
дшР}кАвнА Адм!н|стРАц|я
чугутвськА РАйоннА

|1ро нагородэ|{ення
!{;ц[всько| 

районно[

в1д

9угу!всько| районно| ради:

Бондаренко
Флену Борис|вну

Булгакову
Б а-глентину Флекс!|вну

[орланову
Б ал ентину |!1икола|вну

[ребенток
Флену йикола!вну

[ремяк
|тобов 1{остянтин|вну

чугу[вськА РАйоннА
РАдА

хАРк!всько! оБлАст1

Ро3поРядх{шння

'{уцБ

в!дзнаками
дерпсавно[

- директора Бовчансько| районно| ф1л1|
)0рк|вського обласного центру зайнятост|;

_ нач€]_г1ьника 9уфвського в|дд|лу

адм|н!страц![ та т{уц[всько! районно|
Ради

Б|дпов]дно до р|штення 9угувсько| районно| Ради в!д 11.01 .2002
к|1ро в!дзнаки районно| ради та районно| дерх<авно| адм|н|страц|}> (з| зм|нами),
врахову}очи р|ш:ення ком|с|| з г{итань нагородх{ення районно| дер:кавно|
адм1н|сщац]] та районно| Ради (протокол в1д 01.11.2021' )хгэ 18) за сумл|нну
працто, високий профес|она-гл|зм, особистий внесок у розв'язання проблем
соц|ального захисц громадян, забезпечення реал|зац!] завдань державно|
ооц|ально| пол|тики та з нагоди !ня прац|внит<а соц|ально| сфери нагородити
|[очесното грамото}о 9угу!всько| районно| дер}кавно| адм|н|страц!{ та

обслуговуваг}ня щомадян ]\9 \9 (серв|сний

центр) управл|ння обслуговування щомадян
[-оловного управл|ння |{енс|йного
}кра|ни в )(арк|вськ|й област|;

ф'"ду

в.о. нач€ш1ьника Бовчанського в|дд|лення

управл|ння виконавчо| дирекц1| Фонду
соц]ального страхування 9кра!ни в

[арк|вськ|й област!;

_ нач€ш1ьника Бовчанського в|дд]лу
громадян ]\ъ 5 (серв|снийобслуговування

центр) управл|ння обслуговування громадян
|оловного управл|ння |{енс|йного ф'"ду
9кра|ни в )(арк!вськ1й област|;

- директора |{ечен|зько| районно| ф1л1|

!,арк|вського обласного центру зайнятост|;



"[{ахт!ну
1рину 1!1икола|вну

.[!исенко
Ё|ну Б|ктор|вну

.[{|сового
Флега |{етровина

йасал|т!ну
.}1|л|то .|{еон|д|вну

|!огорслову

2

головного спец|ал|ста з питань соц|аттьних
гарант!й та п|льг в|дд|лу соц|ально| п|дтримки
п|льгових категор|й громадян та ос|б з
|нвал|дн|от1о управл|ння соц|ального захисту
населення 9угувсько| районно| дерэкавно!
адм|н|страц||;

директора 3м||всько| районно] ф1л1|
)(арк!вського обласного центру зайнятост!;

_ нач€ш1ьника 3м|]вського в1дд1лу

обслуговування громадян ]ф 7 (серв|сний

центр) управл|ння обслуговування щомадян
[оловного управл|ння |{енс|йного фо"ду
9кра!ни в )(арк|вськ|й област|;

директора м1ськраионно1 ф|л1!
[арк|вського обласного центру зайнятост|;

нач€ш1ьника 3м|!вського в|дд!лення управл|ння
виконавчо| дирекц|| Фонду соц|ального
страхування 9кра|ни в [арк|вськ|й област|;

_ головного сшец1ал|ста бухгалтера в|дд1лу

бухгалтерського обл|ку та господарського
забезпеченн'{ управл|ння соц|штьного захисту
населення 9угу!всько| районно| державно|
адм1н|сщац|?;

- головного спец|ал|сту в|дд|лу соц|альних

допомог' компенсац|й та п1льг )\! 3 управл|ння
соц|ального захисту населення 9угу}всько|

районно| дер)кавно| адм|н|страц||;

_ нача.]1ьника в|дд|лу по виплат| державних
соц|альних допомог ушравл|ння соц|ального
захисту населення 9угу!всько| районно!
дерх(авно| адм|н|страц||;

в.о. начс!-пь1{ика т{угу|вського в|дд1лення

управл|ння виконавчо] дирекц|| Фонду
соц|ального страхування }кра!ни в

)(арк|вськ|й област|;

т{угу!всько|

/|тодмилу йикола!вну

Р1пу
!тодмилу Федор!вну

Рятшко
Флетту Бянеслав|вну

€коробогатько
€в|тлану Р1икола|вну

1ерещенко
€в|тлану Борис|вну



1урло
Ёонну Б|ктор|вну

|оло
адм|

- нач€|"льника в|дд|лу автоматизовано| обробки
документац!| та соц|ального мон!торинц
управл|ння соц|ального захисту населення
9угу|всько| районно! дерх<авно| адм|н|страц||.
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