
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

/&  %£/£^МА- сЮ /&'/ і  Біловодськ № /£Р
Про утворення районної робочої групи із забезпечення виконання 
положень Закону України «Про вибори народних депутатів України»

Керуючись статтею 6, пунктом 16 статті 25, пунктом 9 частини першої 
статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом 
України «Про вибори народних депутатів України», враховуючи Указ 
Президента України від 21.05.2019 № 303/0/2019 «Про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», з 
метою організації заходів з підготовки та проведення виборів зобов’язую:

1. Утворити районну робочу групу із забезпечення виконання положень 
Закону України «Про вибори народних депутатів України», затвердивши її у 
складі, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
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Перший заступник, в.о. голови 
районної держадміністрації В. МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної 
держадміністрації
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Склад
районної робочої групи із забезпечення виконання положень Закону 

України «Про вибори народних депутатів України»

Муратов
Вадим Олександрович

Будовська 
Наталія Вікторівна

Козакова 
Ірина Петрівна

Овчаренко 
Віталій Іванович

першии заступник голови районної 
держадміністрації, голова робочої групи;

керівник апарату райдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи;

заступник голови районної ради, заступник 
голови робочої групи(за згодою);

- заступник Біловодського селищного 
голови, заступник голови робочої групи 

(за згодою);

Богодух
Катерина Василівна

- начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи райдержадміністрації, 
секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

Андреев
Андрій Вячеславович

■ начальник Біловодських міжрайонних 
електричних мереж TOB «JIEO»
(за згодою);

Бабаков
Віктор Борисович

начальник управління Державної 
казначейської служби України у 
Біловодському районі Луганської області 
(за згодою);

Владичак
Світлана Вікторівна

начальник управління фінансів 
райдержадміністрації;

Г аврилюк 
Ольга Яківна

- начальник управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації;



Дейнеко 
Сергій Олегович

Джуніч
Світлана Олександрівна 

Гонак
Владислав Миколайович

Дяченко 
Ольга Расулівна

Бурдін
Олександр Анатолійович

Луганська 
Тетяна Миколаївна

Магомедова 
Ольга Володимирівна

Малищенко 
Зоя Дмитрівна

Орденко
Максим Сергійович

Профатілов 
Євген Анатолійович

Свириденко 
Сергій Миколайович

Ткаченко
Людмила Г еннадіївна 

Черних
Світлана Олександрівна

- головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації;

- начальник відділу культури виконавчого 
комітету Біловодської селищної ради 
(за згодою);

- заступник начальника Біловодського 
районного відділу Служби безпеки

України (за згодою);

- начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації;

- т.в.о. начальника Біловодського 
міськрайонного відділу ГУ ДСНС України 
у Луганській області (за згодою);

- заступник начальника управління 
соціального захисту населення 

райдержадміністрації;

- головний спеціаліст з питань внутрішньої 
політики райдержадміністрації;

- головний лікар КЗ «Біловодський 
РЦПМСД», спеціаліст з медичного 
забезпечення (за згодою);

- головний спеціаліст, юрисконсульт 
райдержадміністрації;

- начальник філії «Біловодський 
райавтодор» (за згодою);

- військовий комісар Біловодського 
військового комісаріату (за згодою);

- начальник відділу Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації;

- прокурор Біловодського відділу 
Старобільської місцевої прокуратури 
(за згодою);



Ярощук
Олександр Миколайович

Третьякова 
Олена Михайлівна

Чередниченко 
Роман Васильович

Шуть
Сергій Іванович

Юрченко
Сергій Миколайович

заступник начальника Біловодського ВП 
ГУНП в Луганській області (за згодою);

головний спеціаліст відділу освіти 
виконавчого комітету Біловодської 
селищної ради (за згодою);

генеральний директор КНП «Біловодська 
багатопрофільна лікарня» Біловодської 
селищної ради (за згодою);

начальник СЛД № 2 смт. Біловодськ 
РЦТ № 341 ХФ ПАТ «Укртелеком», 
спеціаліст з питань зв’язку та оповіщення 
(за згодою);

начальник архівного відділу 
райдержадміністрації.

Начальник відділу організаційно-кадрової 
роботи, в.о.керівника апарату
райдержадміністрації К. БОГОДУХ


