
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

О Г смт Новопсков № 2̂3

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 03 грудня 2002 
року № 710 «Про реалізацію Національної програми правової освіти населення у 
Новопсковському районі»

Відповідно до ст. ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу 
Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992 «Про Національну програму правової 
освіти населення», постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366 
«Про Програму правової освіти населення України», у зв’язку з кадровими змінами та з 
метою забезпечення належної роботи районної міжвідомчої координаційно-методичної ради 
з правової освіти населення 
з о б о в ’я з у ю :

1. Внести зміни до п. 1.2 розпорядження голови райдержадміністрації від 03 грудня 
2002 року № 710 «Про реалізацію Національної програми правової освіти населення у 
Новопсковському районі», виклавши склад районної міжвідомчої координаційно-методичної 
ради з правової освіти населення у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 06 липня 2018 року № 405 «Про внесення змін до складу районної міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Людмила ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
О і № 2-12>

СКЛАД
районної міжвідомчої координаційно-методичної ради 

з правової освіти населення

Скороход - заступник голови райдержадміністрації, голова ради;
Олександр Олексійович

Кузнецова - начальник відділу освіти райдержадміністрації, заступник
Світлана Анатоліївна голови ради;

Шаповалова - головний спеціаліст юридичного відділу апарату
Вікторія Сергіївна райдержадміністрації, відповідальний секретар ради;

Члени ради:

Хомутянська - начальник управління соціального захисту населення
Світлана Іванівна Новопсковської районної державної адміністрації

Луганської області;

Ізюмський - заступник начальника Новопсковського ВП ГУНП в
Олександр Павлович Луганській області, підполковник поліції (за згодою);

Колесник - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;
Світлана Іванівна

Колесник Олена 
Михайлівна

Латиніна 
Ольга Миколаївна

Стрельцов 
Євген Миколайович

Козлова 
Ольга Василівна

Матвієнко - начальник відділу Новопсковського бюро правової
Марина Олексіївна допомоги Старобільського місцевого центру з надання

безоплатної вторинної допомоги (за згодою).

директор Новопсковського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді;

головний редактор Новопсковського районного 
комунального підприємства «Новопсковська районна 
комунальна редакція радіомовлення» (за згодою);

головний редактор приватного підприємства «Редакція 
газети «Перемога» (за згодою);

начальник відділу культури райдержадміністрації;


