
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков № 95

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2019 
№ 11 «Про застосування електронного цифрового підпису в райдержадміністрації»

Відповідно до ч. 6 ст. 18, п. 15 розділу VII «Перехідні положення» Кодексу 
адміністративного судочинства України, статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про електронний цифровий підпис», Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України 
від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження порядку застосування електронного 
цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», постанови 
Центральної виборчої комісії від 21 липня 2017 року № 140 «Про внесення змін до деяких 
постанов Центральної виборчої комісії», наказу Адміністрації Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України від 20 липня 2007 року № 141, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 липня 2007 року за № 862/14129, з метою забезпечення 
належного застосування електронного цифрового підпису в райдержадміністрації

з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до п. 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 11.01.2019 
№ 11 «Про застосування електронного цифрового підпису в райдержадміністрації», 
затвердивши перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового 
підпису (ЕЦП) у Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області при 
виконанні своїх посадових обов’язків у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату 
райдержадміністрації Черняк Л.В.

Голова Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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Перелік осіб, яким надається право застосування електронного цифрового підпису 

(ЕЦП) у Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області

№ з/п Прізвище, ім’я по-батькові Посада
1. Латишева Людмила Анатоліївна голова райдержадміністрації
2. Слюсарєва Світлана 

Олександрівна
перший заступник голови райдержадміністрації

3. Скороход Олександр Олексійович заступник голови райдержадміністрації
4. Саленко Надія Валеріївна начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення-головний бухгалтер апарату 
райдержадміністрації

5. Татаринова Марина Стефанівна головний спеціаліст-бухгалтер відділу фінансово- 
господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації
6. Маслич Раїса Олексіївна начальник відділу з надання адміністративних 

послуг
7. Аліферова Лариса Миколаївна адміністратор відділу з надання адміністративних

послуг
8. Запорожцев Сергій Анатолійович державний реєстратор відділу з надання 

адміністративних послуг
9. Заволодько Марина 

Олександрівна
державний реєстратор відділу з надання 

адміністративних послуг
10. Ткаченко Сергій Миколайович державний реєстратор відділу з надання 

адміністративних послуг
11. Гапотченко Людмила Миколаївна начальник загального відділу апарату 

райдержадміністрації
12. Макаренко Альона Олексіївна провідний спеціаліст загального відділу апарату 

райдержадміністрації
13. Вагина Вікторія Свгеніївна головний спеціаліст з контролю апарату 

райдержадміністрації
14. Новіков Дмитро Вікторович начальник відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату райдержадміністрації
15. Воронцов Дмитро Олександрович головний спеціаліст відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату райдержадміністрації
16. Заволодько Андрій 

Олександрович
головний спеціаліст відділу ведення Державного 
реєстру виборців апарату райдержадміністрації

17. Шепітько Ірина Петрівна начальник юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

18. Шаповалова Вікторія Сергіївна головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

19. Колесник Світлана Іванівна начальник служби у справах дітей 
райдержадміністрації

20. Соболева Інна Олександрівна головний спеціаліст служби у справах дітей 
райдержадміністрації


