
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

$ /. Л і і  і  /НА и  г сіі іОд смт Новопсков

Про внесення змін до п.1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 
07 лютого 2018 року № 41

Відповідно до статей 2, 22, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року 
№ 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», з метою координації 
діяльності управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та 
забезпечення їх взаємодії з відповідними громадськими організаціями щодо створення 
ефективної системи заходів для запобігання подальшому поширенню туберкульозу, 
наркоманії та ВІЛ-інфекції/СНІДу у Новопсковському районі, та у зв’язку з кадровими 
змінами
з о б о в ’я з у ю :

1. Внести зміни до п. 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 
07 лютого 2018 року № 4 ] ; виклавши склад Координаційної ради з питань протидії 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при районній державній 
адміністрації у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 10 вересня 2018 року № 592 «Про внесення змін до розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 07 лютого 2018 року № 41».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
,//. !С. № ї '/ Г

СКЛАД
Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з 

наркоманією при районній державній адміністрації

Слюсарєва -  перший заступник голови райдержадміністрації, в. о.
Світлана Олександрівна голови райдержадміністрації, голова Координаційної ради;

Нестеренко -  в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО, заступник
Олексій Сергійович голови Координаційної ради (за згодою);

М ожаєва -  лікар кабінету «Довіра» Новопсковського РТМО,
Ольга Алімівна секретар Координаційної ради (за згодою);

Члени Координаційної ради:

Чугай -  в. о. директора, заступник директора з медичного 
Едуард Леонідович обслуговування КНП «Новопсковський центр ПМСД» (за

згодою);

Кузнецова -  начальник відділу освіти райдержадміністрації;
Світлана Анатоліївна

Колесник -  начальник служби у справах дітей райдержадміністрації; 
Світлана Іванівна

Колесник 
Василь Миколайович

Ізюмський 
Олександр Павлович

Сіренко 
Сергій Вікторович

Хомутянська 
Світлана Іванівна

Віннік 
Ірина Володимирівна

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

перший заступник начальника Новопсковського ВП ГУНП 
в Луганській області, підполковник поліції (за згодою);

лікар психіатр-нарколог Новопсковського РТМО (за 
згодою);

начальник управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації;

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

Міфтахов - завідувач поліклінічним відділенням Новопсковського
Paie Ахматдинович РТМО (за згодою).

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


