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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

2<?/? & 1*1 А- ( І Р £ 0 /і  смт Новопсков №

Про внесення змін до складу тимчасової районної протиепідемічної комісії з питань 
запобігання поширення на території Новопсковського району Луганської області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУЮ-19

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання 
занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-пСоУ», розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації- 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.02.2020 № 161 «Про створення 
тимчасової обласної протиепідемічної комісії з питань запобігання занесенню та поширенню на 
території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19», 
комплексного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на 
території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19, 
затвердженого рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій від 12.02.2020 № 4, з метою проведення спільних заходів для запобігання 
занесенню та поширенню на території Новопсковського району Луганської області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19,
З О Б О В ’Я З У Ю :

1. Внести зміни до складу тимчасової районної протиепідемічної комісії з питань 
запобігання поширення на території Новопсковського району Луганської області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19, затвердивши її склад, що 
додається.

2. Тимчасову районну протиепідемічну комісію з питань запобігання поширення на 
території Новопсковського району Луганської області гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом СОУГО-19 у своїй діяльності керуватися розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ», 
розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації -  керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 27.02.2020 № 161 «Про створення тимчасової обласної 
протиепідемічної комісії з питань запобігання занесенню та поширенню на території області 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19», комплексним планом 
протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19, затвердженого рішенням 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій «ід 
12.02.2020 (протокол № 4).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Новопсковської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
£ 2  З & івн я  ЇСгс, Ч № 2  -ґ5~

СКЛАД
тимчасової районної протиепідемічної комісії з питань запобігання поширення на 

території Новопсковського району Луганської області гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом СОУШ-19

Слюсарєва Світлана Олександрівна

Черняк Людмила Василівна

Капіч Владислав Станіславович

Чугай Едуард Леонідович

Костенко Сергій Олександрович

Бай Ольга Миколаївна

Колесник Василь Миколайович

Бондаренко Сергій Михайлович

Гаєв Вадим Вікторович 

Полтенко Сергій Пилипович 

Бакало Геннадій Анатолійович

- голова Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області, голова комісії;

- керівник апарату Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, 
заступник голови комісії;

- головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, секретар комісії;

Члени комісії:

- в. о. директора КНП «Новопсковський центр 
ПМСД», (за згодою);

- в. о. головного лікаря КНП «Новопсковське 
ТМО», за згодою;

- старший фельдшер Новопсковської підстанції 
«Луганської міської станції швидкої медичної 
допомоги» (за згодою);

- начальник Новопсковського районного управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області
(за згодою);

- завідувач Новопсковського відділення 
міжрайонної Старобільської філії ДУ «Луганський 
обласний лабораторний центр» МОЗ України (за 
згодою);

- Новопсковський селищний голова (за згодою);

- Білолуцький селищний голова (за згодою);

- Можняківський сільський голова (за згодою);



Бугаєвський Олександр Васильович

Бутков Костянтин Володимирович

Василенко Валентина Олександрівна

Грачевцов Іван Федорович

Зінченко Юрій Іванович

Ізюмський Ігор Віталійович

Калиновський Олексій 
Олександрович

Липівський Анатолій 
Володимирович

Мащенко Сергій Ігорович

Комісаренко Олена Миколаївна

Носов Андрій Сергійович

Плис Віталій Іванович

Волошин Дмитро Вікторович

Тарасенко Андрій Вікторович

Кузнєцова Світлана Анатоліївна 

Козлова Ольга Василівна

Літвінова Олена Петрівна 

Авдонін Павло Олексійович 

Кісель Олена Василівна

Керівник апарату

ГІісківський сільський голова (за згодою); 

Козлівський сільський голова (за згодою); 

Рогівський сільський голова (за згодою); 

Новобілянський сільський голова (за згодою); 

Павленківський сільський голова (за згодою); 

Новорозсошанський сільський голова (за згодою); 

Танюшівський сільський голова (за згодою);

Ганусівський сільський голова (за згодою);

Риб'янцівський сільський голова (за згодою);

Закотненська сільська голова (за згодою);

Донцівський сільський голова (за згодою);

Кам'янський сільський голова (за згодою).

начальник Новопсковського ВП ГУ НП в 
Луганській області (за згодою);

начальник Новопсковського міськрайонного 
відділу ГУ ДСНС України у Луганській області, 
(за згодою);

начальник відділу освіти Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області;

начальник відділу культури, молоді та спорту 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

заступник голови Новопсковської районної ради 
сьомого скликання (за згодою);

начальник відділу прикордонної служби 
«Білолуцьк» (за згодою);

начальник управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської 
області.

7
Людмила ЧЕРНЯК


