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Прошу відзначите прн^шекгтрамртою /коростенської міської ради за 
сумлінну працю, високий Професіоналізм/ активну громадську і життєву 
позиції, вагомий особистий внесок у розвиток міста Коростеня та з нагоди 
професійного свята -  Дня місцевого самоврядування:

У
Кереселідзе Тетяну Вікторівну -  депутатку Коростенської міської ради 

(фракція «За майбутнє»), членкиню постійної комісії з питань гуманітарної 
політики, засобів масової інформації.
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Зайця Миколу Анатолійовича - депутата Коростенської м іс ь к о ї  ради, 
члена постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 
архітектури.

Лінькову Людмилу Володимирівну - депутатку Коростенської міської 
ради (фракція «Батьківщина»), членкиню постійної комісії з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності.

Юхимович Юлію Вікторівну -  депутатку Коростенської міської ради 
(фракція «Опозиційна платформа -  За життя»), членкиню постійної комісії з 
питань гуманітарної політики, засобів масової інформації.

Виконавець: 
Ольга ЗАЄЦЬ 
9 63 16
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Міському голові 
Москаленко В.В. 
Керуючого справами 
виконавчого комітету 
Охрімчука А.В.

Подання

Шановний Володимире Васильовичу!

У зв’язку з відзначенням 7 грудня Дня місцевого самоврядування в Україні 
прошу розглянути питання відзначення працівників виконавчих органів 
місцевого самоврядування Почесною грамотою Коростенської міської ради

Шишук Оксану Миколаївну, головного спеціаліста відділу бухгалтерського 
обліку управління праці та соціального захисту населення,
Шушакову Наталію Олександрівну, головного спеціаліста відділу прийому 
звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг управління 
праці та соціального захисту населення,
Заєць Ольгу Костянтинівну, начальника відділу організаційного забезпечення 

діяльності міської ради,
Іванову Оксану Анатоліївну, начальника відділу організації надання 
адміністративних послуг,
Єсіна Ігоря Володимировича, начальника управління праці та соціального 
захисту населення,
Новицьку Євгенію Іванівну, директорку комунальної установи «Центр 
соціальної реабілітації дітей - інвалідів «Джерело надії»

Керуючий справами 
виконавчого комітету

mailto:depaitment@korosten-rada.20v.ua
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Прошу нагородити Почесною Грамотою Коростенської міської ради за 
активну громадську позицію, високий професіоналізм, особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток підвідомчих територій та з нагоди Дня 
місцевого самоврядування:

Ущапівського Олександра Петровича, старосту Васьковицького 
старостинського округу;

Конюха Ігоря Миколайовича, старосту Бехівського старостинського
округу.

&. •// № №. 0, /-6 / ̂ 6 9 Міському голові
Володимиру МОСКАЛЕНКУ

Заступник міського голови Володимир КОРНІЙЧУК

Вик: Ірина КАМЕНЧУК 
тел. 5-01-39

mailto:general_department@korosten-rada.gov.ua
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№6156/19.0 від 08.11.2021 ьк^му голові 
лодимиру МОСКАЛЕНКУ

Управління праці та соцімьного/ 'Зрщсту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради, ровГляОувши протокол зборів комітету 
первинної профспілкової організації №" 7-^ід 05.1І.|02т року, просить Вас 
нагородити Почесною Грамотою Коростенської шської ради та з нагоди 
професійного свята Дня місцевого самоврядування за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, активну громадську і життєву позиції, вагомий 
особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування Коростенської міської 
територіальної громади, багаторічну роботу у сфері соціального захисту та 
бездоганне виконання службових обов’язків наступних посадових осіб:

- Шишук Оксану Миколаївну -  головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку, паспорт серія ВМ 727000, ідентифікаційний номер - 
2832804942;

- Шушакову Наталію Олександрівну -  головного спеціаліста відділу 
прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг, 
паспорт ВН 399245, ідентифікаційний номер - 3082917381.

Начальник управління
Ірина Войтюк 04142 5 04 39

Ігор ЄСІН

Коростенський МВК

mailto:upszn-1825@ukr.net


Витяг з протоколу № 10 
засідання членів профспілки працівників 

виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Від 15.11.2021р. м. Коростень

Присутні: Храпійчук О. П. - голова профкому, 
члени профкому: Дагіров Д. Д.,

Джус С. В.,
Жолудь А. В.,
Міхалєва О.А.
Палюшкевич В. М.,
Рибачук Т. А.,
Усюк Н. В.

Запрошені: Рижова О. О. -  начальник відділу внутрішньої політики, оргроботи
та контролю виконавчого комітету Коростенської 
міської ради.

