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і н с ш і іл А Ш смт Новопсков

Про внесення змін до складу районної координаційної ради з національно -  
патріотичного виховання дітей та молоді

Відповідно до ст.ст. 6, 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 
Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286 «Про Стратегію національно- 
патріотичного виховання», з метою вдосконалення роботи з патріотичного виховання дітей 
та молоді в районі та у зв’язку з кадровими змінами 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до складу районної координаційної ради з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, затвердженого п. 2 розпорядження голови райдержадміністрації 
від 11 березня 2016 року № 116 «Про утворення районної координаційної ради з 
національно - патріотичного виховання дітей та молоді», виклавши його у новій редакції, 
що додається.

2 . Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 15 вересня 2017 року № 805 «Про внесення змін до складу районної координаційної 
ради з національно -  патріотичного виховання дітей та молоді».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
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СКЛАД
районної координаційної ради з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді

1 Скороход О.О.

2 Кузнецова С.А.

3 Віннік І.В.

4 Козлова О.В.

5 Білозьоров О. В.

6 Потоцький Є.В.

7 Сопов С.Й.

8 Скороход А.І.

9 Чернявська О.С.

10 ЧорнухаО.В.

11 СухорадаО.В.

заступник голови райдержадміністрації, голова Ради

начальник відділу освіти райдержадміністрації, 
заступник голови Ради

завідувач сектору з питань молоді, спорту та охорони 
здоров’я райдержадміністрації, секретар Ради

Члени Ради:

начальник відділу культури райдержадміністрації

старший інспектор сектору кадрового забезпечення 
Новопсковського ВП ГУНП, капітан поліції (за 
згодою)

голова громадської організації «Моя Новопсковщина» 
(за згодою)

головний спеціаліст відділення комплектування та 
призову Старобільсько-Новопсковського об’єднаного 
районного військового комісаріату Луганської області 
(за згодою)

голова Громадської організації «Новопсковська місцева 
організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» (за згодою)

заступнк директора з навчально-виховної роботи 
Новопсковського Будинку дитячої та юнацької 
творчості (за згодою)

голова Новопсковського районного товариства 
«Просвіта ім. Т. Шевченка», член громадської ради при 
Новопсковській райдержадміністрації (за згодою)

науковий співробітник КЗ «Новопсковський
краєзнавчий музей Новопсковської районної ради» (за 
згодою)

Завідувач сектору з питань молоді, 
спорту та охорони здоров’я 
райдержадміністрації Ірина ВІННІК


