
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

» квітня 2018 р. Попас на № 3S9

Про проведення інвентаризації 
об’єктів культурної спадщини у 
ІІопаснянському районі 2018 року

З метою проведення обстеження стану об’єктів культурної спадщини, 
розташованих на території Попаснянського району та у зв’язку з необхідністю 
оновлення актів технічного стану пам’яток, термін дії яких складає п'ять років, 
переукладання охоронних договорів, уточнення даних в обліковій документації, 
відповідно до п. 15 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону культурної 
спадщини», Наказу Міністерства культури України від 11.03.2013 року № 158 
«Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» та згідно 
листа Луганської облдержадміністрації-обласної військово-цивільної 
адміністрації від 26.03.2018 р. № 58/572 СЄВ, керуючись ст. 119 Конституції 
України, ст. 22 та п. 9 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»:

1. Створити комісію з проведення інвентаризації об’єктів культурної 
спадщини у Попаснянському районі та затвердити її у складі, що додається.

2. Комісії провести обстеження та інвентаризацію об’єктів культурної 
спадщини, пам’яток історії та монументального мистецтва протягом 2018 року 
відповідно до переліку нерухомих пам’яток Попаснянського району.

3. Рекомендувати міським, селищним головам та керівникам військово- 
цивільних адміністрацій забезпечити обстеження об’єктів культурної 
спадщини, пам’яток історії та монументального мистецтва, оформлення актів 
технічного обстеження, поновлення та оформлення нових охоронних 
договорів та надати до відділу культури райдержадміністрації матеріали з 
інвентаризації в термін до 1 вересня 2018 року на паперових та електронних 
носіях.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
і олови райдержадміністрації Кошелеву К.В.

Голова районної державної 
адміністрації-керівник районної 
військово-цивільної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО:
розпорядження голови 
райдержадміністрації -  
керівника районної військово - 
цивільної адміністрації 
/ /  / С 2018 р. №

С К Л А Д
комісії з проведення інвентаризації об’єктів культурної 

спадщини у Попаснянському районі

Кошелєва
Карина Володимирівна. - заступник голови райдержадміністрації -  

голова комісії;

Калюжна
Ольга Олександрівна - начальник відділу культури 

райдержадміністрації -  
заступник голови комісії;

Сінкевич 
Юлія Георгіївна - головний спеціаліст відділу культури 

райдержадміністрації -  секретар комісії;

Верютина 
Наталія Дмитровна

Члени комісії:

- в. о. Мирнодолинського селищного голови 
(за згодою);

Губай
Ніна Василівна - в. о. Тошківського селищного голови 

(за згодою);

Димарчук 
Сергій Олексійович - начальник відділу у Попаснянському районі 

Головного управління Держгеокадастру у 
Луганській області;

Єжак
Анатолій Іванович - голова районної організації ветеранів України 

(за згодою);

Зубок
Ліобов Сергіївна - в. о. Золотівського міського голови (за згодою);



Іваницька
Ірина Володимирівна - Вовчоярівський селищний голова (за згодою);

Кондратьев
Дмитро Олександрович - керівник військово-цивільної адміністрації 

селища Новотошківське та села Жолобок 
(за згодою);

Кравець
Віктор Миколайович - Врубівський селищний голова (за згодою);

Литвинова 
1 Іеоиіла Борисівна - старший науковий співробітник районного 

краєзнавчого музею;

1 Іечепуренко 
Тимофій Юрійович - в. о. начальника відділу містобудування та 

архітектури райдержадміністрації;

Новак
Юрій Миколайович - Малорязанцевський селищний голова 

(за згодою);

Онищенко 
Юрій Іванович - Попаснянський міський голова (за згодою);

1 Іавличенко 
1 Іаталія Володимирівна - головний спеціаліст-головний бухгалтер відділу 

культури райдержадміністрації;

Пенкіна
Тетяна Василівна - в. о. Гірського міського голови (за згодою);

1 Іроскурова 
Ява Віталіївна - директор районного краєзнавчого музею;
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Ткаченко
Віталій Леонідович

Шевченко 
Микита Андрійович

ІІІопін
Валерій Васильович

Юрганова 
1 Іаталія Іванівна

- Комишуваський селищний голова (за згодою);

- керівник військово-цивільної адміністрації сіл 
Троїцьке та Новозванівка (за згодою);

- Нижнєнський селищний голова (за згодою);

- Білогорівський селищний голова (за згодою);

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.10. ПОПОВА


