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,2019 року

Про внесення змін до розпорядження 
голів районної державної адміністрації 
та районної ради від 13 грудня 2017 року 
№ 535/60 «Про затвердження складу 

районної робочої групи з підготовки 
перспективного плану формування 
територій громад Рівненського району»

Керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у 
зв’язку із кадровими змінами в райдержадміністрації та районній раді:

Внести зміни до розпорядження голів районної державної адміністрації 
та районної ради від 13 грудня 2017 року № 535/60 «Про затвердження складу 
районної робочої групи з підготовки перспективного плану формування 
територій громад Рівненського району», виклавши додаток до розпорядження 
у новій редакції, що додається.



Додаток
до розпорядження голови 
райдержадміністрації, 
головирайонної ради 
ВІД

СКЛАД
районної робочої групи з підготовки перспективного 

плану формування територій громад

Пилипчук - голова райдержадміністрації,
Володимир Олександрович співголова районної робочої групи

Сальчук - голова районної ради,
М икола Георгійович співголова районної робочої групи

Леонов - начальник управління економіки, інфраструктури
Володимир Анатолійович та інвестиційної діяльності райдержадміністрації,

секретар районної робочої групи

Члени районної робочої групи:

- перший заступник голови райдержадміністрації

Подолін
Сергій Вікторович

І

Потайчук
Антоніна Борисівна 

Бабак
Віктор Ананійович

- заступник голови райдержадміністрації

керівник апарату райдержадміністрації

- начальник Рівненського міськрайонного 
управління Головного управління Державної 
служби України з питань надзвичайних ситуацій в 
Рівненській області

Г аркава
Галина Василівна 

Жук
Павло Володимирович

начальник фінансового управління 
райдержадмі н і страції

керуючий справами виконавчого апарату 
районної ради, голова постійної комісії районної 
ради з питань охорони здоров’я, екології, 
Чорнобильських проблем, соціального захисту 
населення, учасників АТО, бойових дій та членів 
їх сімей



( 2
Карпов - заступник начальника Головного управління
Ілля Вікторович Держгеокадастру у Рівненській області (за згодою)

Кроткіх - начальник районного відділу обслуговування
Ірина Ю ріївна громадян Рівненського об'єднаного управління

Пенсійного фонду України Рівненської області (за 
згодою)

- начальник відділу «Рівненське бюро правової 
допомоги» Рівненського місцевого центру з 
надання безоплатної правової вторинної допомоги 
(за згодою)

\

- начальник відділу організаційного забезпечення 
апарату райдержадміністрації

- начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

- начальник відділу агропромислового 
розвитку управління економіки, 
інфраструктури та інвестиційної діяльності 
райдержадміністрації

- голова постійної комісії районної ради з питань 
бюджету, фінансів та податків

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

- голова постійної комісії районної ради з питань 
земельних відносин, розвитку села та 
використання природних ресурсів

Петриляк - начальник юридичного відділу апарату
Світлана Володимирівна райдержадміністрації

Рой - начальник Рівненського районного відділення
Володимир Ю рійович поліції Рівненського відділу поліції Головного

управління Національної поліції в Рівненській 
області

Куль
Ілона Василівна

Кухарук 
Оксана Ю ріївна

М аксютинський 
Вадим Павлович

М ацюк
Георгій Олексійович

Миронюк
Віталій М ілетійович 

Набочук
Олександр Ю рійович

Пилипака 
М икола Петрович

Стребчук - начальник відділу охорони здоров’я
Олександр Олександрович райдержадміністрації


