
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

/Z -fix смт Новопсков № Ч

Про стан військового обліку на території Новопсковського району Луганської області у 
2020 році та завдання щодо його поліпшення на 2021 рік

Відповідно до статей 2, 6, 27, 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», статей 17, 18, 21 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників і військовозобов’язаних» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.02.2015 № 45 ДСК (із змінами в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.01.2018 № 12 ДСК), листа Старобільсько-Новопсковського об'єднаного 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 
26 грудня 2020 року № ВОБССЗ/79, з метою забезпечення належної організації та ведення 
військового обліку призовників і військовозобов'язаних на території Новопсковського 
району Луганської області 
зобов'язую:

1. Взяти до відома інформацію військового комісара Старобільсько-Новопсковського 
об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 
Сергія Свириденка «Про стан ведення військового обліку військовозобов’язаних на 
території Новопсковського району у 2020 році», що додається.

2. Затвердити:
1) завдання щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних та підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за 
організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 
забезпечення функціонування системи військового обліку на території Новопсковського 
району Луганської області на 2021 рік, що додається;

2) план перевірок стану військового обліку на території Новопсковського району 
Луганської області на 2021 рік, що додається;

3) план звіряння у 2021 році облікових даних виконавчих органів селищних рад, 
підприємств, установ та організацій на території Новопсковського району Луганської 
області з обліковими даними Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що додається;

4) перелік заходів щодо поліпшення стану військового обліку у 2021 році на території 
Новопсковського району Луганської області, що додається.

3. Створити комісію з перевірки стану військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, що розташовані на території Новопсковського району Луганської області, у 
2021 році та затвердити її склад, що додається.



4. Головного спеціаліста з питань внутрішньої політики, організаційної та 
інформаційної роботи апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області забезпечити висвітлення інформації щодо функціонування системи військового 
обліку на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА



Додаток 1
До проекту розпорядження голови 
районної державної адміністрації 

-/Д £02.1 № V____

Інформація 
військового комісара Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районної о 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан 
ведення військового обліку військовозобов’язаних на території 

Новопсковського району у 2020 році

Військово-облікова робота та бронювання військовозобов’язаних і 
призовників в органах державної влади, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях району у 
2020 році була організована і здійснювалася відповідно до вимог чинного 
законодавства та розпорядження голови Новопсковської райдержадміністрації 
«Про стан військового обліку на території Новопсковського району у 20! 9 році 
та завдання щодо його поліпшення у 2020 році» від І 1.01.2020 року № 6. З 
метою покращення стану військового обліку на території район} районною 
державною адміністрацією, керівниками органів місцевого самоврядування, 
підприємствами. установами спільно з територіальним центром 
комплектування проведено комплекс заходів, спрямованих на належне ведення 
військового обліку та здійснення контролю за його станом.

Питання військового обліку розглядались на нарадах у районній 
державній адміністрації, зокрема обговорено план заходів з військово-облікової 
роботи на 2021 рік. За підсумком наради керівникам органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, та організацій надані доручення, які 
були виконані.

2і лютого 2020 року та 21 серпня 2020 року проведено показове заняття 
за темою: «Організація та ведення військового обліку військовозобої 'язаних на 
підприємствах, в установах, навчальних закладах» на базі Старобільсько- 
Новопсковського об’єднаного районного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, що позитивно вплинуло на покращення організації 
військового обліку на підприємствах району.

19 лютого та 20 серпня 2020 року територіальним центром 
комплектування та соціальної підтримки проведені інструкторсько-методичні 
заняття з посадовими особами органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами і організаціями, відповідальними за військовий 
облік і бронювання військовозобов’язаних.

Комісією районної держадміністрації, у взаємодії з районним 
територіальним центром комплектування та соціальної підіримки. від повідно до 
плану, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації. 2020 року 
були проведені перевірки функціонування системи військового обліку 
громадян України у: об’єднаній територіальній громаді, селищній раді, 6 
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сільських радах 20 підприємствах Новопсковського району. План перевірок 
виконаний на 100 %.

За результатами перевірок зроблено висновок, що стан військового 
обліку на об'єктах перевірки в цілому відповідає вимогам законів України, 
інших нормативно-правових актів. Посадові особи органів місцевого 
самоврядування, підприємств та установ, які підлягали перевірці, відповідально 
поставились до перевірки.

