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ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

м. Попасна

Про створення районної робочої групи із забезпечення виконання 
положень Закону України «Про вибори Президента України»

Керуючись статтею 6, пунктом 16 частини першої стаття 25, пунктом 9 
частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», пунктом 1 частини третьої статті 4, пунктом 8 частини третьої 
статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», абзацом 
першим частини першої статті 39 Закону України «Про вибори Президента 
України», постановою Верховної Ради України «Про призначення чергових 
виборів Президента України» від 26 листопада 2018 року №2631-VIII та 
враховуючи пункт 2 розпорядження голови Луганської обласної державної 
адміністрації -  керівника обласцої військово-цивільної адміністрації від 19 
лютого 2019 року №105, з метою здійснення необхідних та своєчасних 
заходів з підготовки та проведення виборів зобов’язую:

1. Створити районну робочу групу із забезпечення виконання 
положень Закону України «Про вибори Президента України» у складі, що 
додається.

2. Рекомендувати міським та селищним головам, керівникам 
військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Попаснянського 
району створити відповідні місцеві робочі групи.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної адміністрації 
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації С. ШАКУН
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної 
державної адміністрації -  керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
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С К Л А Д
районної робочої групи із забезпечення виконання положень Закону України

«Про вибори Президента України»

Шакун
Сергій Вікторович

Колесник 
Роман Леонідович

Кошелєва
Карина Володимирівна 

Попова
Вікторія Юріївна

Лізанець 
Оксана Юріївна

Архипенко
Сергій Володимирович

Євдокімов 
Дмитро Вікторович

голова районної державної адміністрації — 
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації, керівник робочої групи

перший заступник голови райдержадміністрації, 
заступник керівника робочої групи

заступник голови райдержадміністрації,
заступник керівника робочої групи

керівник апарату райдержадміністрації,
заступник керівника робочої групи

начальник відділу організаційної роботи 
апарату, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

начальник відділу ЖКГ та містобудування, 
райдержадміністрації

начальник цеху електрозв’язку №16 (за згодою)

Золотарьов
Володимир Федорович 

Калюжна
Ольга Олександрівна

Карачевцева 
Г алина Василівна

начальник Попаснянського ВП ГУНП в 
Луганській області (за згодою)

начальник відділу
райдержадміністрації

начальник управління
райдержадміністрації

культури

фінансів



Катрушко
Віталій Олександрович

Кацарська 
Наталія Іванівна

Курбатова
Ольга Володимирівна 

Папук
Євгенія Олександрівна

Покидіна 
Яна Миколаївна

Помазанова 
Інна Анатоліївна

Скребцова 
Наталія Павлівна

Тютюникова 
Олександра Вікторівна

Чернікова 
Алла Михайлівна

Чміль
Сергій Вікторович 

Шулік
Валентина Василівна

Керівник апарату

З

заступник начальника Попаснянського ВП 
ГУНП в Луганській області (за згодою)

начальник відділу охорони здоров’я 
райдержадміністрації

заступник керівника Лисичанської місцевої 
прокуратури (за згодою)

завідувач сектора масових комунікацій апарату 
райдержадміністрації

начальник відділу ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації

в. о. начальника управління економічного 
розвитку та торгівлі райдержадміністрації

начальник управління праці та соціального 
захисту населення райдержадміністрації

завідувач сектора з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації

начальник юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

начальник Попаснянського міжрайонного 
відділу ГУ ДСНС (за згодою)

заступник начальника відділу освіти 
райдержадміністрації

В. ПОПОВА


