
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков

Про внесення змін до складу районної евакуаційної комісії

Відповідно до ст.ст. 19, 33 Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. б, 39, 41 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення належної роботи 
районної евакуаційної комісії та у зв’язку з кадровими змінами

з о б о в ’ я з у ю

1. Внести зміни до складу районної евакуаційної комісії, затвердженого п. 2 
розпорядження голови райдержадміністрації від 25 грудня 2008 року № 621 «Про 
затвердження Положення про районну евакуаційну комісію та її склад», затвердивши його у 
новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 11 лютого 2019 року № 61 «Про внесення змін до складу районної евакуаційної комісії».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова
Г

Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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районної евакуаційної комісії

№
з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада за штатним розкладом Статус у складі евакокомісії

№
службовог

0
телефону

№
домашньог 
о телефону

1 2 3 4 5 6
1. Слюсарєва

Світлана Олександрівна
перший заступник голови 
райдержадміністрації

голова комісії 2-17-77 066 5215233

2. Скороход Олександр Олексійович заступник голови райдержадміністрації заступник голови комісії 2-12-57 050 6946866
3. Капіч Владислав Станіславович головний спеціаліст з питань цивільного 

захисту райдержадміністрації
секретар комісії 2-11-04 066 3257794

4. Тарасенко Андрій Вікторович начальник Новопсковського міськрайонного 
відділу Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Луганській області (за згодою)

начальник групи 
протипожежного захисту

2-14-71
черг.

2-13-35

2-24-49 
066 666760

5. Шрамко Євгеній Валерійович головний фахівець Новопсковського 
міськрайонного відділу Головного управління 
Державної служби з надзвичайних ситуацій у 
Луганській області (за згодою)

технічний працівник групи 
протипожежного захисту

2-14-71
черг.

2-13-35

095 1580691

6. Суханова Світлана Петрівна головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

начальник групи 
транспортного забезпечення

2-22-30 099 3011996

7. Шкуренко Ольга Михайлівна директор територіального центру соціального 
обслуговування населення (надання 
соціальних послуг)

начальник групи обліку 
евакуації населення та 
інформації

2-10-08 2-18-37 
099 0776529

8. Антоненко Любов Миколаївна головний бухгалтер територіального центру 
соціального обслуговування населення 
(надання соціальних послуг)

обліковець 2-10-08 2-20-31

9. Андрущенко Аліна Іванівна завідувач відділення організації надання 
натуральної адресної грошової допомоги

обліковець 2-10-08 -



10 Гончарова Оксана Миколаївна завідувач відділення соціальної допомоги 
вдома територіального центру соціального 
обслуговування населення (надання 
соціальних послуг)

начальник групи організації 
розміщення населення в 
безпечному районі

2-10-08 2-41-40

11 Сєрікова Тамара Миколаївна начальник відділу призначень державних 
соціальних допомог, компенсацій та житлових 
субсидій управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

технічний працівник групи 
організації розміщення 
населення в безпечному 
районі

2-18-98 2-21-34 
050 7156840

12. Хомутянська Світлана Іванівна начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

технічний працівник групи 
організації розміщення 
населення в безпечному 
районі

2-22-37 066 4527252

13. Решетило Євген Вікторович начальник сектору реагування патрульної 
поліції Новопсковського ВП ГУ НП України в 
Луганській області (за згодою)

начальник групи забезпечення 
охорони громадського 
порядку і безпеки руху

2-13-32 066 6787010

14. Лазуренко Ольга Миколаївна начальник відділу організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю апарату 
райдержадміністрації

начальник групи зв’язку та 
оповіщення

2-22-31 050 5048291

15. Бикова Тамара Миколаївна директор державної районної лабораторії 
ветеринарної медицини (за згодою)

начальник групи радіаційного 
та хімічного захисту

2-45-79

16. Соловйова Лариса Михайлівна лікар-невропатолог Новопсковського 
районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою)

начальник групи медичного 
забезпечення

2-47-84

17. Гусарова Тетяна Вікторівна медична сестра неврологічного кабінету 
Новопсковського районного територіального 
медичного об’єднання (за згодою)

медична сестра 2-41-01

18. Сазонов Яків Анатолійович фельдшер швидкої допомоги Новопсковської 
підстанції Луганської міської станції швидкої 
медичної допомоги (за згодою)

фельдшер 103

19. Стародубцев Іван Олексійович фельдшер швидкої допомоги Новопсковської 
підстанції Луганської міської станції швидкої 
медичної допомоги (за згодою)

фельдшер 103

20. Вагін Юрій Юрійович водій автомобіля Новопсковської підстанції 
Луганської міської станції швидкої медичної 
допомоги (за згодою)

водій автомобіля швидкої 
допомоги

103
(2-14-96)

095 2918633



21. Сковородка Наталія Василівна начальник відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

начальник групи забезпечення 
продуктами харчування та 
предметами першої 
необхідності

2-17-76 095 3862164

22. Мірошниченко 
Анна Олександрівна

головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

технічний працівник групи 
забезпечення продуктами 
харчування та предметами 
першої необхідності

2-17-76 095 0501770

23. Закутько
Людмила Володимирівна

головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

технічний працівник групи 
інженерного забезпечення

2-22-30 2-20-73 
066 9620866

24. Должков Євген Іванович начальник архівного відділу 
райдержадміністрації

начальник групи збереження 
архівних документів

2-15-20 095 8479141

25. Козлова Ольга Василівна начальник відділу культури 
райдержадміністрації

начальник групи збереження 
культурної спадщини

2-12-67 095 7628695


