
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № _____

Про внесення змін до п. 2 розпорядження голови райдержадміністрації від 
27 лютого 2008 року № 94 «Про заходи щодо організації виконання положень Указу 
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування»

Відповідно до ст.ст. 6, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 
року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування», з метою забезпечення належної роботи постійно діючої комісії з питань 
розгляду звернень громадян при райдержадміністрації, реалізації права громадян на 
звернення до органів державної влади та у зв’язку з кадровими змінами
зобов’язую:

1. Внести зміни до п. 2 розпорядження голови райдержадміністрації від 27 лютого 2008 
року № 94 «Про заходи щодо організації виконання положень Указу Президента України від 
07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування», виклавши склад постійно діючої комісії з питань розгляду 
звернень громадян при райдержадміністрації у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 20 травня 2020 року № 197 «Про внесення змін до п. 2 розпорядження голови 
райдержадміністрації від 27 лютого 2008 року № 94 «Про заходи щодо організації виконання 
положень Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату 
райдержадміністрації Людмилу Черняк.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
JC, &QS

СКЛАД 
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при райдержадміністрації

1 Слюсарєва Світлана
Олександрівна

- голова райдержадміністрації, голова комісії;

2 Черняк Людмила - керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови
Василівна комісії;

3 Гапотченко Людмила - головний спеціаліст з документообігу та звернень громадян
Миколаївна апарату райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:
4 Шепітько Ірина - завідувач сектору з питань юридичної роботи, управління

Петрівна персоналом, запобігання та виявлення корупції апарату 
райдержадміністрації;

5 Похідняк Тетяна - начальник відділу житлово-комунального господарства,
Миколаївна містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та 

захисту довкілля райдержадміністрації;
б Сковородка Наталія - завідувач сектору з питань регіонального розвитку,

Василівна інвестиційної діяльності та охорони здоров'я
рай д сржадм і н і страц ії;

7 Хомутянська - начальник управління соціального захисту населення
Світлана Іванівна райдержадм і н істрації;

8 Попова Олена - старший інспектор сектору моніторингу Новопсковського
Євгенівна відділу поліції Головного управління Національної поліції 

України в Луганській області, майор поліції (за згодою):

9 Гучинська Ганна
Олександрівна

- секретар керівника КПП «Новопсковське ТМО» (за згодою);

10 Г нута Людмила - перший заступник начальника Марківського об'єднаного
Іванівна управління Пенсійного фонду України Луганської області 

(за згодою);
11 Донцов Володимир - керуючий справами виконавчого комітету Новопсковської

Петрович селищної ради (за згодою).

Примітка: до роботи Комісії можуть залучатися (запрошуватися) залежно від характеру 
питань, що розглядаються, керівники або представники органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадяни.

Керівник апарату 
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


