до вимог Порядку та 

чинного законодавства; 

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

районної державної адміністрації шляхом її приєднання до Сумської районної 

державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства; 

9) інформувати Сумську обласну державну адміністрацію щомісяця  

до 10 числа про хід реорганізації Краснопільської районної державної 

адміністрації шляхом її приєднання до Сумської районної державної адміністрації. 

5. Комісії з реорганізації забезпечити знищення печаток та штампів 

Краснопільської 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 № 14-ОД 
 

СКЛАД 

комісії з реорганізації  

Краснопільської районної державної адміністрації шляхом її приєднання 

до Сумської районної державної адміністрації 
 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

 

 Посада 

Реєстраційний 
номер 

облікової 
картки 

платника 
податків 

 

Сіренко  

Руслан Васильович 

 

– 
 

голова Краснопільської районної 

державної адміністрації, голова 

Комісії з реорганізації 
 

0000000

000 

Петров  

Андрій Іванович 

– перший заступник голови Красно-

пільської районної державної адміні-

страції, заступник голови Комісії з 

реорганізації 
 

0000000

000 

Биченко  

Світлана Миколаївна 

– начальник відділу фінансово-госпо-

дарського забезпечення – головний 

бухгалтер апарату Краснопільської 

районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Будко  

Юлія Олександрівна 

– начальник служби у справах дітей  

Сумської районної державної адміні-

страції 
 

0000000

000 

Гергела 

Ніна Леонідівна 

– начальник архівного відділу 

Краснопільської районної державної 

адміністрації 
 

0000000

000 

Завгородня  

Олена Миколаївна 

– керівник апарату Краснопільської 

районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Корнієнко  

Олена Миколаївна 

– головний спеціаліст – юрисконсульт 

відділу з питань правової і організа-

ційної роботи, запобігання та вияв-

лення корупції апарату Краснопіль-

ської районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Овчаренко  

Маргарита Володимирівна 
 

– начальник служби у справах дітей 

Краснопільської районної державної 

адміністрації 

0000000

000 
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Савченко  

Ірина Юріївна 

– завідувач сектору з управління 

персоналом, документообігу та 

контролю апарату Краснопільської 

районної державної адміністрації 
 

0000000

000 

Шутько  

Оксана Сергіївна 

– заступник голови Сумської районної 

державної адміністрації 

0000000

000 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Виконуючий обов’язки директо- 

ра Департаменту економічного 

розвитку і торгівлі       Роман ВАСЕНКО 


