
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 головного управління 
Пенсійного фонду України в Миколаївській області, управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області, 
Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного 
підприємства, Миколаївського обласного центру зайнятості, департаменту 
соціального захисту населення облдержадміністрації, Миколаївського 
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, 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. За вагомий особистий внесок у вирішення питань  соціального захисту 
населення Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію нагородити Почесною грамотою 
обласної ради: 
   
Богданцеву  
Ніну Миколаївну 

- начальника відділу з фінансових питань, 
автоматизованої обробки інформації та 
контролю за виплатою державних допомог, 
пільг та компенсацій, головного бухгалтера 
управління соціального захисту населення 
Єланецької районної державної адміністрації 
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Гуменну  
Людмилу Володимирівну 

- начальника відділу контролю, кадрової, 
юридичної та методичної організації роботи 
управління соціального захисту населення 
Первомайської міської ради 
 

Демяненко  
Світлану Володимирівну  

- оператора пральних машин відділення 
стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання осіб похилого віку та 
інвалідів  територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
м.Первомайськ 
 

Журбу  
Олену Олександрівну   

- начальника відділу бухгалтерського обліку – 
головного бухгалтера управління соціального 
захисту населення Новоодеської районної 
державної адміністрації 
 

Копієвську  
Наталю Володимирівну 

- фахівця із соціальної роботи Вознесенського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 
 

Лебєдіну 
Наталію Йосипівну 

- начальника Корабельного відділу з питань 
призначення, перерахунку та виплати  
пенсій № 2 Інгульського об'єднаного 
управління Пенсійного фонду України 
м.Миколаєва 
 

Мельникову   
Ольгу Пилипівну  

- директора  територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Кривоозерського району 
 

Ніколаєву  
Олену Вікторівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління праці департаменту 
праці та соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради 
 

Онищенко  
Зінаїду Петрівну 

- головного спеціаліста з питань персоналу 
управління соціального захисту населення 
Казанківської районної державної адміністрації 
 

Панфілову  
Анну Сергіївну 

- провідного спеціаліста відділу управління 
персоналом, правової роботи, контрольних та 
навчально-методичних питань управління 
соціального захисту населення Баштанської 
районної державної адміністрації 
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Половинихіну  
Ірину Валентинівну 

- начальника відділу з питань соціального 
обслуговування інвалідів, ветеранів війни та 
праці управління соціального захисту 
населення Очаківської міської ради 
 

Рябову 
Наталію Андріївну 
 

- директора Заводського районного центру 
зайнятості м.Миколаєва 

Сигиду  
Світлану Вікторівну 

- завідувача відділення організації надання 
адресної натуральної та грошової допомоги 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Березнегуватського району 
 

Совщака 
Віктора Олексійовича 
 

- начальника відділу контрольно-ревізійної 
роботи та аудиту Вітовського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в 
Миколаївській області 
 

Токар 
Олену Вікторівну 

- заступника начальника Центрального 
об'єднаного управління Пенсійного фонду 
України м.Миколаєва 
 

Фінько   
Тамару Аркадіївну 

- практичного психолога Миколаївського 
обласного центру ресоціалізації наркозалежної 
молоді 
 

Чаюн  
Надію Олександрівну 

- головного спеціаліста відділу по роботі з 
сім’єю управління соціальних гарантій і 
компенсацій загальнообов’язкового 
державного страхування департаменту 
соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації 
 

Чекарь 
Ірину Костянтинівну 
 

- директора Миколаївського обласного 
відділення Фонду соціального захисту інвалідів 
 

Челенко  
Ольгу Олександрівну 

- начальника відділу надання державної 
допомоги управління соціальних гарантій і 
компенсацій загальнообов’язкового 
державного страхування департаменту 
соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації 
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Шевченко  
Тетяну Євгеніївну 

 

- завідувача сектору прийому громадян 
управління соціального захисту населення 
Веселинівської районної державної 
адміністрації 
 

Шкробот  
Валентину Василівну 

 

- кухаря відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Миколаївського району 
 

Щербину  
Наталію Петрівну 

- соціального працівника І категорії відділення 
денного перебування територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Вітовського району 
 

Язловицьку  
Тетяну Георгіївну 
 

- завідувача сектору з питань обслуговування 
інвалідів, ветеранів війни та праці управління 
соціального захисту населення Новобузької 
районної державної адміністрації. 

 
2. За вагомий особистий внесок у вирішення питань  соціального захисту 

населення Миколаївської області, високий професіоналізм, сумлінне виконання 
службових обов’язків, активну життєву позицію оголосити Подяку обласної 
ради: 
 
Грабарчук 
Вікторії Станіславівні 
 

- фахівцю І категорії відділу правового 
забезпечення, взаємодії з роботодавцями і 
громадськістю, організаційної та кадрової  
роботи Миколаївського обласного відділення 
Фонду соціального захисту інвалідів 
 

Дригіній 
Тетяні Петрівні 
 

- головному бухгалтеру Южноукраїнського 
міського відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України 
в Миколаївській області 
 

Міроженко 
Ларисі Леонідівні 
 

- техніку-протезисту медичного відділу  
Миколаївського державного експериментального 
протезно-ортопедичного підприємства 
 

Поповій  
Вікторії Володимирівні 

- соціальному робітнику відділення соціальної 
допомоги вдома територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Вознесенського району 
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Сакалюк 
Наталії Олександрівні 
 

- завідувачу складу матеріалів Миколаївського 
державного експериментального протезно-
ортопедичного підприємства 
 

Серединко  
Катерині Вікторівні 

-  педагогу соціального відділу соціальної роботи 
Миколаївського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

Федоренко  
Тетяні Федорівні 

- соціальному робітнику відділення соціальної 
допомоги вдома територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Єланецького району  
 

Черчик 
Оксані Володимирівні 
 

- заступнику директора Вознесенського 
міськрайонного центру зайнятості Миколаївської 
області 
 

Щербині  
Ользі Вікторівні 

- заступнику директора – начальнику відділу 
соціальної роботи Вознесенського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Вознесенської міської ради. 

 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


