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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

&6 М̂ сгт,плап̂  20 18 р. м.Старобільськ

Про підбиття підсумків акції 
«Ібднів проти насильства»

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», рішень Старобільської районної ради від 22.12.2017р. №24/26 
«Про затвердження районної Програми «Соціальний захист та підтримка сім’ї, 
дітей та молоді в Старобільському районі на 2018-2022 роки» та від 
22.12.2017р. № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік», з метою підбиття 
підсумків районного етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», 
що відбудеться 29 листопада 2018 року,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити склад суддівської колегії для підведення підсумків 
районного етапу Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
(додається).

2. Забезпечити проведення заходу за рахунок коштів районної 
програми «Соціальний захист та підтримка сім’ї, дітей та молоді в 
Старобільському районі на 2018-2022роки» (розрахунок коштів у додатку).

3. Визначити відповідальним за організацію та проведення заходів 
відділ сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Світличний І).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова <7 А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
,/ в 0 (Л року

Склад
суддівської колегії для підведення підсумків районного етапу Всеукраїнської

акції «16 днів проти насильства»

0. Григоренко Заступник голови РДА
І. Світличний Начальник відділу сім’ї, молоді та спорту
Л. Красюк Директор РЦСССДМ (за згодою)
Г. Титова Начальник служби у справах дітей
О. Івашкіна Начальник відділу освіти РДА
С. Приходько Директор ДЮК «Орля» (за згодою)

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації



Додаток
до розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
Л6ж шм(Щ 2§і& року

Розрахунок коштів

1. Придбання фоторамок 10 шт. х 50 грн. = 500 грн. 00 коп.
2. Придбання грамот 10 шт. х 2.5 грн. = 25 грн. 00 коп.
3. Придбання канцелярських наборів 10 шт. х 200 грн. = 2000 грн. 00 коп.

Разом: 2525 (дві тисячі п’ятсот двадцять п’ять) грн. 00 коп.

Начальник відділу сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації І. Світличний


