
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОПСКОВСЬКА 
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про нагородження грамотами 
з нагоди Дня Національної поліції України

Відповідно до ст. 143 Кодексу законів про працю України, ст. 6 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України від 04 квітня 2018 року № 97/2018 «Про внесення змін 
до Указу Президента України від 09 грудня 2015 року № 693», враховуючи клопотання 
Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській 
області, та з метою заохочення за успіхи в роботі 
З О Б О В ’ Я З У Є М О :

1. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області та Новопсковської районної ради за сумлінне ставлення до виконання службових 
обов’язків, ініціативу та наполегливість, спрямованих на зміцнення законності і 
правопорядку, та з нагоди відзначення Дня Національної поліції України кращих 
поліцейських Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Луганській області згідно зі списком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області Черняк Л.В. та на 
керуючого справами виконавчого апарату Новопсковської районної ради Чертову О.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради

02. Л ипчк ЇОІРЬ  № ІЗЄ '/їЗ "

СПИСОК
нагороджених осіб грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області та Новопсковської районної ради

№
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові 
нагороджуваного

Посада

1. Басков Максим Володимирович старший інспектор з режиму секретності, 
капітан поліції;

2. Білоус Людмила Володимирівна оперуповноважений сектору кримінальної 
поліції, лейтенант поліції;

3. Білоус Михайло Миколайович помічник чергового чергової частини 
сектору моніторингу, старший сержант 
поліції;

4. Бур’ян Андрій Григорович дільничний офіцер поліції сектору превенції, 
лейтенант поліції;

5. Г арбузов Владислав Г еннадійович старший дільничний офіцер поліції сектору 
превенції, капітан поліції;

6. Зайцев Володимир Павлович помічник чергового чергової частини 
сектору моніторингу, старший сержант 
поліції;

7. Конотоп Віктор Федорович поліцейський-водій СЛМТЗ, капрал поліції;
8. Кропива Інна Сергіївна інспектор сектору кадрового забезпечення, 

старший лейтенант поліції;
9. Мальцев Максим Віталійович поліцейський сектору реагування патрульної 

поліції, сержант поліції;
10. Матвеев Олексій Валентинович старший інспектор-черговий чергової 

частини сектору моніторингу, 
капітан поліції;

11. Мірошниченко Галина Василівна інспектор з інформаційної підтримки, майор 
поліції;

12. Недовєсов Костянтин Іванович старший інспектор з ювенальної превенції, 
старший лейтенант поліції;

13. Островерхова Тетяна Сергіївна інспектор сектору превенції, капітан поліції;
14. Пронька Ігор Геннадійович інспектор сектору превенції, старший 

лейтенант поліції;
15. Рибалко Сергій Олександрович заступник начальника слідчого відділення, 

капітан поліції;
16. Романченко Микола Володимирович помічник оперуповноваженого сектору 

кримінальної поліції, сержант поліції;
17. Сковородка Сергій Сергійович інспектор- криміналіст слідчого відділення, 

старший лейтенант поліції;
18. Токар Аліна Сергіївна інспектор сектору моніторингу, капітан 

поліції;
19. Шпак Катерина Володимирівна слідчий слідчого відділення, старший 

лейтенант поліції.

Керівник апарату районної Керуючий справами виконавчого
апарату районноїрадй 

ЧЕРНЯК ^  ; О.М.ЧЕРТОВА


