
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 23.10.2018  № 154 

      м. Золотоноша 

 

Про нагородження до Дня  

працівника соціальної сфери 

 

З метою відзначення заслуг у сфері соціального захисту населення та з 

нагоди Дня працівників соціальної сфери, керуючись п. 1, 13 та 20 ч. 4 ст. 42 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою міського голови та цінними 

подарунками: 

 

- Ляпкало Людмилу Володимирівну, начальника відділу грошових виплат і 

компенсацій управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради; 

- Донець Вікторію Валентинівну, спеціаліста І категорії відділу грошових 

виплат і компенсацій управління праці та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради; 
- Науменко Оксану Миколаївну, головного спеціаліста управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради; 

- Жиглатову Іванну Олегівну, спеціаліста І категорії відділу 

персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради; 
- Побиванець Марію Іванівну, головного спеціаліста по програмному 

забезпеченню управління праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради; 

- Колос Ганну Петрівну, соціального робітника ІІ відділення соціальної 

допомоги вдома Золотоніського міського центру соціальної допомоги; 

- Єщенко Галину Анатоліївну, соціального робітника І відділення 

соціальної допомоги вдома Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги; 



 2 

- Стрельбу Жанну Вікторівну, соціального працівника сектору визначення 

індивідуальних потреб, моніторингу та оцінки якості наданих послуг 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги; 

- Янчого Віталія Васильовича, водія автотранспортними засобами 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги; 

- Омельчик Олену Іванівну, завідувача відділення денного перебування 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги. 

2.  Нагородити Почесною Грамотою міського голови: 

- Казку Тетяну Григорівну - заступника начальника відділу призначення та 

перерахунків №7 управління застосування пенсійного законодавства 

Золотоніського відділу обслуговування громадян (сервісний центр); 

- Олефір Марію Володимирівну - заступника начальника відділу з питань 

виплати пенсій №7 управління з питань виплати пенсій Золотоніського відділу 

обслуговування громадян (сервісний центр);; 

- Сушко Наталію Миколаївну - провідного спеціаліста Золотоніського 

відділу обслуговування громадян управління обслуговування громадян; 

- Журавльову Надію Юріївну - фахівця з профорієнтації І категорії відділу 

активної підтримки безробітних Золотоніської міськрайонної філії Черкаського 

обласного центру зайнятості 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови СуддюС.В. 

 

 

Перший заступник міського голови      О.М.Масло  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 52630 


