
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАН СЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМ ІНІСТРАЦІЯ ЛУГАН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна

Про внесення змін до складу районної 
Консультативної ради з питань 
охорони культурної спадщини

Керуючись п. п. 29 п. 1 ст. 4 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», п.9 частини першої ст.39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законом України «Про охорону культурної спадщини», 
спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 
політики України та М іністерства культури і мистецтв України від 26.02.2001 
року № 42/94 «Про затвердження Типового положення про Консультативну 
раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони 
культурної спадщини», з метою збереження та охорони матеріальної, 
культурної спадщини, в зв’язку з кадровими змінами, зобов’язую:

1. Внести зміни до складу районної Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини, затвердивши її у новому складі, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної 
державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації 
від 17.06.2015 року № 149 «Про внесення змін до складу районної 
Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини».

Голова районної державної 
адміністрації - керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С.Ш АКУН



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
розпорядженням голови 
райдержадміністрації - керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
від № £ $ 3

СКЛАД
районної Консультативної ради 

з питань охорони культурної спадщини

1. Кошелева Карина Володимирівна Заступник голови Попаснянської
райдержадміністрації,
голова Консультативної ради

2. Калюжна Ольга Олександрівна Начальник відділу культури 
Попаснянської райдержадміністрації, 
заступник голови Консультативної 
ради

3. Сінкевич Ю лія Георгіївна Головний спеціаліст відділу культури 
Попаснянської райдержадміністрації, 
секретар Консультативної ради

4. Діхтярьов Євгеній Ігоревич Головний спеціаліст відділу 
реформування сільського господарства 
управління агропромислового 
розвитку Попаснянської 
райдержадміністрації

5. Димарчук Євген Сергійович Головний спеціаліст відділу у справах 
комунального майна та орендних 
відносин Попаснянської 
райдержадміністрації

6. Єжак Анатолій Іванович Голова районної організації ветеранів 
України (за згодою)

7. Нечепуренко Тимофій Ю рійович В.о. начальника відділу 
містобудування та архітектури 
Попаснянської райдержадміністрації

8. Проскурова Яна  Віталіївна Директор Попаснянськогоо районного 
краєзнавчого музею

Начальник відділу культури О.КАЛЮ Ж НА


