
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про утворення комісії з приймання - 

передачі документів та майна 

структурних підрозділів 

реорганізованих райдержадміністрацій 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. №  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 року №1321,  

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 16 

січня 2021 року № 34/01.02-01 "Про створення комісій з реорганізації районних 

державних адміністрацій", з метою забезпечення приймання-передачі 

документів та майна структурних підрозділів реорганізованих шляхом 

приєднання до Чортківської районної державної адміністрації районних 

державних адміністрацій: 

 

1. Утворити комісію з приймання - передачі документів та майна 

структурних підрозділів реорганізованих районних державних адміністрацій у 

складі згідно з додатком. 

2. Комісії забезпечити: 

1) до 12 березня 2021 року приймання документів та майна структурних 

підрозділів реорганізованих райдержадміністрацій відповідно до передавальних 

актів; 
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2) передачу майна на баланс структурних підрозділів Чортківської 

районної державної адміністрації або на відповідальне  зберігання об’єднаним 

територіальним громадам згідно укладених з райдержадміністрацією договорів. 

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 

голови районної державної адміністрації Михайлу Демчуку. 

 

 

 

Голова адміністрації                                                    Володимир ШИПІТКО 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Михайло Демчук 

                         

                         Володимир Коцюк 

 

                         Володимир Мельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток  

 



3 

 

до розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

___.___.2021 № __________ 
 

СКЛАД 

комісії з приймання - передачі документів та майна структурних 

підрозділів реорганізованих районних державних адміністрацій  
 

ДЕМЧУК 

Михайло Іванович 

- перший заступник голови районної державної 

адміністрації, голова комісії 
 

КОЦЮК 

Володимир Михайлович 

- начальник відділу правового забезпечення та 

документообігу апарату районної державної 

адміністрації, заступник голови комісії 
 

                                                Члени комісії: 
 

ГУСАК 

Борис Михайлович 

- начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, розвитку інфраструктури, оборонної 

роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами районної державної дміністрації 
 

ІЗВЄКОВА 

Галина Орестівна 

- начальник фінансового управління районної 

державної адміністрації 
 

КОРНАК 

Василь Дмитрович 

- начальник служби у справах дітей районної 

державної адміністрації 
 

КОСТЮК 

Зоряна Іванівна 

- начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення - головний бухгалтер  апарату 

районної державної адміністрації  
 

МОРОЗКО 

Любов Ярославівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації 
 

СТЕФАНИШИН 

Віктор Степанович 

- начальник архівного відділу районної 

державної адміністрації 
 

 

Виконувач обов’язків  

керівника апарату адміністрації                                   Володимир КОЦЮК 