В той же час при перевірці виявлено недоліки в організації військового 
обліку, а саме:

- відсутні дата та підпис військовозобов’язаних про ознайомлення з 
правилами військового обліку;

- в картках первинного обліку у пункті 1 1 «стан здоров'я» інформація 
відсутня, дата повторного медичного огляду відсутня;

- в картках форми П-2, у пункті «відомості про військовий облік», записи 
зроблені у відповідності до вимог пункту 40 постанови КМУ № 921 від 
07.12.2016 року;

- повідомлення про зміну облікових даних, про прийня і тя тві. ьнення) на 
роботу (навчання) надсилаються невчасно;

- не своєчасно здійснюється інформування територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки про призначення, переміщення і 
звільнення працівників, які виконують обов’язки щодо ведення обліку 
військовозобов'язаних і призовників;

- керівники підприємств, установ та організацій приймають на роботу 
військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку у територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки, не поновлені на військовому обліку, 
або які не мають військово-облікового документу.

- об’єднані територіальні громади, сільські та селищні ради не уточнюють 
облікові дані військовозобов’язаних та призовників шляхом подворового 
обходу.

- наявні випадки, що деяким відповідальним особам за ведення 
військового обліку не нараховується доплата у розмірі до 50 відсотків 
посадового окладу, крім державних службовців, що порушує п. 1 І постанови 
КМУ № 921 від 07.12.2016 року.

- наявні випадки не подання звернень, щодо ухилення громадян від 
виконання військового обов’язку відповідальними особами до органів 
Національної поліції у разі не явки осіб до територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки, яким раніше було вручало повістку 
про виклик наручно.

повідомлення, щодо реєстрації/ліквідації підприємств до 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки сільським та 
селищними радами, не надсилаються.

Такі та інші недоліки виявлено у:
Донцівській сільській раді (голова А.НОСОВ, відповідальна за 

військовий облік Л.БЕДННКО), Білолуцька селищна рада (С.І 1ОЛ1Т.11КО, 
відповідальна за військовий облік Н.ВАСЮКОВА), Рибянцівська сільська рада 



(голова С.МАЩЕНКО, відповідальна за військовий облік І.ФОМЕ] 1КО), СВОК 
«Слобожанський» (керівник М.РОМАНЧЕНКО, відповідальна за військовий 
облік Л.КОЛМИКОВА), СФГ Альтаїр (керівник (відповідальний за військовий 
облік) О.ПРОТАСОВ), ТОВ «Булавін» (керівник (відповідальний за військовий 
облік) А.ПРИСІЧЕНКО).

Виявлені недоліки були усунуті під час перевірки. За незадовільне 
ведення військового обліку притягнуті до адміністративної відповідальності 
особи відповідальні за ведення військового обліку Донцівської сільської ради, 
Білолуцької селищної ради, Рибянцівської сільської ради, СВОК 
«Слобожанський», СФГ Альтаїр, ТОВ «Булавін».

На належному рівні організований військовий облік у:
ТОВ СІЇ «Нібулон» філії Новопсковської (керівник О.ДІЇРЕВЯНКО, 

відповідальна за військовий облік Н.ЛУКІЧОВА), ТОВ «Білолуцьк-Агро» 
(директор (відповідальний за військовий облік) ('.ЧУБАР). Аналіз результатів 
проведених перевірок свідчить про те, що завдяки постійному контролю з боку 
районної державної адміністрації та територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, стан військового обліку у більшості суб'єктів перевірки 
повною мірою відповідає вимогам законів України, інших нормативно- 
правових актів, хоча і потребує додаткового контролю з боку посадових осіб.

План звіряння облікових даних підприємств, установ та організацій, 
виконавчих комітетів сільських, селищної рад з обліковими даними військового 
комісаріату на 2020 рік виконаний на 100%.

Заходи щодо розшуку військовозобов’язаних та призовників, які 
ухиляються від виконання військового обов'язку, Новопсковським В: 1 ГУНИ із 
Луганській області не здійснювались.

Протягом року проводилась робота щодо бронювання 
військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними 
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями на період мобілізації та на воєнний час. Випадків незаконного 
бронювання не виявлено.

Таким чином, стан організації ведення військового обліку призовників і 
військовозобов'язаних у місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, 
в установах і організаціях району в цілому відповідає вимогам чинному 
законодавству України, але потребує системної роботи іцодс усунення 
недоліків та загального покращення з боку органів місцевого самоврядування, 
Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, керівників ні іпрнємств, 
організацій і установ та посилення відповідальності посадових осі5, на яких 
покладено обов’язки з питань організації ведення військового обліку.

