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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗП О РЯДЖ ЕН Н Я  
голови районної державної адміністрації

0 5  с іу м Л. смт Новопсков №

Про створення комісії для знищення печаток Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

Відповідно до ст. ст. 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 № 672 «Про затвердження зразків і 
описів гербових печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення Державного 
Герба України, табличок обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій», постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.10.2008 № 917-014 «Про затвердження Положення про нормове 
забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими товарами в 
особливий період», на виконання пункту 7 окремих доручень за підсумками наради 
керівника апарату облдержадміністрації І. Калініної з керівниками апаратів 
райдержадміністрації у режимі відеоконференцзв’язку від 27.09.2019, з метою забезпечення 
діяльності райдержадміністрації щодо використання печаток у відповідності до вимог 
чинного законодавства України 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити комісію для знищення печаток Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області (далі -  Комісія), та затвердити її склад (додаток 1).

2. Комісію:
1) провести знищення печаток та скласти акт про знищення печаток Новопсковської 

районної державної адміністрації Луганської області «КАРТКОВЕ БЮРО» та 
«КОНТРОЛЬНО-ОБЛІКОВЕ БЮРО», що не відповідають вимогам постанов Кабінету 
Міністрів України від 23.08.1995 № 672 «Про затвердження зразків і описів гербових 
печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України, 
табличок обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах 
Києві та Севастополі державних адміністрацій» та від 16.10.2008 № 917-014 «Про 
затвердження Положення про нормове забезпечення населення основними продовольчими 
та непродовольчими товарами в особливий період» та не використовуються (додаток 2);

2) акт про знищення печаток подати на затвердження голові Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



Додаток 1
до розпорядження голови районної 
державної адміністрації
від 0 3  <̂ ,

С К Л А Д
комісії для знищення печаток Новопсковської районної державної адміністрації

Луганської області

Скороход 0 .0 .  

Сковородка Н.В.

- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;

начальник відділу економічного розвитку і 
райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

торгівлі

Саленко Н.В.

Гапотченко Л.М. 

Скребцова М.А.

- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення -  
головний бухгалтер апарату райдержадміністрації;

- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

- головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації

Людмила ЧЕРНЯК



Додаток 2
до розпорядження голови районної 
державної адміністрації
від оз елш іогоіг № Л.

Відбитки печаток Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
«КАРТКОВЕ БЮРО» та «КОНТРОЛЬНО - ОБЛІКОВЕ БЮРО», що не відповідають 

вимогам постанов Кабінету Міністрів України від 23.08.1995 № 672 «Про затвердження 
зразків і описів гербових печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення 

Державного Герба України, табличок обласних, Київської та Севастопольської 
міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій» 
та від 16.10.2008 № 917-014 «Про затвердження Положення про нормове забезпечення 

населення основними продовольчими та непродовольчими товарами в особливий
період» та не використовуються

Керівник апарату 
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


