
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОПСКОВСЬКА 
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Оїиі-ьСУгчО'ію  смх Новопсков № 32-(-9-

ІІро нагородження кращих спортсменів 
та благодійників Новопсковського району 
за підсумками 2017року

Відповідно'до ст.ст. 6, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п. 7 
ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Районної програми з 
реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту Новопсковщини на 
2014-2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 листопада 2013 року №22/5:

1. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та Новопсковської районної ради кращих спортсменів Новопсковського 
району за високі спортивні досягнення і вагомий внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту Новопсковського району за підсумками 2017 року (Додаток 1).

2. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та Новопсковської районної ради кращих тренерів Новопсковського 
району за сумлінну працю та успіхи, досягнуті в спортивній роботі з молоддю за підсумками 
2017 року (Додаток 2).

3. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області та Новопсковської районної ради спортсменів за високі спортивні 
результати та вагомий внесок у розвиток та пропагування важкої атлетики в 
Новопсковському районі за підсумками 2017 року (Додаток 3).

4. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області та Новопсковської районної ради спортсменів за особистий внесок в 
розвиток та пропагування волейболу у Новопсковському районі за підсумками 2017 року 
(Додаток 4).

5. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області та Новопсковської районної ради загальноосвітні навчальні заклади 
Новопсковського району, які за підсумками 2017 року посіли призові місця у спартакіаді 
школярів (Додаток 5).

6. Нагородити грамотами Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області та Новопсковської районної ради благодійників за вагомий внесок у
розвиток і підтримку фізичної культури та спорту Новопсковського району за підсумками 
2017 року (Додаток 6).

7. Затвердити видатки на проведення урочистого заходу з нагоди нагородження 
кращих спортсменів та благодійників Новопсковського району за підсумками 2017 року в 
сумі 5830 грн. 00 коп. (п’ять тисяч вісімсот тридцять грн. 00 коп.) згідно з кошторисом, що 
додається.



6. Контроль за виконанням цього розпорядження 
райдержадміністрації Скорохода О.О. та заступника голов

.П.БЄЛІК

на заступника голови 
Літвінову О.П.



Додаток 1
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради 
від 3 2 ] О.

СПИСОК
кращих спортсменів Новопсковського району на нагородження грамотами 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та 

Новопсковської районної ради за високі спортивні досягнення і вагомий внесок у 
розвиток фізичної культури та спорту Новопсковського району

за підсумками 2017 року

№
з/п

П.І. нагороджуваного Спортивні досягнення

1. Білашов Роман 1 місце з гирьового спорту на обласних сільських 
спортивних іграх (далі за текстом -  ОССІ)

2. Кірєєв Євген 1 місце з гирьового спорту на ОССІ
3. Шпаков Іван 1 місце з гирьового спорту на ОССІ
4. Шепітько Сергій 1 місце з армспорту на ОССІ

5. Тарануха Михайло 1 місце з армспорту та 1 місце з перетягування канату на 
ОССІ

6.
Мороз Артем 1 місце з армспорту на ОССІ

7. Власюк Тетяна 2 місце з шашок на ОССІ

8. Садовий Анатолій 2 місце з шашок на ОССІ

9. Сумарок Ілля 2 місце з легкої атлетики на ОССІ

10. Сршова Вікторія 2 місце з легкої атлетики на ОССІ

11. Мащенко Сергій 1 місце з перетягування канату на ОССІ

12. Білоус Валентин 1 місце з перетягування канату на ОССІ

13. Юрко Григорій 1 місце з перетягування канату на ОССІ

14. Тарануха Максим 1 місце з перетягування канату на ОССІ

15. Гіронька Микола 1 місце з перетягування канату на ОССІ



Додаток 2
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради 
від 01

список
кращих тренерів Новопсковського району на нагородження грамотами 

Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області та 
Новопсковської районної ради за сумлінну працю та успіхи, досягнуті у спортивній

роботі з молоддю за підсумками 2017 року

№
з/п

П.І.Б. нагороджуваного

1. Андрущенко Сергій Іванович - тренер з важкої атлетики Луганської спеціалізованої 
дитячо-юнацької школи олімпійського резерву

2. Жиряков Володимир Олександрович - фахівець І категорії Новопсковського 
районного об’єднання ВФСТ „Колос” АПК України

3. Літвінов Валерій Анатолійович -  тренер-викладач з футболу, директор 
Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи

4. Пронька Андрій Васильович - тренер-викладач з волейболу Новопсковської 
дитячо-юнацької спортивної школи

5. Жеребілов Юрій Вікторович - тренер-викладач з греко-римської боротьби 
Новопсковської дитячо-юнацької спортивної школи

Заступниі
районної

Керівник апарату 
райдержадміністрації

ЛВ.Черняк



Додаток З
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради 
відРїиЮ г>?оіо2РґМі -32~ІУ^

СПИСОК
спортсменів на нагородження грамотами Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області та Новопсковської районної ради за високі спортивні 
результати та вагомий внесок у розвиток та пропагування важкої атлетики у 