Військовий комісарі z/
Старобільсько-НіЖуковського ОР ТЦК та СП 
капітан /// Сергій СВИРИДЕН КО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації

Завдання
щодо методичного забезпечення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та підвищення кваліфікації 

посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 
забезпечення функціонування системи військового обліку на території 

Новопсковського району Луганської області на 2021 рік

№ з/п Категорія осіб, 
відповідальних за 

ведення військового 
обліку

Хто залучається Хто проводить, 
посада, 

прізвище, ім'я 
та по батькові

Період 
навчання,дата 

проведення

Тема занять з військово- 
обліковими робітниками

Відмітка 
про 

виконання

1 Особи, відповідальні за 
ведення військового 
обліку у виконкомах 

селищних рад

Облікові 
робітники

Старший 
офіцер 

відділення 
військового 

обліку та 
бронювання 
сержантів і 

солдат ів запасу, 
лейтенант 
Є. ЖАДАН

25.02.2021
19.08.2021

1. Організація та ведення 
військового обліку 

військовозобов’язаних у 
виконавчих комітетах 

селищних рад

2 Особи, відповідальні за 
ведення військового 
обліку в установах, 

організаціях, 
підприємствах 

державної форми 
власності

Облікові 
робітники

Старший 
офіцер 

відділення 
військового 

обліку та 
бронювання 
сержантів і 

солдатів запасу, 
лейтенант 
Є. ЖАДАН

26.02.2021
20.08.2021

1. Організація та ведення 
військового обліку 

військовозобов’язаних на 
підприємствах, в 

установах, навчальних 
закладах.

2. Організація бронювання 
військовозобов’язаних за 

підприємствами, 
організаціями, установами 
на період мобілізації та на



Особи, відповідальні за 
ведення військового 
обліку в установах, 

організаціях, 
підприємствах 

недержавної форми 
власності

і

Облікові 
робітники

Старший 
офіцер 

відділення 
військового 

обліку та 
бронювання 
сержантів і 

солдатів запасу 
лейтенант 
Є. ЖАДАН

воєнний час.
3. Обов’язки керівників 

підприємств та військових 
комісарів по оформленню 
відстрочок від призову по 
мобілізації у воєнний час.

24.02.2021
18.08.2021

1. Організація та ведення 
військового обліку 

військовозобов’язаних па 
підприємствах, в 

установах, навчальних 
закладах.

2. Організація бронювання 
військовозобов’язаних за 

підприємствами, 
організаціями, установами 
на період мобілізації та на 

воєнний час.
3. Обов’язки керівників 

підприємств та військових 
комісарів по оформленню 
відстрочок від призову по 
мобілізації у воєнний час.

Керівник апарату 
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
рай держадм і н і страції

План 
перевірок стану військового обліку на території Новопсковського району 

Луганської області на 2021 рік

№ 
з/п

Найменування 
виконавчих комітетів 

сільських та 
селищних рад

Планові дати переві рок Результати перевірки
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ь 
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ті
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кі
ст

ь 
в/
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 ж
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ок
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из

ов
ни

ки

ві
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іт
ка

 
пр

о 
ви

ко
на

нн
я

9

Новопсковська 
селищна рада

13

ГОВ «Санаторій
«Перлина»

19

3. Білолуцька селищна 
рада

9

4. ТОВ «ОРХІДЕЯ 2015» 10
5. ПСП «РАМУС» 14
6. ФГ «ЗАСТАВА-2014» 28
7. ФГ «ЗАСТАВА-2010» 26
8. ТОВ «ТЕХНАУКА» 3

9. ТОВ «ГРИСАР-АГРО» 13

10 НОВОПСКОВСЬКА
ФІЛІЯ СП ТОВ 

«НІБУЛОН»

14



11. СФГ «ПРОЛІСОК»

12. ТОВ «МОНТАЖНИК» 13

13. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Новопсковський центр 
первинної медико- 

санітарної допомоги 
Новопсковської 
районної ради»

19

і 14. стов 
«ЗААЙДАРІВСЬКЕ»

9

і 15‘ 
_____

ТОВ «ЛАН» 28

; 16. Філія «Новопсковський 
райавтодор» ДП 

«Луганський 
облавтодор» «ВАЛ’ 

«ДАК «Автомобільні 
дороги України»

