
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД   

Робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного 

об’єднання територіальних громад 

 

ЛОБОДЕНКО 

Сергій Васильович 

голова Чугуївської районної державної 

адміністрації, співголова Робочої групи 
 

БАБІЄЦЬ 

Антон Анатолійович 

голова Чугуївської районної ради, співголова 

Робочої групи (за згодою) 
 

КОВТУН  

Інесса Юріївна 

заступник голови Чугуївської районної ради, 

заступник співголови Робочої групи (за згодою) 
 

ОТЧЕНАШКО 

Марина Анатоліївна 

 

начальник відділу інформаційної діяльності та 

забезпечення цифрового розвитку Чугуївської 

районної державної адміністрації, секретар 

Робочої групи 
 

БЄЛЄВЦОВА 

Тетяна Владиславівна 

начальник відділу освіти Чугуївської районної 

державної адміністрації 
 

ВОЛОДЬКО 

Ірина Василівна 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

Чугуївської районної державної адміністрації 
 

ГЕРМАН 

Вікторія Олександрівна 

керівник апарату Чугуївської районної 

державної адміністрації 
 

ЗІНЧУК  

Сергій Михайлович 

 

начальник Чугуївського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Харківській області (за згодою) 
 

КРИВОГУЗ  

Максим Олексійович 

 

начальник  Чугуївського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби 

в Харківській області (за згодою) 

 

КРЮКОВА 

Тетяна Віталіївна  

заступник начальника відділу фінансів 

Чугуївської районної державної адміністрації 
 

КУЛЕШОВА 

Тетяна Володимирівна 
 

начальник відділу культури, молоді та спорту 

Чугуївської районної державної адміністрації 
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ЛИСЯНСЬКИЙ 

Олександр Сергійович 

начальник управління соціального захисту 

населення Чугуївської районної державної 

адміністрації 

 

ЛУЧНИКОВ 

Микола Сергійович 

начальник відділу оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами Чугуївської районної державної 

адміністрації 
 

МАСАЛІТІНА 

Лілія Леонідівна 

директор Чугуївської міськрайонної філії 

Харківського обласного центру зайнятості (за 

згодою) 
 

НАЗАРЕНКО 

Володимир Юрійович 

начальник Чугуївського районного відділу 

Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Харківській  

області (за згодою) 
 

РЮТІН 

Михайло Вячеславович 

 

начальник міськрайонного управління                             

у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській 

області (за згодою) 
 

СВІТАЙЛО  

Сергій Пилипович 

голова постійної комісії Чугуївської районної 

ради з питань законності, правопорядку, 

депутатської діяльності та етики, місцевого 

самоврядування, роботи з військовослужбовцями 

(за згодою) 
 

СЕМЕР’ЯНОВ 

Микола Іванович 
 

Малинівський селищний голова (за згодою) 

 

СКУПЧЕНКО 

Іван Юрійович 

 

головний спеціаліст з юридичних питань апарату 

Чугуївської районної державної адміністрації  
 

СТАРУСЬОВ 

Петро Леонідович 

завідувач сектору містобудування та архітектури 

Чугуївської районної державної адміністрації, 

головний архітектор району 
  

ТАТАРСЬКИЙ  

Микола Дмитрович 

голова Чугуївської районної організації 

профспілки працівників агропромислового 

комплексу Чугуївського району, депутат 

Чугуївської районної ради (за згодою) 
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ШАЛІМОВ  

Олег Анатолійович 
 

керуючий справами виконавчого апарату 

Чугуївської районної ради (за згодою) 

ШАУЛЬСЬКИЙ 

Іван Олександрович 

Мосьпанівський сільський голова (за згодою) 

 

 

 

 


