
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 25 жовтня 2018 року Миколаїв № 206-р 

 
 

Про нагородження з нагоди професійного  

свята - Дня працівника соціальної сфери 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної  ради 

від 29 березня 2013 року № 34, враховуючи клопотання державної 

реабілітаційної установи "Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю "Мрія", управління виконавчої дирекції Фонду в Миколаївській 

області, Миколаївського обласного центру зайнятості, головного управління 

Пенсійного фонду України в Миколаївській області, департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації, виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради, територіального центру соціального обслуговування 

Миколаївського району, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та 

Подякою обласної ради та з нагоди професійного свята - Дня працівника 

соціальної сфери: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у вирішення питань  соціального захисту населення 

Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

активну життєву позицію:  

   

АГАФОНОВУ 

Ірину Іванівну 

 

- начальника Заводського відділу 

обслуговування громадян Центрального 

об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України м. Миколаєва  

 

АЛІФАНОВУ 

Аллу Володимирівну 

 

- заступника директора – начальника відділу 

надання соціальних послуг Вітовської районної  

філії Миколаївського обласного центру 

зайнятості 
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ДРАНЕНКО 

Тетяну Миколаївну 

 

- соціального працівника відділення денного 

перебування територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Миколаївського району 

 

ЗАСЬКО 

Світлану Степанівну 

 

- соціального робітника відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Снігурівського району 

 

КОБАЧ 

Олену Валеріївну 

 

- начальника Інгульського відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій  

№ 1 Інгульського об'єднаного управління 

Пенсійного фонду України м. Миколаєва  

 

КОВЕРЗНЄВУ 

Ольгу Андріївну 

 

- директора Баштанського районного центру 

соціальних служб сім'ї, дітей та молоді 

ПАВЛОВУ 

Ольгу Олегівну 

 

- агента з постачання Степівського дитячого 

будинку-інтернату Миколаївського району 

ПАДУРЕЦЬ 

Неллі Миколаївну 

 

- шеф-кухаря Баратівського 

психоневрологічного інтернату Новобузького 

району 

 

ПАНКОВУ 

Віру Миколаївну 

- заступника начальника Інгульського відділу 

обслуговування громадян Інгульського 

об'єднаного управління Пенсійного фонду 

України м. Миколаєва  

 

ПИРОГОВУ 

Оксану Петрівну 

 

- заступника директора  з питань комплексної 

реабілітації Миколаївського міського центру 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

 

СИНЬКЕВИЧ 

Любов Вікторівну 

 

- головного спеціаліста з медичної реабілітації 

та соціальних послуг Очаківського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду  

соціального страхування України в 

Миколаївській області  

 

ТАРАСОВЦЯ  

Петра Івановича 

 

- фахівця з питань цивільного захисту державної 

реабілітаційної установи "Центр комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю "Мрія" 
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ФІЛІПЕНКА 

Олександра Сергійовича 

 

- директора Баштанської районної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

ЧОРНУ 

Ірину Іванівну 

 

- заступника директора департаменту – 

начальника управління фінансів департаменту 

праці та соціального захисту населення 

Миколаївської міської ради 

 

ШАРЧЕНКО 

Людмилу Вікторівну 

 

- заступника директора – начальника відділу 

організації працевлаштування населення 

Очаківської міськрайонної філії 

Миколаївського обласного центру зайнятості 

 

ЮХИМЕНКО 

Тетяну Миколаївну 

- начальника відділу соціальних виплат та 

компенсацій управління соціального захисту 

населення Баштанської районної державної 

адміністрації. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

вирішення питань  соціального захисту населення Миколаївської області, 

високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, активну 

життєву позицію:  
 

ЧЕРКАСОВІЙ 

Оксані Олександрівні 

 

- головному спеціалісту відділу роботи з 

потерпілими Первомайського відділення 

управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в 

Миколаївській області.  

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

 

 