9

17. свок 
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

18. СФГ «НАДЕЖДА» 26

19. ТОВ «ТОПАЗ» 9

20. ФГ«ХИЖНЯК» 3

21. ТОВ «ПРОМІНЬ»
_____

19
J

Керівник апарату 
райдержадміністрації



17

17
_____________

Людмила ЧЕРНЯК

.1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

№ Ч__

План 
звіряння у 2021 році облікових даних виконавчих органів селищних рад, підприємств, установ та організацій 

на території Новопсковського району Луганської області з обліковими даними Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки

№ 
з/п

Найменування 
виконавчих комітетів 
сільських та селищних 

рад

Планові дати неревірок Результати перевірки
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ка
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 ж
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ки

1. Новопсковська селищна 
рада

10

2. ТОВ «Санаторій 
«Перлина»

11

3. Білолуцька селищна 
рада

16

4. ТОВ «ОРХІДЕЯ 2015» 26
5. ПСП «РАМУС» 7
6. ФГ «ЗАСТАВА-2014» 13
7. ФГ «ЗАСТАВА-2010» 18
8. ТОВ «ТЕХНАУКА» 10

9. ТОВ «ГРИСАР-АГРО» 2

10. НОВОПСКОВСЬКА 
ФІЛІЯ СП ТОВ 

«НІБУЛОН»

10



ТС СФГ «ПРОЛІСОК» 7

12. ТОВ «МОНТАЖНИК» 18

13. Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

«Новопсковський центр 
первинної медико- 

санітарної допомоги 
І Іовопсковської 
районної ради»

29

14. СТОВ 
«ЗААЙДАРІВСЬКЕ»

5

15. ТОВ «ЛАН» 21

16. Філія «Новопсковський 
райавтодор» ДН 

«Луганський 
облавтодор» «ВАТ 

«ДАК «Автомобільні 
дороги України»

1

!
1

17. свок 
«СЛОБОЖАНСЬКИЙ»

18

18. СФГ «НАДЕЖДА» 21

19. ТОВ «ТОПАЗ» 10

20. ФГ «ХИЖНЯК» 17

21. ТОВ «ПРОМІНЬ» 29
_______

Керівник апарату' 
райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадм ін істрації 
/Д № у

Перелік 
заходів щодо поліпшення етану військового обліку у 2021 році на території 

Новопсковського району Луганської області

№
з/п

Мета заходу Зміст заходу Виконавці

1. Щодо забезпечення 
персонально-первинного 

обліку призовників і 
військовозобов’язаних 

виконавчими комітетами 
селищних рад

1) Використовувати кожне
прибуття призовників і
військовозобов'язаних з особистих 
питань до органів місцевого 
самоврядування, центрів надання 
адміністративних послуг для 
звіряння їх облікових даних із 
картками первинного обліку;
2) при необхідності внесення змін
у військові квитки
військовозобов'язаних (при зміні 
військово-облікових даних)
приймати їх під розписку та 
подавати до військового
комісаріату для внесення
необхідних змін;
3) розробити плани звірянь
облікових даних карток
первинного обліку призовників і 
військовозобов'язаних. які
перебувають на військовому 
обліку, з їх обліковими даними, 
що містяться в особових картках 
призовників і
військовозобов'язаних 
підприємств, установ, організацій, 
де вони працюють (навчаються), 
що перебувають на території 
відповідальності селищних рад, а 
також плани контролю за 
виконанням посадовими особами 
підприємств. установ. та
організацій, які перебувають на 
території відповідних населених 
пунктів, встановлених правил 
військового обліку та здійснювати 
заходи звіряння і контролю 
відповідно до цих планів:
4) проводити персональний
виклик призовників та
військовозобов’язаних з метою 
обліку та уточнення необхідної 
інформації:
5) своєчасно здійснювати
інформування військового
комісаріату про призначення,

голови 
виконавчих 

органів селищних 
рад, керівники 
підприємств, 

установ та 
організацій на 

території 
Новопсковського 

району 
Луганської 
області(за 

згодою)



переміщення і звільнення
працівників. які виконують 
обов'язки щодо ведення обліку 
військовозобов'язаних і
призовників.

