
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НОВОПСКОВСЬКА 
РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГІР 9иСб(ПШ9 смт Новопсков

Про нагородження з нагоди 
Дня працівника соціальної сфери

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ч. 7 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента 
України від 13 квітня 1999 року № 374/99 «Про День працівника соціальної сфери», на 
підставі подань управління соціального захисту населення Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 29 жовтня 2019 року № 16-7/9-4109, 
Марківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області від 
28 жовтня 2019 року № 6244/07/н-23, Новопсковського районного центру зайнятості від 
28 жовтня 2019 року № 22/1-1143, Новопсковського районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді від 29 жовтня 2019 року № 535, Новопсковського територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 28 жовтня 2019 року 
№ 692 за сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання 
професійних обов’язків, плідну працю, чуйне ставлення до людей та з нагоди святкування 
Дня працівника соціальної сфери 
з о б о в ’ я з у є м о :

1. НАГОРОДИТИ грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області та Новопсковської районної ради кращих працівників соціальної сфери 
району згідно зі списком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О. та заступника голови районної ради Літвінову О.П.

І



Додаток до розпорядження голови 
райдержадміністрації та 
голови районної ради /
АС, 4: МРі. № Ш Ш

список
нагороджених осіб грамотами Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області та Новопсковської районної ради

1. Верховодова Оксана Валеріївна - провідний фахівець з питань зайнятості
відділу активної підтримки безробітних 
Новопсковського районного центру 
зайнятості;

начальник відділу соціальної роботи 
Новопсковського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

сестра медична без категорії відділення 
стаціонарного догляду для постійного 
проживання Новопсковського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг);

заступник начальника Новопсковського 
відділу з питань призначення, перерахунку 
та виплати пенсій Марківського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Луганської області;

молодша медична сестра відділення 
стаціонарного догляду для постійного 
перебування Новопсковського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг);

6. Розсильна Тетяна Миколаївна - сестра медична з масажу вищої категорії
відділення ранньої соціальної реабілітації 
дітей з інвалідністю та дітей групи ризику 
Новопсковського територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг);

7. Стеганець Наталія Вікторівна - асистент вчителя - реабілітолога відділення
ранньої соціальної реабілітації дітей з 
інвалідністю та дітей групи ризику 
Новопсковського територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг);

2. Дємцова Оксана Едуардівна -

3. Дуднік Альона Миколаївна -

4. Колесник Інна Василівна -

5. Кузнецова Ліна Анатоліївна -



8. Фоменко Ірина Сергіївна -

9. Холоденко Віталій Васильович -

10. Шпак Наталія Василівна -

головний спеціаліст відділу призначень 
державних соціальних допомог, 
компенсацій та житлових субсидій 
управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області;

інженер з комп’ютерних систем 
Новопсковського районного центру 
зайнятості;

провідний фахівець з питань зайнятості 
відділу організації працевлаштування 
населення Новопсковського районного 
центру зайнятості.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації

/Ч / л уґ
Л. В.ЧЕРНЯК

Керуючий справами виконавчого апарату 
районної ради

О. М. ЧЕРТОВА


