щ
укрлiнА

ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстi
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд 09 жовтня 2018 року

Nь

6//

$ро вiлзн_ачення з нагоди
/{ня працiвника соцiалЬно'i сфери
Керуючисъ п.4 власних повноважень ст. 28 Закону
Украiни..Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi", Положенням про Почесну
.purory ia Подяку
Лозiвськоi MicbKoi ради, затвердженого
рiшенням виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi радИ вiд 25.10.2016 рокУ Ns 810, Програмою вiдзначення
державних,
професiйних та мiсцевиХ свят, пам'ятни" our, iсторичних подiй
лaр*u"",
ювiлейних та святкових ат, днiв народжень, вшанування пам'ятi видатних
людей MicTa Лозова, вiдзначенrrя осiб, якi зробили вагомий внесок
у розвиток
MicTa' здiйснення представницьких та iнших заходiв на 2olt-iozo
роки,
затвердженоi рiшенням MicbKoi Ради вiд 17.|I.2оIб
J\ъ
445,
року
подання начальника управлiння працi та соцiального захисту"pu"o"y-o""
населеннrI
Лозiвськоi MicbKoi ради Кiпкало в.в., начальника Лозiвського об'еднаного
управлiння пенсiйного фо"ду УкраiЪи ХаркiвськоI областi Лашиноi Т.П.,
директора територiulлъного центру соцiа_гrьного обслуговуваннrI (надання
соцiальних послуг) Лозiвськоi мiськоi ради Гришина с.о., в.о.
директора
Лозiвського мiсъкого центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей ..ч-rоrrодi
лозiвськоi Micbkoi ради Чаплигiноi c.I., директора Комунальноi
установи
Панютинський психоневрологiчний iHTepHaT Нестеренка в.м., виконавчий
KoMiTeT MicbKoi ради

ВиРIШИВ:
1. Нагоро дити Почесними грамотами та вiдзначити Подяками кращих

працiвникiв управлiння працi та соцiального захисту населеннrI Лозiвськоi

MicbKoi ради, Лозiвського об'еднаного управлiння пенсiйного
фонду УкраiЪи
XapKiBcbKoi областi, територiального центру соцiа.гrьного об.rrу.о"у"ч"""
(надання соцiальних посJý/г) Лозiвськоi MicbKoT
ради, Лозiвського мiського
центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi Лозiвськоi MicbKoi ради, а
також КомуналъноТ установи Панютинський психоневрологiчний iHTepHaT з
нагоди Щня працiвника соцiальноТ сфери (додаток 1).
2.Видiлити кошти для придбання кошика KBiTiB в cyMi 1450,00 грн.
3. Фiнансовому управлiнню Лозiвськоi MicbKoi ради (Мосенц."а Т.С.1
профiнансувати вiддiл з бухгалтерського облiку та звiтностi апарату
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради (Голуб л.п.) на суму 1450,00 грн. за
рахунок коштiв, передбачених Програмою вiдзначення державних,

професiйних та мiсцевих свят, пам' тних дат, iсторичних подiй держави,
ювiлейних та святкових дат, днiв народжень, вIцануванЕя пам'ятi видатних
людей MicTa Лозова, вiдзначення осiб, якi зробили вагомий внесок
у розвиток
мlста, здlиснення представницьких та iнших заходiв на 20|7 -2020
роки.
4. Органiзацiйному вiддiлу апарату виконавчого KoMiTery MicbKoi
ради
(Кирилко В.О.) забезпечити ви готовлення та врученюI Почесних грамот,
Подяк та придбання кошика KBi TlB.
5. Контроль за виконанням рiше
кJlасти на керуючого справами
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради К
в

мiський голова

с.в.зЕлЕнськиЙ
Т.С.Мосенцева
Л.П.Голуб
.Щ.Ю.Iвченко

вц

Nъ
1

Бережна
Лариса Миколаiвна

Бiлоброва
Алдона Зiгманто

J

Боева

любов Валентинiвна

Щiтко

Володимир Васильович

5

,Щорохова

Свiтлана
Володимирiвна

6

.Щубова

тетяна Анатолiiвна

7

Xn

Список
для нагороджепня Почесними грамотамп та Подяками Лозiвськоi
MicbKo[ ради XapкiBcbKoi областi з нагоди
п ацrвника соцtальноl
е и
Прiзвище, iм'я, по
Посада
Вiдзнака
батьковi

2

4

Додаток 1
до рlш енIIя в пкопкому
2018 року

Жовтяк
Юлiя Леонiдiвна

62?

