
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

 

від  29.10.2019 № 576рг 
           м.Покровськ 

 

 

Про нагородження з нагоди святкування 

Дня працівника соціальної сфери      

 

Розглянувши клопотання управління соціального захисту населення 

Покровської міської ради від 17.10.2019 №01-10/2035, Покровського відділення 

управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування в Донецькій області 

від 18.10.2019 №01-21/2676, КУ «Покровський психоневрологічний інтернат» від 

17.10.2019 №01-08/02-1253, Покровського міського центру зайнятості від 17.10.2019 

№01-2475, Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України 

Донецької області від 21.10.2019 №25993/12/25, №25994/12/25, благодійного фонду 

«Надія», згідно з рішенням міської ради від 16.02.2011 №6/3-15 «Про відзнаки 

Красноармійської міської ради», від 23.12.2015 №7/2-4 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 16.02.2011 №6/3-15 «Про відзнаки Красноармійської міської 

ради», а також керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», - 

 

1. Нагородити Почесною грамотою Покровської міської ради за багаторічну 

сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди святкування Дня працівника 

соціальної сфери: 

1.1 Ємельянову Ірину Володимирівну – головного бухгалтера територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської 

ради; 

1.2 Єфіменко Олену Анатоліївну – юрисконсульта Покровського 

психоневрологічного інтернату; 

1.3 Колесникову Софію Вікторівну – начальника відділу активної підтримки 

безробітних Покровського міського центру зайнятості Донецької області; 

1.4 Кондратьєву Світлану Іванівну – соціального працівника Покровського 

психоневрологічного інтернату; 

1.5 Косенко Оксану Іванівну – провідного спеціаліста, бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку УСЗН Покровської міської ради; 

1.6 Лакізу Миколу Миколайовича – робочого з комплексного обслуговування 

та ремонту будівлі Дитячого Методичного Центру Християнської Православної 

Просвіти; 

1.7 Огієнко Тетяну Василівну – начальника відділу персоніфікованого обліку 

пільгової категорії населення управління соціального захисту населення Покровської 

міської ради; 
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1.8 Пєрову Ольгу Олександрівну – інженера з охорони праці Покровського 

психоневрологічного інтернату; 

1.9 Пилипець Тетяну Миколаївну – прибиральника території Православного 

сімейного центру «Журавонька»; 

1.10 Писаренко Наталію Олегівну – головного спеціаліста відділу 

обслуговування громадян №1 Покровського об’єднаного управління Пенсійного 

фонду України Донецької області; 

1.11 Пупченко Анжеліку Валентинівну – головного спеціаліста-юрисконсульта 

Покровського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального 

страхування в Донецькій області; 

1.12 Солонікову Ангеліну Георгіївну – начальника Покровського відділення 

управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування в Донецькій області; 

1.13 Таричеву Олену Анатоліївну – головного спеціаліста сектору реалізації 

соціальних програм управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради; 

1.14 Тюленкову Наталію Павлівну – головного спеціаліста відділу супроводження 

інформаційних систем та електронних реєстрів №1 Покровського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Донецької області; 

1.15 Шамрай Валентину Анатоліївну – спеціаліста Благодійного фонду 

«Надія»; 

1.16 Юрину Вікторію Вікторівну – заступника начальника відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій №1 Покровського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Донецької області. 

 

2. Нагородити подякою Покровської міської ради за сумлінну працю, високий 

професіоналізм та з нагоди святкування Дня працівника соціальної сфери: 

2.1 Айрапєтян Ольгу Олександрівну – головного спеціаліста сектору страхових 

виплат відділу страхових виплат та матеріального забезпечення Покровського відділення 

управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування в Донецькій області; 

2.2 Бардусову Інну Вікторівну – ліфтера Покровського психоневрологічного 

інтернату; 

2.3 Волкову Аллу Миколаївну – прибиральника території Дитячого Методичного 

Центру Християнської Православної Просвіти; 

2.4 Громякову Дар’ю Володимирівну – головного спеціаліста відділу грошових 

виплат і компенсацій управління соціального захисту населення Покровської міської 

ради; 

2.5 Дмитрієву Ольгу Леонідівну – вчителя-логопеда Покровського центру 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя»; 

2.6 Звягінцеву Наталію Володимирівну – бухгалтера 1 категорії 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Покровської міської ради; 

2.7 Іовіцу Людмилу Олександрівну – головного спеціаліста відділу з питань 

призначення, перерахунку та виплати пенсій №1 Покровського об’єднаного 

управління Пенсійного фонду України Донецької області; 

2.8 Камчатну Ніну Семенівну – завідувача сектору перевірки обгрунтованості 

видачі листків непрацездатності Покровського відділення управління виконавчої 

дирекції фонду соціального страхування в Донецькій області; 
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2.9 Касьяненко Ларису Вікторівну – соціального робітника територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської 

ради; 

2.10 Котенко Марину Анатоліївну – ліфтера Покровського психоневрологічного 

інтернату; 

       2.11 Мосінзову Катерину Анатоліївну – соціального робітника територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської 

ради;  

2.12 Пиріг Галину Василівну – прибиральника території Фізкультурно-спортивного 

комплексу «Олімпійський»; 

2.13 Полянську Марину Миколаївну – головного спеціаліста відділу у справах 

ветеранів, осіб з інвалідністю та забезпечення оздоровчими та санаторно-курортними 

путівками УСЗН Покровської МР Донецької області; 

2.14 Сердюк Олену Василівну – начальника відділу інформаційних систем 

Покровського міського центру зайнятості Донецької області; 

2.15 Сліпенко Ірину Анатоліївну – інспектора з кадрів Покровського 

психоневрологічного інтернату; 

2.16 Шульгу Тетяну Едуардівну – головного спеціаліста фінансово-

економічного відділу Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Донецької області; 

2.17 Яворську Віту Олександрівну – головного спеціаліста адміністративно-

господарського відділу Покровського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Донецької області. 

 

3. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради (Тумасова) здійснити фінансування придбання квітів для нагородження 

та привітання керівників. 

 

 

 

В.п. міського голови                    І.Сущенко 

 

 