г. Щодо забезпечення 
персонального обліку 

призовників і 
військовозобов’язаних 
державними органами, 

підприємствами, 
установами та 
організаціями

1) проаналізувати кваліфікаційні
вимоги до посад на відповідність 
спеціальностям, визначеним у 
иос гайові Кабінету Міністрів 
України від 14.10.1994 № 711 
«Про затвердження переліку 
спеціальностей, за якими жінки, 
що мають відповідну підготовку, 
можу і ь бути взяті на військовий 
облік», при наявності жінок, що 
працюють на таких посадах і 
мають відповідні спеціальності,- 
скеровувати їх до Старобільсько- 
I Іовопсковського об'єднаного
районного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки для взяття на 
військовий облік:
2) встановити взаємодію із
військовими комісаріатами інших 
адміністративно-тери горіальних 
одиниць (за наявності в них на 
обліку військовозобов’язаних та 
призовників, що працюють в 
державному органі, підприємстві, 
ус танові, організації), здійснювати 
їх письмове інформування про 
призначення. переміщення і 
звільнення осіб, відповідальних за 
ведення військового обліку, в ході 
взаємодії уточнити строки та 
способи звіряння даних особових 
карток. їх облікових даних, 
внесення відповідних змін до них, 
а також порядок оповіщення 
призовників і
військовозобов'язаних, 
відряджати осіб, відповідальних за 
ведення військового обліку, у 
визначені строки до таких 
військових комісаріатів для 
проведення звіряння даних
особових карток призовників і 
військовозобов’язаних з їх 
обліковими документами у 
С гаробільсько-Новопсковському 
об'єднаному районному
територіальному центру
комплектування та соціальної 
підтримки:
3) керівникам навчальних закладів
забезпечити відпрацювання

голови 
виконавчих 

органів селищних 
рад. керівники 
підприємств, 

установ та 
організацій на 

території 
Новопсковського 

району 
Луганської 
області (за 

згодою)



1 особових карток на усіх
призовників 
(військовозобов'язаних), що
працюють та навчаються в 
навчальних закладах;
4) посилити відповідальність 
посадових осіб, на яких покладено 
обов'язки з питань організації 
ведення військового обліку;
5) своєчасно надсилати
повідомлення про прийняття 
(звільнення) на роботу (навчання), 
згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 07.12.2016 
№ 921 (зі змінами).

3.

L___

Щодо розшуку 
військовозобов’язаних, 

які ухиляються від 
виконання військового 

обов’язку

■ 

______________________ __

відпрацювати дієву систему 
роботи щодо розшуку, затримання 
і доставки до Старобільсько- 
11о воі і с ко вс ь ко го об' єд н ано го
районного територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки громадян, які
ухиляються від виконання
військового обов'язку ЗГІДНО 3 
отриманими зверненнями,
направляти списки таких громадян 
до державних органів, органів 
місцевого самоврядування, до 
яких прибувають громадяни для 
вирішення особистих питань і де 
здійснюється ідентифікація їх 
особи, - для виклику
представників Національної
поліції при прибутті таких осіб.

голови 
виконавчих 

органів селищних 
рад, керівники 
підприємств, 

установ та 
організацій на 

території 
Новопсковського 

району 
Луганської 
області (за 

згодою)

Керівник пиара ту 
р а йд ержад м ін і с гра ції Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

/2 № V

СКЛАД 
комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що 
розташовані на території Новопсковського району Луганської області у 2021 році

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

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

Жадан Євген старший офіцер (лейтенант) відділення військового 
обліку та бронювання сержантів і солдат запасу 
Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, секретар комісії (за згодою);

Члени комісії:
Скребцова Марина - головний спеціаліст з питань мобілізаційної та оборонної 

роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

Стецик Ярослав - відповідальний виконавець мобілізаційного відділення 
Старобільсько-Новопсковського об'єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (за згодою);

Гаценко Роман - провідний спеціаліст відділення призову Старобільсько- 
Новопсковського об'єднаного районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

Стефанов Сергій -начальник відділення офіцерів запасу і кадрів 
Старобільсько-Новопсковського об’єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (за згодою);

Коротун Лілія - інструктор відділення рекрутингу та комплектування 
Старобільсько-Новопсковського об'єднаного районного 
територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, молодший сержант (за згодою);

Гринь Іляна - головний спеціаліст відділення військового обліку та 
бронювання сержантів і солдат запасу Старобільсько- 
Новопсковського об'єднаного районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);

Кузнецова Світлана - начальник відділу освіти Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області;

Сковородка Наталія - завідувач сектору з питань регіонального розвитку, 
інвестиційної діяльності та охорони здоров'я 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

Калініченко Олександр - начальник сектору моніторингу Новопсковського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції України 
в Луганській області, капітан поліції (за згодою).

Керівник апарату 
райдержадміністрації .: } ' Людмила ЧЕРНЯК


