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РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації
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Про відзначення нагородами  
райдержадміністрації з нагоди 
Дня працівника соціальної 
сфери України

За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня 
працівника соціальної сфери України:

Нагородити Грамотою районної держ авної адміністрації

АЛИМ ОВУ Інну Олександрівну -  головного спеціаліста відділу 
організаційної роботи та контролю за правильністю призначення, перерахунку і 
виплати державної соціальної допомоги і пенсій усіх видів соціальної 
допомоги, компенсацій і житлових субсидій управління соціального захисту 
населення Старобільської райдержадміністрації

БЕСЕДУ Наталію Вікторівну -  молодшу медичну сестру Старобільського 
обласного психоневрологічного інтернату

БОНДАРЄВУ М арину Вікторівну -  головного спеціаліста відділу 
персоніфікованого обліку та державних соціальних гарантій окремим 
категоріям громадян

ГАНЄНКО Наталію М иколаївну -  головного спеціаліста відділу прийому 
заяв та документів з призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій і

ГУРЖ ІЙ Ганну М ихайлівну -  Директор КУ «Терцентр»

ДІДОВЕЦЬ Віру Іванівну -  головного спеціаліста Старобільського 
відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Старобільського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області 
житлових субсидій управління соціального захисту населення Старобільської 
райдержадміністрації

ЗАВОЛОДЬКА Олексія Олександровича -  головного спеціаліста служби 
у справах дітей Старобільської райдержадміністрації



ІВАНІШ КО Світлану Вікторівну -  соціального робітнику відділення 
соціальної допомоги вдома КУ «Терцентр»

ІНДУСТРІСВУ Анастасію Олександрівну -  головного спеціаліста- 
юристконсультанта відділу обліку страхувальників, правового забезпечення та 
контрольно-ревізійної роботи Старобільського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській 
області

%

КАРКАЧОВА Віталія Віталійовича -  головного спеціаліста відділу
адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів 
та захисту інформації Старобільського об ’єднаного управління Пенсійного 
фонду України Луганської області

М ОРОЗОВУ Ірину Віталіївну -  заступника начальника відділення- 
начальника відділу страхових виплат та матеріального забезпечення
Старобільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України у Луганській області

ОНОПРІЄНКО Ольгу Володимирівну -  сестру медичну з лікувальної 
фізкультури Старобільського обласного психоневрологічного інтернату

ОСТАПЕНКО Інну Вікторівну -  фахівця із соціальної роботи
Старобільського районного центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді

ПЕРЕПЕЛИЦЮ  Олександра Володимировича -  водія КУ «Терцентр»

ПЕРЕПЕЧАЙ Анну Олександрівну -  фахівця із соціальної роботи
Старобільського районного центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді

ПРОВОДЕНКО Галину Володимирівну -  головного спеціаліста відділу 
опрацювання заяв, документів та прийняття рішень з призначення усіх видів 
соціальної допомоги, компенсацій і житлових субсидій управління соціального 
захисту населення Старобільської райдержадміністрації

РИМ АРЧЕВСЬКУ Галину Вікторівну -  завідувач відділення організації 
надання адресної натуральної та грошової допомоги КУ «Терцентр»

РОМ АНЦОВУ Ларису Петрівну -  медичну сестру з фізіотерапії 
відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику КУ 
«Терцентр»

ЧЕРНОВУ Тетяну А н я т о г і і ї в н у  -  завідувача сектору опіки, піклування та 
усиновлення сли \х сімей Старобільської райдержадміністрації

Перший засі 
виконуючий)
голови райде{ О.С. Калінін


