
 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

31 жовтня 2018 року  Старокостянтинів   № 350/2018-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня працівника соціальної 

сфери 
 

 

З метою відзначення кращих працівників соціальної сфери міста з 

нагоди Дня працівника соціальної сфери, керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотами виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та цінними подарунками кращих 

працівників соціальної сфери міста за сумлінну працю, високий 

професіоналізм, особистий внесок у вирішення проблем соціального 

захисту населення згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету 

міської ради (Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного 

зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської 

ради Марчуку Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської 

ради (Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Преміювати з нагоди Дня працівника соціальної сфери 

працівників управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради, директора територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

директора Кризового центру, директора центру комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю, директора регіонального центру раннього 

розвитку дитини у розмірі посадового окладу. 
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6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого 

комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                         підпис                                       М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 31 жовтня 2018 року №  350/2018-р 

 

Список нагороджених 

 

Білик  

Тетяна Василівна 

- начальник відділу організації 

працевлаштування населення 

Старокостянтинівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості; 

Вайда  

Алла Миколаївна 

- соціальний робітник територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); 

Віннічук  

Лілія Михайлівна 

- соціальний робітник територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); 

Калініна  

Тетяна Василівна 

- психолог, соціальний працівник Кризового 

центру;  

Кірєєва  

Вікторія Павлівна 

- завідувач сектору прийому громадян відділу 

грошових виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

Ковальчук  

Володимир Михайлович 

- водій територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); 

Ковальчук  

Наталія Михайлівна 

- заступник начальника відділу, головний 

бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

виплат управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

Костюк  

Олена Броніславівна 

- медична сестра територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); 

Кучеренко  

Олександр Вячеславович 

- головний спеціаліст з бухгалтерських та 

фінансових питань Старокостянтинівського 

відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України у 

Хмельницькій області; 

Лисюк 

Олена Миколаївна 

- провідний спеціаліст відділу супроводження 

інформаційних систем та електронних реєстрів 

№ 3 управління інформаційних систем та 

електронних реєстрів;  



 

 

 

 

Лукашева  

Людмила Андріївна 
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Продовження додатка 

 

завідувач сектору державних соціальних 

інспекторів, головний державний соціальний 

інспектор управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради; 

Мельничук 

Валентина Іванівна 

- провідний спеціаліст відділу з питань 

призначення та перерахунку пенсій № 14; 

Михайлова  

Наталія Віталіївна 

- вихователь центру комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю; 

Нагорна  

Світлана Володимирівна 

- заступник начальника Старокостянтинівського 

відділу обслуговування громадян (сервісний 

центр) Головного управління Пенсійного 

фонду України в Хмельницькій обл.; 

Поліщук  

Світлана Володимирівна 

- заступник начальника відділу взаємодії з 

роботодавцями Старокостянтинівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного 

центру зайнятості; 

Поліщук  

Ірина Дмитрівна 

- начальник відділу з питань призначення та 

перерахунку пенсій № 14; 

Прадун  

Олена Валеріївна 

- бухгалтер Центру раннього розвитку дитини; 

Прокопчук  

Денис Юрійович 

- головний спеціаліст відділу з питань праці та 

соціально-трудових відносин управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради; 

Телендій  

Юлія Василівна 

- соціальний робітник територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); 

Томаля  

Надія Петрівна 

- сестра медична старша центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю; 

Харченко  

Ірина Іванівна 

- провідний інженер з комп’ютерних систем 

Старокостянтинівської міської філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості; 



 

 

 

 

Чепелюк  

Наталія Анатоліївна  
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Продовження додатка 

 

заступника начальника відділу координації 

суб’єктів, що надають соціальні послуги 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами                         підпис В. Янзюк 

 


