
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2018 р. м. Старобільськ №

Про затвердження нового складу 
архітектурно-містобудівної ради 
при райдержадміністрації

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Закону України «Про архітектурну діяльність», з метою реалізації 
державної політики в галузі містобудування та архітектури та у зв ’язку з 
кадровими змінами

ЗО БО В ’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до п.2 розпорядження голови райдержадміністрації' від 
30.01.2017 №  20 «Про створення архітектурно-містобудівної ради
райдержадміністрації», затвердивши новий склад архітектурно-містобудівної 
ради при райдержадміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.

Голов А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

МАІ>иЛ 20 /<Р року № с /Х /

СКЛАД
архітектурно -  містобудівної ради при райдержадміністрації

Фесенко Любов Аркадіївна - головний архітектор району, голова 
архітектурно -  містобудівної ради

Носаль Світлана Олександрівна - головний спеціаліст відділу 
містобудування та архітектури, секретар 
архітектурно -  містобудівної ради

Члени архітектурно -  містобудівної ради:

Беседа Оксана Валеріївна - начальник Відділу культури 
райдержадміністрації

Макуха Сергій Володимирович - головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту відділу житлово-комунального 
господарства та з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації

Челганова Юлія Ееннадіївна - спеціаліст першої категорії відділу 
земельних відносин виконавчого комітету 
Старобільської міської ради (за згодою)

Семеніхіна Вікторія Олександрівна - завідувач юридичного сектору 
райдержадміністрації

Ніколенко Володимир Михайлович - начальник Старобільського МРВ ГУ 
ДСНС України Луганської області (за 
згодою)

Косогор Віталій Олександрович - начальник відділу у Старобільському 
районі Головного управління 
Держгеокадастру (за згодою)

Коваленко Олександр Владиславович - начальник Старобільської РЕМ (за 
згодою)

Прокопенко Людмила Олександрівна - лікар-епідеміолог управління 
Держпродспоживслужби у 
Старобільському районі (за згодою)

Литвинов Микола Іванович - директор ТОВ ПБ „Сільпроект” (за 
згодою)

Гордєєва Наталія Іванівна - голова Луганської обласної організації 
інвалідів (за згодою)

Радченко Вікторія Іванівна - головний редактор газети „Вісник 
Старобільщини” (^а^одою )

Перший заступник 
голови райдержадміністрації О.С.Калінін