Новопсковському району за підсумками 2017 року

№
з/п

П.І. нагороджуваного Спортивні досягнення

1 Думанов Владислав І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

2 Рожков Ігор І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

3 Андрущенко Олексій І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

4 Ільченко Богдан І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

5 Ямпольський Володимир І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

6 Буряк Дмитро І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

7 Крищенко Олексій І місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

8 Батарон Микита II місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

9 Жигер Денис II місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

10 Лихонос Іван II місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

11 Брюховецька Ірина II місце у відкритому Кубку Луганської області з важкої 
атлетики

Заступник
районної



Додаток 4
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради 
від 0^к?^7ого2О Г ^

СПИСОК
спортсменів на нагородження грамотами Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області та Новопсковської районної ради за особистий внесок 
у розвиток та пропагування волейболу, фізичної культури та спорту Новопсковського

району за підсумками 2017 року

№
з/п

П.І. нагороджуваного Спортивні досягнення

1 Оніщенко Олег 3 місце чемпіонату Луганської області з волейболу 
серед ветеранських команд

2 Рибка Юрій 3 місце чемпіонату Луганської області з волейболу 
серед ветеранських команд

3
Бабков Олександр 3 місце чемпіонату Луганської області з волейболу 

серед ветеранських команд

4 Колесников Олександр 3 місце чемпіонату Луганської області з волейболу 
серед ветеранських команд

5 Акімов Михайло учасник волейбольної команди на ОССІ

6 Зеленський Євген учасник волейбольної команди на ОССІ

7 Красноносов Олексій учасник волейбольної команди на ОССІ

8 Бурдіна Наталія учасник волейбольної команди на ОССІ

9 Леонова Ярослава учасник волейбольної команди на ОССІ

10 Власенко Світлана учасник волейбольної команди на ОССІ

Керівник апарату /  
райдержадм і н і сттещі ї

Л.В.Черняк

Заступник
районної



Додаток 5
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради

СПИСОК
на нагородження грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області та Новопсковської районної ради загальноосвітніх навчальних 
закладів Новопсковського району, які за підсумками 2017 року посіли призові місця

у спартакіаді школярів

№ з/п Колектив ЗНЗ Спортивні

досягнення

1. Риб’янцівська ЗОНІ І-Ш ст.

Скороход Наталія Михайлівна -  директор Риб’янцівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Пронька Андрій Васильович -  вчитель фізичної культури 

Риб’янцівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Ім . серед 

ЗНЗ І-ІІІ ст.

2. Новопсковська ЗОШ І-ІІІ ст.

Коновалов Олександр Васильович - вчитель фізичної культури 

Новопсковської ЗОШ І-ІІІ ст.

Знов’як Денис Сергійович- вчитель фізичної культури Новопсковської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

II м. серед 

ЗНЗ І-ІІІ ст.

3. Білолуцька гімназія

Ткаченко Віталій Анатолійович - вчитель фізичної культури 

Білолуцької гімназії

Нікітін Василь Володимирович -  вчитель з предмету захист Вітчизни 

Білолуцької гімназії

III м. серед 

ЗНЗ І-ІІІ ст.

4. Писарівська ЗОШ І-П ст.

Протасова Наталія Михайлівна - директор Писарівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Крищенко Юрій Федорович - вчитель фізичної культури Писарівської 

ЗОШ І-ІІ ст..

І м. серед 

ЗОШ І-ІІ 

ст.

5. Осинівська ЗОШ №2 І-П ст.

Шамриха Андрій Володимирович - вчитель фізичної культури 

Осинівської ЗОШ №2 І-ІІ ст..

II м. серед 

ЗОШ І-ІІ

ст.

6. Осинівська ЗОШ №1 І-ІІ ст.

Сманов Олександр Григорович - вчитель фізичної культури 

Осинівської ЗОНІ №1 І-ІІ ст..

III м. серед 

ЗОШ 1-І І

ст.

Керівник апарату/ 
райдержад мі шСтрац і ї

„ луР  Л.В.Черняк

Заступник г о л о е  

районної ради
О.ГІЛітвінова



Додаток 6
до спільного розпорядження 
голови райдержадміністрації 
та голови районної ради 
від Оїл і-оґ^спо З’Д/рг-

список
благодійників на нагородження грамотами Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області та Новопсковської районної ради 
за вагомий внесок у розвиток і підтримку фізичної культури та спорту 

Новопсковського району за підсумками 2017 року

№
з/п

П.І.Б. нагороджуваного

1. Сєргєєв Юрій Олександрович - директор ТОВ «Промінь»

2. Лопатін Олег Володимирович - директор ТОВ «Топаз»

3. Закутько Едуард Васильович - заступник директора з виробництва ІТСП «Рамус»

4. Парамуд Володимир Петрович -  приватний підприємець «Парамуд»

5. Ліннік Олександр Федорович -  директор ТОВ «Лан»

6. Пономаренко Геннадій Миколайович - директор СТОВ «Заайдарівське»

7. Березовський Іван Олексійович -  директор фермерського господарства «Надежда»

Заступник го. 
ації районної рад
Л.В.Черняк


