
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

                                                                РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

_31.10.2019_                                     м. Шепетівка                                  № _248-2019р_ 

 

 

Про нагородження  

з нагоди 20-ї річниці 

відзначення професійного 

свята-Дня працівника 

соціальної сфери 

 

З нагоди 20-ї річниці відзначення професійного свята - Дня працівника соціальної 

сфери, керуючись п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

I. Нагородити Грамотами виконавчого комітету Шепетівської міської ради, за 

добросовісну і сумлінну працю, наполегливість в роботі, особистий внесок у поліпшенні 

соціально-економічного стану населення: 

 

1. Андрушко Валентину Броніславівну - бухгалтера Шепетівського центру 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю; 

2. Біласа Сергія Григоровича - начальника управління праці соціального захисту 

населення; 

3. Вербу Ольгу Степанівну - соціального робітника Шепетівського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

4. Гринь Наталію Вадимівну - спеціаліста I категорії відділу соціальних гарантій та 

компенсацій управління праці та соціального захисту населення Шепетівської 

міської ради; 

5. Донкову Люмилу Анатоліївну - першого заступника начальника управління 

праці соціального захисту населення; 

6. Кучер Валентину Миколаївну - начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради; 

7. Ковалькову Оксану Володимирівну - спеціаліста I категорії відділу 

автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних 

виплат управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради; 

8. Мазурець Юлію Олексіївну - психолога (практичний психолог) Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

9. Мануїлова Анатолія Борисовича - завідувача відділенням денного перебування 

Шепетівського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг); 

10. Марценюк Людмилу Віталіївну - соціального робітника Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

11. Мирончук Раїсу Іванівну - соціального робітника Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

 



12. Рацюка Костянтина Михайловича - спеціаліста I категорії відділу 

автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних  

виплат управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради; 

13. Стецюк Людмилу Анатоліївну - головного спеціаліста-програміста відділу 

автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних 

виплат управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської 

ради; 

14. Сільвестр Ларису Іванівну - соціального робітника Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

15. Смірнова Віталія Олександровича - асистента вчителя-реабілітолога 

Шепетівського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю; 

16. Хоменко Наталію Михайлівну - молодшу медичну сестру по догляду за 

хворими Шепетівського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг); 

17. Фещенка Анатолія Федоровича - соціального робітника Шепетівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

18. Шамрелюк Світлану Владиславівну - завідувача сектору прийому громадян 

відділу соціальних гарантій та компенсацій управління праці та соціального 

захисту населення Шепетівської міської ради; 

 

II. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Н. В. Стасюк 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  М. І. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