Порядок денний
1. Про виділення коштів для привітання з ювілеєм Охрімчука А. В.
2. Про виділення коштів на святкування Дня місцевого самоврядування.
3. Про нагородження до Дня місцевого самоврядування працівників 

виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3. Слухали: Інформацію начальника відділу внутрішньої політики, оргроботи 
та контролю Рижової О. О. щодо відзначення Грамотою виконавчого комітету 
Коростенської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадську і життєву позиції, вагомий особистий внесок у розвиток 
м.Коростеня та з нагоди професійного свята -  Дня місцевого самоврядування:
1. Томашевської О. В. -  головного спеціаліста відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради виконавчого комітету Коростенської 
міської ради;
2. Баранівської Л. Є. -  оператора комп’ютерного набору загального відділу 
виконавчого комітету Коростенської міської ради;
3. Голяки Л. М. -  головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру 
виборців;
4. Кузьмінської О. О. -  завідувачки сектору опіки та піклування, усиновлення 
та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету 
Коростенської міської ради;
5. Литвинюк В. В. -  державного реєстратора речових прав на нерухоме майно 
відділу державної реєстрації виконавчого комітету Коростенської міської ради;
6. Яценко В. І. -  начальника відділу реєстрації місця проживання виконавчого 
комітету Коростенської міської ради;
7. Бошакової Н. Р. -  начальника архівного відділу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради;



8. Карбовської Н. В. -  начальника відділу бухгалтерського обліку - головного 
бухгалтера виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Також Рижова О. О. запропонувала відзначити Почесною грамотою 
Коростенської міської ради з нагоди професійного свята -  Дня місцевого 
самоврядування:
1. Зайця М. А. -  начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, депутата Коростенської міської ради, члена 
постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури;
2. Заєць О. К. -  начальника відділу організаційного забезпечення діяльності 
міської ради виконавчого комітету Коростенської міської ради;
3. Іванову О. А. -  начальника відділу організації надання адміністративних 
послуг;
4. Ущапівського О. П. -  старосту Васьковицького старостинського округу;
5. Конюха І. М. -  старосту Бехівського старостинського округу.

Голосували одноголосно.

Вирішили: підтримати кандидатури Томашевської О. В., Баранівської Л. Є., 
Голяки Л. М., Кузьмінської О. О., Литвинюк В. В., Бошакової Н. Р., 
Карбовської Н. В., Яценко В. І. для нагородження Грамотою виконавчого 
комітету Коростенської міської ради; Зайця М. А., Заєць О. К., Іванової О. А., 
Ущапівського О. П., Конюха І. М. для нагородження Почесною грамотою 
Коростенської міської ради.

Голова профкому 

Секретар профкому

О. П. Храпійчук

О. А.Міхалєва

і



ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Первинна профспілкова організація управління праці та соціального захисту населення
Коростенської міської ради

ПРОТОКОЛ № 7
зборів комітету первинної профспілкової організації управління праці 

та соціального захисту населення Коростенської міської ради

від 05.11.2021 р. м. Коростень

Присутні:
Голова профспілкового комітету -  Трофимчук Наталія Олександрівна 
Заступник голови профспілкового комітету -  Гаврилюк Ольга Володимирівна.
Казначей профспілкового комітету -  Нагорнюк Лариса Павлівна.
Секретар зборів  -  Захарчук Олена Миколаївна
Члени профкому -  Орищенко Юлія Іванівна, Чапцева Галина Павлівна. Ярмоленко Галина 
Миколаївна, Михнюк Людмила Анатоліївна.

Порядок денний

Про нагородження Грамотою за сумлінну плідну працю в органах місцевого 
самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську і життєву позиції, вагомий 
особистий внесок у розвиток міста Коростеня та з нагоди професійного свята - Дня 
місцевого самоврядування.

Слухали: Гриву Надію Дмитрівну, щодо відзначення за сумлінну працю в органах 
місцевого самоврядування, високий професіоналізм, активну громадську і життєву позиції 
нагородити Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради головного 
спеціаліста відділу прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та 
пільг Шушакову Наталію Олександрівна, головного спеціаліста відділу бухгалтерського 
обліку Шишук Оксану Миколаївну.

Вирішили: підтримати кандидатури Шушакову Н. О., Шишук О.М. для нагородження 
Грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Голосували одноголосно.

Голова профспілки 

Секретар __

Трофимчук Н.О. 

Захарчук О.М.



ХАРАКТЕРИСТИКА

Шишук Оксана Миколаївна 
23.07.1977 року народження 
Українка, освіта вища

Шишук Оксана Миколаївна -  з 2020 року і по теперішній час займає 
посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління 
праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської 
міської ради.

В 2006 році закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом 
м. Київ, спеціальність «Правознавство».

