КОСТОПІЛЬСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОСТОПІЛЬСЬКА
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної
державної адміністрації

голови районної ради

Про утворення міжвідомчої районної
робочої групи з підготовки пропозицій
щодо адміністративно-територіального
устрою

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня
2019 року №77-р «Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні на 2019-2021 роки», розпорядження голови Рівненської обласної
державної адміністрації та
голови Рівненської обласної ради від
28 березня 2019 року № 264/30 «Про утворення міжвідомчої регіональної
робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального
устрою Рівненської області»:
1. Утворити міжвідомчу районну робочу групу з підготовки пропозицій
щодо адміністративно-територіального устрою Костопільського району (далі міжвідомча районна робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаємо за собою.
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Додаток
до розпорядження голови
Костопільської районної
державної адміністрації,
голови Костопільської
районної ради

СКЛАД
міжвідомчої районної
робочої групи з підготовки пропозицій
щодо адміністративно-територіального устрою
Середа
Олександр Адамович

голова
райдержадміністрації,
міжвідомчої районної робочої групи

співголова

Ткачук
Сергій Михайлович

- голова районної ради, співголова міжвідомчої
районної робочої групи

Коваль
Олександр Сергійович

- перший заступник голови райдержадміністрації,
співголова міжвідомчої районної робочої групи

Новак
Людмила Петрівна

- керівник апарату райдержадміністрації, секретар
міжвідомчої районної робочої групи

Члени міжвідомчої районної робочої групи:
Беляновська
Наталія Миколаївна

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Валюченко
Ірина Володимирівна

начальник
фінансового
райдержадміністрації

Вдовиченко
Олена Леонідівна

- в.о. начальника відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації

Денисюк
Євеній Олексійович

- міський голова (за згодою)

управління

- начальник Костопільського відділення управління
Дмитрук
Людмила Святославівна виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України у Рівненській області (за згодою)

Жданюк
Володимир Васильович
Єрмаченко
Дмитро Васильович
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- начальник відділу юридичного забезпечення,
організаційної роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації
- секретар міської ради (за згодою)

Кіптель
Оксана Анатоліївна

- заступник голови райдержадміністрації

Ковальчук
Оксана Володимирівна

- начальник Костопільськош районного відділу
управління Державної міграційної служби України
в Рівненській області (за згодою)

Кондратюк
Надія Фаб’янівна

- начальник управління Державної казначейської
служби у Костопільському районі (за згодою)

Котенко
Ірина Євгеніївна

- начальник Костопільськош відділення Рівненської
ОДНІ Головного управління ДФС у Рівненській
області (за згодою)

Кузнюк
Юрій Богданович

- заступник голови районної ради

Лазуренко
- начальник відділу юридичного забезпечення та
Володимир Олексійович кадрової роботи виконавчого апарату районної ради
Лепський
Олександр
Володимирович

керуючий
справами
апарату районної ради

виконавчого

Ловин
Микола Миколайович

начальник Костопільського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в
Рівненській області (за згодою)

Марчук
Ніна Олексіївна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Мостовий
Сергій Петрович

- начальник Костопільського сектору ГУ Державної
служби надзвичайних ситуацій в Костопільському
районі територіального управління МНС України в
Рівненській області (за згодою)

Наумець
Наталія Іванівна

- завідувач сектору архітектури і містобудування
райдержадміністрації, головний архітектор району

Незнамов
Віктор Вікторович
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- начальник Костопільського відділу Здолбунівської
місцевої прокуратури Рівненської області (за
згодою)

Повх
Віталій Віталійович

- начальник відділу економічного та інвестиційного
розвитку райдержадміністрації

Прокопчук
Олександр
Євстафійович

- начальник відділу статистики у Ко стопільському
районі (за згодою)

Талащук
Віктор Флорович

- сільський голова Малолюбашанської сільської
ради (за згодою)

Трофимчук
Галина Василівна

начальник
Костопільського
об'єднаного
управління Пенсійного фонду України Рівненської
області (за згодою)

Харченко
Василь Іванович

директор
Костопільської районної філії
Рівненського обласного центру зайнятості (за
згодою)

Цимбалюк
Василь Степанович

- начальник Костопільського відділу Головного
управління Держгеокадастру у Рівненській області
(за згодою)

Яковчук
Ольга Михайлівна

завідувач
сектору
інфраструктури
промисловості райдержадміністрації

Начальник відділу юридичного
забезпечення, організаційної роботи
та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

та

XI
В.Жданюк
О.Лепський

ДОВІДКА
про погодження розпорядження голови районної державної адміністрації,
голови районної ради «Про утворення міжвідомчої районної робочої групи з
підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою»
Проект розпорядження розроблено відділом юридичного забезпечення,
організаційної
роботи
та
інформаційної
діяльності
апарату
райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради відповідно до
законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве
самоврядування в Україні», регламенту Костопільської райдержадміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 січня 2019
року № 15.
Погоджено:
без зауважень
Перший заступник голови
райдержадміністрації

О. Коваль

Заступник голови
райдержадміністрації

О. Кіптель

Заступник голови районної ради

Ю.Кузнюк

Керівник
райдержадміністрації

Л.Новак

апарату

Начальник відділу юридичного
забезпечення та кадрової роботи
виконавчого апарату районної ради

В.Лазуренко

В.о. начальника відділу
документообігу та контролю
апарату райдержадміністрації

О.Реутська

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату,
виконавчий апарат районної ради, інші органи, які відповідно до пункту 10
розділу 11 Регламенту Костопільської районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15 січня 2019
року № 15, вважаються такими, що погодили проект без зауважень.
Начальник відділу юридичного
забезпечення, організаційної роботи
та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради
_____________2019 року
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до розпорядження голови районної державної адміністрації, голови районної
ради «Про утворення міжвідомчої районної робочої групи з підготовки
пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою»
1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту розпорядження.
Підставою для розроблення проекту розпорядження є закони України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Мета і шляхи її досягнення.
Проект розпорядження розроблено з
метою реалізації нового етапу
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Костопільського району.
3. Правові аспекти.
Підставою розроблення проекту розпорядження є розпорядження
Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №77-р «Про затвердження
плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019-2012
роки», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації та
голови Рівненської обласної ради від 28 березня 2019 року № 264/30 «Про
утворення міжвідомчої регіональної робочої групи з підготовки пропозицій
щодо адміністративно-територіального устрою Рівненської області».
4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Проект розпорядження
фінансових витрат.
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потребує

додаткових

матеріальних

та

5. Позиція заінтересованих органів.
Розпорядження стосується громади міської ради та сільських рад району.
6. Регіональний аспект.
Розпорядження стосується підготовки пропозицій щодо адміністративнотериторіального устрою.
7. Громадське обговорення.
Проект
обговорення.

розпорядження

не

потребує

проведення

громадського
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8. Прогноз результатів.
Реалізація проекту розпорядження сприятиме формуванню та підготовці
пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою.

Начальник відділу юридичного
забезпечення, організаційної роботи
та інформаційної діяльності апарг
райдержадміністрації
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

----В.Жданюк
О.Лепський

