
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ БОРЩІВСЬКОЇ, 

БУЧАЦЬКОЇ, ГУСЯТИНСЬКОЇ, ЗАЛІЩИЦЬКОЇ ТА 

МОНАСТИРИСЬКОЇ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЙ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ДО 

ЧОРТКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про внесення змін до розпорядження 

голови Заліщицької районної державної 

адміністрації від 05.01.20211 №2/01-16.1 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у 

зв’язку з кадровими змінами та виробничою необхідністю: 
 

1. Внести до розпорядження голови Заліщицької районної державної 

адміністрації від 05 січня 2021 року № 2/01-16.1 «Про реорганізацію 

структурних підрозділів районної державної адміністрації» зміни, виклавши 

додаток 1 в редакції, що додається.   

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова комісії  з реорганізації  

Борщівської, Бучацької, Гусятинської,  

Заліщицької та Монастириської   

районних  державних адміністрацій  

шляхом  приєднання до Чортківської  

районної  державної  адміністрації                                Володимир ШИПІТКО 

 
                  Володимир Лилик 

                  Іванна Шикман 

                  Олеся Лобур 

 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 40/01-1 від 04.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 

Дійсний з 29.01.2021 15:07:42 по 29.01.2022 23:59:59 

 

Н4ВВzВВD3RtfaО   
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                                                                       Додаток 

                                                                       до розпорядження голови 

                                                                       районної державної адміністрації 

                                                                       (у редакції  розпорядження голови  

                                                                       комісії з реорганізації Борщівської, 

                                                                       Бучацької, Гусятинської, Заліщицької  

                                                                       та Монастириської районних 

                                                                       державних адміністрацій шляхом 

                                                                       приєднання до Чортківської  

                                                                       районної  державної адміністрації)                                 

                                                                       ______.______.2021 №________  

 

 

СКЛАД  

ліквідаційної комісії з проведення реорганізації та припинення юридичної 

особи – структурного підрозділу управління соціального захисту населення  

Заліщицької районної державної адміністрації (код  ЄДРПОУ 03195671) 

 

                                                     Місце знаходження: 

м.Заліщики, вул. Грушевського, 12 

 

ТРАКАЛО 

Андрій Миронович 

- начальник відділу соціального забезпечення №4 

управління соціального захисту населення 

Чортківської районної державної адміністрації, 

голова комісії, 

ідентифікаційний номер 2847203955 

  

Члени комісії: 

 

ГЕРЕЛЕВИЧ 

Лілія Ярославівна 

- завідувач сектору обслуговування громадян та 

діловодства відділу соціального забезпечення 

№4 управління соціального захисту населення 

Чортківської районної державної адміністрації,  

ідентифікаційний номер 3001703184 

  

ОЛЕКСЮК 

Валентина Олексіївна 

- головний спеціаліст сектору з питань 

призначення, виплат соціальних допомог та 

програмного забезпечення відділу соціального 
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забезпечення №4 управління соціального захисту 

населення Чортківської районної державної 

адміністрації, 

ідентифікаційний номер 2508812688 

  

 

Керівник апарату адміністрації                                         Володимир ЛИЛИК 

 
                  

 

 


