
СТАРО БІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВН А АДМ ІН ІСТРАЦІЯ
Л УГАН СЬКО Ї ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної держ авної адміністрації

ЗуЗ 2018 р.  м. Старобільськ №

Про затвердження складу робочої групи по координації спільних зусиль, 
спрямованих на вирішення існуючих проблем, пов’язаних з отриманням 
ідентифікаційних документів та свідоцтв про народження усіма громадянами, 
що перебувають на території України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 
року № 1393 «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у 
сфері прав людини на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14.11.2018 № 155-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік 
щодо реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право!”

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад робочої групи по координації спільних зусиль, 
спрямованих на вирішення існуючих проблем, пов’язаних з отриманням 
ідентифікаційних документів та свідоцтв про народження усіма громадянами, 
що перебувають на території України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Старобільської районної державної адміністрації Черненко В.А.

А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
«24  »  травня 2018 р. № 2^2  '

Склад
робочої групи по координації спільних зусиль,спрямованих на вирішення 
існуючих проблем, пов’язаних з отриманням ідентифікаційних документів  

та свідоцтв про народження усіма громадянами, що перебувають на
території України

Піскова Наталія 
Юріївна

Салганська Олена 
Олександрівна

Титова Галина 
Михайлівна

Колесникова Наталія 
Миколаївна

Зінченко Наталія 
Григорівна

Красюк Лариса 
Сергіївна

начальник Старобільського районного відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у 
Луганській області, голова робочої групи (за 
згодою)

головний спеціаліст юридичного сектору апарату 
Старобільської райдержадміністрації

начальник служби у справах дітей Старобільської 
райдержадміністрації

методист-психолог відділу освіти Старобільської 
райдержадміністрації

заступник начальника управління-начальник 
відділу організації роботи та контролю за 
правильністю призначення, перерахування та 
виплати пенсій і усіх видів соціальної допомоги 
Управління соціального захисту населення 
Старобільської райдержадміністрації

директор Старобільського районного центру 
соціальних служб для •.сім’ї, дітей та молоді (за 
згодою)

Керівник апарату Старобільської 
районної державної адміністрації 
Луганської області В.А. Черненко


