


РІВНЕНСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКА  
РАЙОННА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної 
державної адміністрації

голови районної 
ради

m /W t 2019 року №

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

На підставі статей 6, 4 ! Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до 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 Рівненського району (далі -  
міжвідомча районна робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаємо за собою.



Додаток
до розпорядження голови 
райдержадміністрації, 
голови районної ради
0B.PS.J0ff №Лі/ЛЬ"

СКЛАД
міжвідомчої районної робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

адміністративно-територіального устрою Рівненського району

ГТИЛИПЧУК - голова районної державної адміністрації,
Володимир Олександрович співголова міжвідомчої районної робочої

групи
голова районної ради, співголова 

міжвідомчої районної робочої групи
САЛЬЧУК 
Микола Г еоргійович

ПОДОЛІН 
Сергій Вікторович

ПОТАЙЧУК 
Антоніна Борисівна

- заступник голови районної державної 
адміністрації, заступник співголів міжвідомчої 
районної робочої групи

- керівник апарату районної державної 
адміністрації, секретар міжвідомчої районної 
робочої групи

Члени міжвідомочої районної робочої групи

БАБАК 
, Віктор Ананійович

БОДНАРСЬКА 
Анастасія Іванівна

БУЧИНСЬКА 
Наталія Миколаївна

ВІТКОВЕЦЬ 
Людмила Адамівна

ГОНЧАРУК 
Тетяна Володимирівна

ГОРКОВЕНКО 
Максим Васильович

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

- головний спеціаліст сектору інформаційної 
діяльності, комунікацій з громадськістю та 
доступу до публічної інформації апарату 
райдержадміністрації

- начальник юридичного відділу виконавчого 
апарату районної ради

- Дядьковкцький сільський голова

- Білокриницький сільський голова

- керівник Рівненської місцевої прокуратури 
(за згодою)



ГОРБАТЮК 
Степан Андрійович

ГОРБАТЮК- 
ВАСИЛЕЙКО 
Роман Олексійович

ДАНИЛЮК 
Олександр Васильович

ДЕЩИНСЬКА 
Оксана Ростиславівна

ЖОВТЯНСЬКИЙ 
Дмитро Миколайович

ЖУК
Павло Володимирович

ІЛЛЮК
Ірина Володимирівна 

ІЩУК
Наталія Володимирівна

КАРПОВ 
Ілля Вікторович

КРОТКІХ 
Ірина Юріївна

КУЛЬ
Ілона Василівна

КУРГАНСЬКА 
Оксана Євгенівна

- Квасилівський селищний голова

- Корнинський сільський голова
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- Грушвицький сільський голова

- в.о. начальника відділу культури і туризму 
райдержадміністрації

- Клеванський селищний голова
\

- керуючий справами виконавчого апарату 
Рівненської 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

- в.о. начальника фінансового управління 
райдержадміністрації

- начальник Рівненського районного відділу 
державної виконавчої служби Головного 
територіального управління юстиції у 
Рівненській області

- заступник начальника Головного управління 
Держгеокадастру у Рівненській області (за 
згодою)

- начальник районного відділу обслуговування 
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)

- Великоомелянський сільський голова



КУХАРУК 
Оксана Юріївна

ЛЕВЧУК
Петро Миколайович 

ЛЕОНОВ
Володимир Анатолійович

МАКСЮТИНСЬКИЙ 
Вадим Павлович

МИРОНЮК 
Віталій Мілетійович

НАБОЧУК 
Олександр Юрійович

ПЕТРИЛЖ
Світлана Володимирівна

ПИЛЖІАКА 
Микола Петрович

ПОЛОЦЬКА 
Юлія Вікторівна

РОЙ
І

Володимир Юрійович

СТОЛЯРЧУК 
Микола Анатолійович

СТРЕБЧУК
Олександр Олександрович

СУПРУНЮК 
Юрій Павлович

ЦУКАНОВА 
Інна Миколаївна

начальник відділу організаційного
забезпечення апарату райдержадміністрації

директор Рівненської районної філії 
Рівненського обласного центру зайнятості

начальник управління економіки,
інфраструктури та інвестиційної діяльності 
райдержадміністрації

- начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

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

начальник відділу освіти
райдержадміністрації

- начальник юридичного відділу апарату 
районної державної адміністрації

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

- начальник Рівненського районного відділу 
управління Державної міграційної служби 
України в Рівненській області

начальник Рівненського районного 
відділення поліції Рівненського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в 
Рівненській області

- Шпанівський сільський голова

начальник відділу охорони здоров’я 
райдержадміністрації

- голова постійної комісії районної ради з 
питань економічного розвитку, інвестиційної 
політики, комунальної власності, будівництва 
та розвитку інфраструктури

начальник відділу містобудування, 
архітектури та будівництва
райдержадміністрації
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ШВИДУЬ 
Сергій Віталійович

ШЕРЕМЕТА 
Сергій Володимирович

ШУСТОВ
Микола Васильович

ЩЕРБЯК 
Юлія Василівна

- голова постійної комісії районної ради з 
гуманітарних питань, у справах сім’ї та 
молоді, культури та розвитку туризму

- завідувач сектору інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації апарату
райдержадміністрації

- Олександрійський сільський голова

- голова постійної комісії районної ради з 
правових питань, регламенту, законності та 
антикорупційної політики '