Головний спецiалiст вiддiлу з
Подяка
питань призначення,
перерахунку та виплати пенсiй
Лозiвського об'еднаного
управлiння пенсiйного фонду
УкраiЪи XapKi вськоТ областi
Соцiальний робiтник
Подяка
вiддiлення соцiальноi
допомоги вдома
територiального центру
соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг)
Лозiвськоi MicbKoi ради
Молодша медична сестра
Почесна грамота
Комунальноi установи
панютинський
психоневрологiчний iHTepHaT
Водiй територiатrьного центру
Подяка
соцiального обсlцrговування

(надання соцiальних посrryг)
лозiвськоi Micbkoi ради

Соцiальний робiтник
вiддiлення соцiальноi
допомоги вдома
територiа.пьного центру
соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг)
лозiвськоi Micbkoi ради
Головний спецiалiст вiддiлу з
питань призначення,
перерахунку та виплати пенсiй
Лозiвського об'еднаного
управлiння пенсiйного фонду
Украihи
kiBcbkoi областi
Головний спецiаrriст вiддiлу
адмiнiстрування,
супроводження iнформацiйних
систем, ел
нних
1В,

Подяка

Подяка

Почесна грамота

та захисту iнформацii

8

Лаврухiн
BiKTop Миколайович

9

Лейман
Наталiя IBaHiBHa

10

лобенко Тетяна
Геннадiiвна

11

Мотало
свiтлана Михайлiвна

l2

Мощонська
свiтлана Михайлiвна

13

Рашина
Марина Олександрiвна

|4

Сазонова
Iрина Федорiвна

15

Сердюк
Наталiя ApTypiBHa

16

Спiвак
тетяна Миколаiъна

l7

Спичак
оксана олексiiъна

Лозiвського об'еднаного
управлiння пенсiйного фонду
у аlни
kiBcbkoi областi
Тракторист KoMyHa.llbHoi
Подяка
Панютинський
установи
психонев ологlчнии 1
нат
Головний спецiалiст вiддiлу з
Почесна грамота
питань призначеЕня,
перерахунку та виплати пенсiй
Лозiвського об'еднаного
управлiння пенсiйного фонду
у
ни Ха kiBcbkoi областi
Фахiвець iз соцiальноi роботи Почесна грамота
Лозiвського мiського центру
соцiа.ltьних служб для ciM'i,
дiтей та молодi
Молодша медична
сестра
Подяка
Комунапьноi
установи
панютинський
психоне
огlчнии 1
нат
,,Щержавний соцiальний
Подяка
iнспектор вiддirry державних
соцiа_тtьних iнспекторiв
управлiння працi та
соцiапrьного захисту населенЕя
лозiвськоi Micbkoi ради
Бухгаlrтер II категорii
Почесна грамота
Комунальноi установи
панютинський
психоне
огlчнии 1
нат
Перший заступник начальника Почесна грамота
управлiння працi та
соцiального захисту населення
лозiвськоi Micbkoi
Соцiа.тrьний робiтник
Почесна грамота
вiддiлення соцiальноi
допомоги вдома
територiального центру
соцiального обс.rryговування
(надання соцiальних послуг)
лозiвськоi Micbkoi
Молодша медична сестра
Подяка
Комунатrьноi установи
панютинський
психоне
логlчнии lHTe нат
Головний спецiа_пiст вiддiлу
Почесна грамота
ю идично1 та к
ово1 оботи

18

Ходаковський
Володимир Петрович

19

Черненко
Юлiя ВалерiiЪна

управлiння працi та
соцl€rльного захисту населення
лозiвськоi Micbkoi
робiтник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинкiв Комунальноi
установи Панютинський
чний
г оловний спецiалiст вiддiлу у
справах iнва_гliдiв та громадян,
якi мають право на пiлъги
та
управлiння
соцiального захисту населення

Подяка

Подяка

працi

20

Янушев
Iлля Валерiйович

лозiвськоi мiськоi Ради
начальник
вlддlлу
IT Почесна |рамота
пiдтримки управлiння працi та
соцiа_пьного захисту населення
лозiвськоi Micbkoi
ради

Керуючий справами
виконавчого koMiTery
MicbKoi ради
Кирилко, 2-з2-70

l--

ю.в.кушнр

