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НОВІЦЬКИЙ
Леонід Панасович
Випускник автомобільного
факультету (1972)
Начальник управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України в Хмельницькій області.
Заслужений працівник соціальної сфери України.
Почесний автомобіліст України

Н

ародився 2 червня 1948 р. у с. Сьомаки ління виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванЖмеринського району на Вінниччині в родині ня від нещасних випадків на виробництві та проколгоспників. Наполегливість у праці, стійкість у фесійних захворювань України у Хмельницькій області.
життєвих випробуваннях — це те, що Леонід Новіцький Саме він керував становленням системи державного
успадкував від свого батька Афанасія Федоровича, сол- соціального страхування від нещасних випадків на
дата Великої Вітчизняної, який пройшов цю війну від виробництві та професійних захворювань України,
рідного села аж до Праги, був нагороджений орденами опікувався створенням робочих органів виконавчої
Слави, Червоної Зірки, медаллю «За відвагу».
дирекції фонду у Хмельницькій області.
Л. П. Новіцький зі срібною медаллю закінчив
Протягом 2005–2008 рр. Леонід Панасович працюшколу в рідному селі. Першу вищу освіту здобув у вав на посаді директора, першого заступника директора
м. Києві: в 1972 р. закінчив престижний КАДІ, отри- виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
мавши диплом інженера-механіка автомобільного від нещасних випадків на виробництві та професійних
транспорту. В 1992 р. без відриву від виробництва здо- захворювань України, запроваджував інноваційні
був другу освіту за фахом економіста у Технологічному методи в загальнодержавні та регіональні програми з
університеті Поділля (спеціальність «Фінанси і охорони праці, співпрацював із міжнародними органікредит»). Під час навчання в КАДІ був незмінним заціями. У цей період було реалізовано проект ТАCIS
старостою групи, членом комітету комсомолу інституту, «Підтримка розвитку системи страхування від нещаснеодноразово виїжджав із будзагонами до Тюмені.
них випадків на виробництві в Україні».
Трудову діяльність розпочав у 1972 р. Працював
Леонід Панасович неодноразово відзначений
начальником служби експлуатації Шепетівського авто- почесними грамотами та подяками Хмельницької
транспортного підприємства. У 1973–1974 рр. служив ОДА, Хмельницької облради, виконкому Хмельницьу Збройних силах. Після служби Леонід Панасович повер- кої міськради, Міністерства автомобільного транспорнувся до Шепетівки, обіймав посади
ту України, Міністерства праці
начальника служби експлуатації, заста соцполітики України, Федерації
тупника директора Шепетівського АТП.
роботодавців України, правління і
У 1978 р. очолив Полонське автотрансвиконавчої дирекції Фонду, Презипортне підприємство, а в 1979 р. — вандента України, Кабінету Міністрів
тажну службу Хмельницького обласноУкраїни, Верховної Ради України,
го управління автомобільного трансЦентральної ради Профспілки прапорту. З 1980 р. був заступником націвників соціальної сфери України,
чальника цього управління.Брав участь
Хмельницької обласної організації
у ліквідації аварії на ЧАЕС.
профспілок України. Нагороджений
Леонід Новіцький 25 років промедаллю правління Фонду «За осопрацював у системі автомобільного
бистий внесок у розвиток соціальтранспорту. Удостоєний звання «Поного страхування» (2008), знаком
чесний автомобіліст України».
Міністерства праці та соцполітики
У квітні 1997 р. він продовжив
України «За сумлінну працю» (2009).
свою трудову діяльність у структурі
Тричі відзначений як лідер у рейтиндержавної виконавчої влади — став
гах із професії.
начальником управління праці та зайЙого дружина Олена закінчила
нятості населення Хмельницької
дорожньо-будівельний факультет
облдержадміністрації.
КАДІ (1975). Радість і відрада поУ 2000 р. Л. П. Новіцький був придружжя Новіцьких — онука Анна,
Із красунею онукою
значений на посаду начальника управяка навчається в НТУ.
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