
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков

Про внесення змін до складу 
постійно діючої комісії з питань 
розгляду звернень громадян 
при райдержадміністрації

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 складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 
при райдержадміністрації, затвердженого п. 2 розпорядження голови райдержадміністрації 
від 27 лютого 2008 року № 94, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 11 червня 2018 року № 319 «Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань 
розгляду звернень громадян при райдержадміністрації».

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

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
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С К Л А Д
постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при райдержадміністрації
- голова райдержадміністрації, голова комісії;
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Латишева Людмила 
Анатоліївна 
Черняк Людмила 
Василівна
Гапотченко Людмила 
Миколаївна

Шепітько Ірина 
Петрівна 
Похідняк Тетяна 
Миколаївна

Сковородка Наталія 
Василівна 
Обрізанова Олена 
Володимирівна

Попова Олена 
Євгенівна

Джус Лілія 
Василівна 
Г нута Людмила 
Іванівна

Стрільцов Віталій 
Васильович 
Сап’ян Альона 
Іванівна

Камишанова Віта 
Олексіївна

- керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови 
комісії;
- начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, 
секретар комісії;

Члени комісії:
- начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- начальник відділу містобудування, архітектури, житлово- 
комунального господарства та будівництва 
райдержадміністрації;
- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації;
- заступник начальника управління - начальник відділу 
персоніфікованого обліку отримувачів пільг та контролю за 
правильністю призначення та виплати пенсій, в.о. начальника 
управління соціального захисту населення Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області;
- старший інспектор сектору моніторингу Новопсковського 
відділу поліції Головного управління Національної поліції 
України в Луганській області майор поліції (за згодою);
- секретар керівника Новопсковського РТМО (за згодою);

- перший заступник начальника Марківського об'єднаного 
управління Пенсійного фонду України Луганської області 
(за згодою);

начальник управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації;
- провідний юрисконсульт Новопсковського районного центру 
зайнятості (за згодою);

- діловод відділу правового забезпечення Новопсковської 
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.


