
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА  
ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОПСКОВСЬКА  
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

•/У смт Новопсков л /

Про нагородження грамотами голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області та голови Новопсковської районної ради з нагоди 
відзначення Дня захисника України

Відповідно до ст. ст. б, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.7 
ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України 
від 14.10.2014 № 806/2014 «Про День захисника України», з метою вшанування бойового 
подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню Українського 
народу та з нагоди Дня захисника України 
з о б о в ’ я з у є м о :

1. НАГОРОДИТИ грамотами голови Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області та голови Новопсковської районної ради за самовіддане 
служіння українському народові, сумлінне виконання службових обов'язків під час 
захисту суверенітету і територіальної цілісності держави та з нагоди Дня захисника 
України:

- Гнутова Віталія Володимировича, інспектора прикордонної служби 2 категорії- 
кулеметника 2 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів 
прикордонної служби «Білолуцьк» відділу прикордонної служби «Білолуцьк», 
старшого прапорщика;

- Єрмоленка Анатолія Миколайовича, помічника дільничного офіцера поліції сектору 
превенції Новопскового відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Луганській області, сержанта поліції;

- Зеленського Євгена Івановича, офіцера мобілізаційного відділення Старобільського - 
Новопсковського об'єднаного районного військового комісаріату, лейтенанта;

- Кузнецова Геннадія Петровича, інспектора прикордонного контролю 1 категорії З 
групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної 
служби «Танюшівка» відділу прикордонної служби «Білолуцьк», старшого 
прапорщика;

- Кузнецова Івана Олександровича, начальника ДПРП-77 ГУ ДСНС України у 
Луганській області, старшого лейтенанта служби цивільного захисту;

- Колодку Миколу Васильовича, учасника бойових дій в зоні проведення АТО/ООС;



- Майорова Ігоря Володимировича, учасника бойових дій в зоні проведення 
АТО/ООС;

- Тарануху Олександра Вікторовича, старшого техніка групи логістики відділу 
прикордонної служби «Білолуцьк», старшого прапорщика.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О. та заступника голови районної ради Літвінову О.П.


