
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

М . 2019 р. м. Старобільськ №
\

Про утворення районної 
робочої групи із забезпечення 
виконання положень Закону 
України «Про вибори 
Президента України»

З метою здійснення необхідних заходів з підготовки та проведення 
чергових виборів Президента України, відповідно до статті 6, пункту 16 статті 
25, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», на виконання пункту 2 розпорядження голови Луганської 
обласної державної адміністрації -  керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 19.02.2019 № 105 «Про утворення обласної робочої групи із 
забезпечення виконання положень Закону України «Про вибори Президента 
України»

1. Утворити районну робочу групу із забезпечення виконання положень 
Закону України «Про вибори Президента України» у складі, що додається.

2. Районному штабу забезпечити вирішення питань, які пов’язані з 
проведенням чергових виборів Президента України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

Голова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
ОЬ 2019 р. №

СКЛАД
районної робочої групи із забезпечення виконання положень 

Закону України «Про вибори Президента України»

КАЛІНІН Олександр Семенович

ГРИГОРЕНКО Олена Олексіївна

ЧЕРНЕНКО Віталій Арсентійович

БУТКОВ Олег Вікторович

БЕСЕДА Оксана Валеріївна 

БУГАЙОВ Олексій Вікторович

БУДНИК Юрій Миколайович 

ВОЛОШИН Дмитро Вікторович

ГОДУНОВА Любов Володимирівна 

ДУК Ольга Миколаївна

ІВАШКІНА Олена Анатоліївна 
ІСАЄВА Анастасія Вікторівна

КОВАЛЕНКО Олександр 
Владіславович

КУЛАЧКО Тетяна Борисівна

ЛАБУЗОВ Михайло 
Олександрович

-  перший заступник голови РДА, голова робочої 
групи

-  заступник голови РДА, заступник голови робочої 
групи

-  керівник апарату РДА, заступник голови робочої 
групи

-  начальник відділу організаційної роботи РДА, 
секретар робочої групи

Члени робочої групи:
-  начальник Відділу культури РДА

-  начальник Старобільського міжрайонного відділу 
3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та 
Луганській областях (за згодою)

-  начальник Цеху телекомунікаційних послуг №23 
ВАТ «Укртелеком» ЛФ (за згодою)

-  начальник Старобільського відділу поліції ГУ 
Національної поліції в Луганській області (за 
згодою)
начальник Управління фінансів РДА

- начальник Управління соціального захисту 
населення РДА
начальник Відділу освіти РДА

- начальник відділу -  державний реєстратор 
відділу державної реєстрації РДА

начальник Старобільського РЕМ ТОВ 
«Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою)

- начальник відділу економічного розвитку, 
інфраструктури та торгівлі РДА
начальник відділу житлово-комунального 
господарства та з питань цивільного захисту РДА



МЕДВЕДЄВА Наталія Іванівна

НИКОЛЕНКО Володимир 
Михайлович

ПАСЬКО Лариса Петрівна 
ПІДЦУБНА Олена Євгеніївна

РУДАКОВ Володимир Семенович

СВІТЛИЧНИЙ Ігор Валерійович 

СЕМЕНІХІНА Ірина Геннадіївна

СІКА Руслан Любомирович

ТИТОВА Галина Михайлівна 

ФЕСЕНКО Любов Аркадіївна

ЧЕРНИШОВ Олександр 
Сергійович

Начальник відділу 
управління персоналом

начальник відділу -  адміністратор відділу з 
питань надання адміністративних послуг РДА

начальник міськрайонного відділу Головного 
управління ДСНС України у Луганській області 
(за згодою)
начальник Архівного від ділу РДА *
начальник управління Державної казначейської 
служби у Старобільському районі (за згодою)

начальник Управління агропромислового 
розвитку РДА
начальник відділу сім’ї, молоді та спорту РДА
начальник відділу ведення Державного реєстру 
виборців РДА
військовий комісар Старобільсько- 
Новопсковського об’єднаного військового 
комісаріату (за згодою)
начальник Служби у справах дітей РДА
начальник відділу -  головний архітектор відділу 
містобудування та архітектури РДА

перший заступник керівника місцевої 
прокуратури


