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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

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

емт Новоисков №

Відповідно до ст.ст. 6. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Указу 
Президента України від 14.10.2014 № 806/2014 «Про День захисника України», з метою 
вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили сво< житія 
служінню Українського народу та з нагоди Дня захисника України, зобов’язую:

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

Андрущенка Геннадія - 
Віталійовича

учасника антитерористичної операції:

Буткова Сергія Сергійовича - начальника 22 державної пожежно - рят_\ вальної 
частини Головного управління ДСНС України > 
Луганській області:

Гнутого Павла Івановича -

Дяченка Олександра - 
Володимировича

Жигулу Сергія -Олександровича

Зайцева Сгора -Володимировича

командира відділення 22 державної пожежно 
рятувальної частини Головного управління 
ДСНС України у Луганській області:

опер_\ новноваженого сек і ор_\ кримінальної 
поліції Новопсковського відділ} поліції ГУН1І в 
] 1} г анській облас ті, старшого лейтенанта поліції;

інспектора прикордонної служби III категорії - 
водія оперативно бойової прикордонної 
комендатури Старобільськ (з місцем дислокації 
емт І Іовопсков). с таршого сержан та: 
дільничого офіцера поліції сектор} гірсвеїіції 
Новопсковського відділх поліції І У1111 в



Луганській області, старшого лейтенанта поліції;

Кликова Олексія Вікторовича - старшого оперуповноваженого сектору 
кримінальної поліції Новопсковського відділу 
поліції ГУН ІІ в Луганській області, капі гана 
поліції:

Коваля Романа Вікторовича - інструктора з особистої безпеки секіор) 
кадрового забезпечення Новопсковського відділу 
поліції ГУНП в Луганській області, сержанта 
поліції;

Красільнікова Володимира - 
Олексамдро ви ча

Крекіна Ярослава -Олександровича

інспектора сектору реагування патр)льноі 
поліції Новопсковського В ІД Д ІЛ ) поліції, 
старшого лейтенанта поліції;

інспектора прикордонної служби І категорії 
інструктора кінологічної групи відділення 
інспекторів прикордонної служби «Танюшівка» 
(тип А) відділ) прикордонної служби 
«Білолуцьк» І категорії (тип Б), сержанта:

Кудрю Романа Григоровича - учасника ап гитерористичної операції:

Ліверко Євгена Анатолійовича -

Літвінова Дмитра -Володимировича

1 Іедовесова Костянтина -Івановича

інспектора прикордонної служои категорії - 
помічника гранатометника 3 групи інспекторів 
прикордонної служби відділення інспекторів 
прикордонної служби «Білолуцьк» (тип В) 
В ІД Д ІЛ ) прикордонної служби «Білол\цьк» І 
катеї орії ( гнп Б), сержанта:

старшин) оперативно бойової прикордонної 
комендатури Старобільськ (з місцем дислокації 
емт Новопсков). прапорщика:

дільничого офіцера поліції сектор) превенції 
Новопсковського В ІД Д ІЛ ) поліції 1 V ІIIІ в 
Луганській області, лейтенанта поліції;

Орєхова Костянтина 
Миколайовича

Пойдіну Марину Юріївну

інспектора прикордонної служои j  категорії- 
водія групи технічних засобів охорони кордон) 
відділення інспекторів прикордонної СЛ) жби 
«Білолуцьк» (тип ( і )  В ІД Д ІЛ ) прикордонної 
служби «Білолуцьк» І категорії (тип Б), сержанта:

відповідального виконавця відділення 
забезпечення 22 державної пожежно-рятувальної 
час і ини 1 оловпої о \ правління ДС 11C )
JK ганській області;

Решетила Олега Миколайовича - інспектора сектору реагування патрульної поліції
Новопсковського в і д д і л у  поліції ГУНП в



Луганській області, старшого лейтенанта поліції:

Риб'янця Юрія Юрійовича головної о інспектора і Іовопсковського 
міськрайонного ві/иілу Головного управління 
ДСНС України у Лу ганській області:

Свистунова Максима Віталійовича - молодшого інспектора прикордонної служои 1 
категорії-тракторне га відділення інженерного 
облаштування кордону відділу прикордонної 
служби «Білолуцьк» І кагеюрії (іип Б), 
молодшого сержаііта:

Сіроклин Ігоря Вячеславовича старшого інспектора-чергового чергової частини 
сектору моніторингу Новопсковського відділу 
поліції ГУ ІІІІ в Луганській області, майора 
поліції:

Стельмахова Руслана - 
Володимировича

інспектора прикордонної служои _■> категорп- 
водія відділення інженерного облаштування 
кордону відділу прикордонної служби 
«Білолу цьк» 1 категорії (тип Б), прапорщика:

Гарануху Олександра Вікторовича - старшого техніка групи логістики відділу 
прикордонної служби «Білолуцьк» і категорії 
( тип Б), старшого прапорщика:

Тарасенка Андрія Вікторовича -

Ткаченка Олександра Івановича -

Філімонова Станіслава 
Олександровича

начальника І Іовопсковського міськрайонноїо 
відділу ГУ ДСНС України у Луганській області, 
майора служби цивільного захисту:

старшого техніка водія оперативно бойової 
прикордонної комендатури Старобільськ (з 
місцем дислокації смі Повопсков). старшого 
прапорщика:

водія 22 
Головного 
області:

державної 11 ожежно-ряту в а. і ьті ої часті і н и 
управління ДСГІС у Луганській

Харкевича Івана Петровича -

Хауста Миколу Олексійовича -

ІВО  начальника відділення інспекторів 
прикордонної служби «Гануеівка» (тип В) 
відділу прикордонної служби «Білолуцьк» І 
категорії (тип Б), лей тенанта;

молодшого інспектора прикордонної служби І 
категорії - водія оперативно - бонової 
прикордонної комендатури Старобільськ (з 
місцем дислокації емт Повопсков). молодшого 
сержан і а:

Хворостяна Олександра - 
Анатолійовича

інспектора прикордонної служби III категорії 
оперативно - бойової прикордонної комендату ри



Старобільськ (з місцем дислокації смт 
І Іовопсков). молодшого сержанта:

Червенко Сері ія Івановича -

Чумака Андрія Володимировича

і неї іектора-чергового чергової частини сектору 
моніторишу І ІО ВО П СКО ВСЬКО ГО  В ІД Д ІЛ ) поліції 
І УІI I І  в Лу ганській області, майора поліції:

водія 22 державної пожежно рятувальної 
частини Головного управління ДСІІС України \ 
Луганській області:

Шермірзасва Валентина - 
Геннадійовича
Шпак Катерину Володимирівну

} часинка ант и терористичної операції:

слідчого слідчого відділення Новопсковського 
В ІД Д ІЛ ) поліції ГУНП в Луганській області, 
лейтенанта поліції.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження шлнпіаю за собою.

Голова районної „ „ Л
державної адміністрації О / <JІ064^*/у j j  ЛАТИШЕВА


