
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

ОІ_А — 2018 р. м.Старобільськ

Про створення робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних 
осіб в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності, які обліковані в 
Старобільському районі Луганської області

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 року 
№1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної 
власності»; з метою організації роботи з упорядкування юридичних осіб на 
території Старобільського району та на виконання протокольних доручень за 
підсумками засідання комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб в 
Єдиному реєстрі об’єктів державної власності в області від 22 червня 2018 року,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Утворити робочу групу з питань упорядкування обліку юридичних осіб в 
Єдиному реєстрі об’єктів державної власності, які обліковані в Старобільському 
районі Луганської області та затвердити її склад, що додається.

2. Робочій групі провести обстеження місцезнаходження юридичних осіб за 
переліком, що додається, до 01 вересня 2018 року. Результати проведення 
обстеження направити до Луганської обласної державної адміністрації до 06 
вересня 2018 року.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

Голова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

О ЇШ ьгШ Л  2018 р. № № $

Склад
Робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб в Єдиному 

реєстрі об’єктів державної власності, які обліковані в Старобільському
районі Луганської області

1. Григоренко Олена 
Олексіївна

Заступник голови районної державної 
адміністрації -  голова робочої групи

2. Кулачко Тетяна Борисівна Начальник відділу економічного розвитку 
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації -  заступник голови 
робочої групи

3. Піддубна Олена Євгеніївна Начальник управління Державної 
казначейської служби України у 
Старобільському районі Луганської області 
(за згодою)

4. Зуєва Наталія Василівна Начальник відділу статистики у 
Старобільському районі Головного 
управління статистики у Луганській області 
(за згодою)

5. Ісаєва Анастасія Вікторівна Начальник відділу державної реєстрації- 
державний реєстратор Старобільської 
районної державної адміністрації

6. Махотя Катерина Вадимівна Головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку, інфраструктури та торгівлі

Начальник відділу 
економічного розвитку, 
інфраструктури та торгівлі



Додаток
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2 0 18 р. № 4РО+

Перелік юридичних осіб, які потребують обстеження, та їх
місцезнаходження

1. Луганський обласний державний промислово-економічний комбінат, 92700 
Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вулиця З 
Інтернаціоналу, 2;

2. Старобільське професійно-технічне училище при виробничо-трудовом 
закладі №7, 92700 Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, 
вулиця Кірова, 65.

Начальник відділу 
економічного розвитку, 
інфраструктури та торгівлі