Володіє державною мовою досконало.
З 22.06.2020 року була призначена на посаду головного спеціаліста 

відділу бухгалтерського обліку та присвоєно раніше 9 ранг посадової особи 
місцевого самоврядування відповідно до 5 категорії класифікації посад.

Шишук Оксана Миколаївна свої посадові обов’язки виконує своєчасно 
та професійно, повністю вкладається в терміни. Уміє організовувати свою 
роботу, чітко і переконливо викладає думки, документи не потребують 
виправлень, орієнтується у нових ситуаціях, збільшення навантаження не 
впливає на якість її роботи, культурна в поведінці з людьми, у спілкуванні 
тактовна та доброзичлива, в критичних ситуаціях поводиться коректно та з 
розумінням.

Плідно співпрацює з іншими структурними підрозділами виконавчого 
комітету міської ради, керівниками та бухгалтерами підприємств, установ та 
організацій, громадськими організаціями, засобами масової інформації.

За час роботи в управлінні зарекомендувала себе як дисциплінований 
працівник. Дотримується правил внутрішнього розпорядку.

В роботі ділова та пунктуальна.
Користується повагою і авторитетом в колективі.

Начальник управління Ігор ЄСІН



Відомості про трудові здобутки

Шушакова Наталія Олександрівна -  з 2013 року і по теперішній час 
займає посаду головного спеціаліста відділу прийому звернень громадян на 
призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

В 2007 році закінчила Національний університет харчових технологій, 
спеціальність «Технологічне зберігання, консервування та переробки 
молока». Володіє державною мовою досконало.

З 01.07.2013 року була призначена на посаду головного спеціаліста 
сектору по прийому документів відділу державних соціальних допомог 
управління праці та соціального захисту населення та присвоєно 13 ранг 
посадової особи місцевого самоврядування відповідно до 6 категорії 
класифікації посад.

З 01.08.2013 року переведена на посаду провідного спеціаліста сектору 
прийому документів відділу державних соціальних допомог управління праці 
та соціального захисту населення.

З 29.11.2013 року переведена на посаду завідувачки сектором прийому 
документів відділу державних соціальних допомог управління праці та 
соціального захисту населення та присвоєно 11 ранг посадової особи 
місцевого самоврядування відповідно до 5 категорії класифікації посад.

01.12.2015 року було присвоєно 10 ранг посадової особи місцевого 
самоврядування відповідно до 5 категорії класифікації посад.

З 02.05.2018 року переведена на посаду головного спеціаліста відділу 
прийому звернень громадян на всі види соціальних допомог та пільг.

З 06.06.2018 року переведена на посаду головного спеціаліста відділу 
прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг.

Шушакова Наталія Олександрівна свою професійну діяльність 
присвятила соціальному захисту щодо різних соціальних груп населення. До 
роботи відноситься серйозно, уважно з почуттям відповідальності. Володіє 
системними знаннями, здатна до розв'язання творчих завдань професійного 
характеру. Плідно співпрацює з іншими структурними підрозділами 
виконавчого комітету міської ради, керівниками підприємств, установ та 
організацій, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

За час роботи в управлінні зарекомендувала себе як дисциплінований 
працівник, дотримується правил внутрішнього розпорядку, користується 
повагою в колективі.

Начальник управління



ХАРАКТЕРИСТИКА

Шушакова Наталія Олександрівна 
28.05.1984 року народження 
Українка, освіта вища

Шушакова Наталія Олександрівна працює в управлінні праці та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради з 01.07.2013 року по даний час, на посаді головного спеціаліста відділу 
прийому звернень громадян на призначення соціальних допомог та пільг з 
06.06.2018 року, має 10 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

В 2007 році закінчила Національний університет харчових технологій, 
спеціальність «Технологічне зберігання, консервування та переробки 
молока». Володіє державною мовою досконало.

Свої посадові обов’язки виконує своєчасно та професійно, повністю 
вкладається в терміни. Уміє організовувати свою роботу, чітко і переконливо 
викладає думки, документи не потребують виправлень, орієнтується у нових 
ситуаціях, збільшення навантаження не впливає на якість її роботи, 
культурна в поведінці з людьми, у спілкуванні тактовна та доброзичлива, в 
критичних ситуаціях поводиться коректно і з розумінням.

Плідно співпрацює з іншими структурними підрозділами виконавчого 
комітету міської ради, керівниками та бухгалтерами підприємств, установ та 
організацій, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

За час роботи в управлінні зарекомендувала себе як дисциплінований 
працівник. Дотримується правил внутрішнього розпорядку. В роботі ділова 
та пунктуальна.

Ігор ЄСІН



ХАРАКТЕРИСТИКА

Єсін Ігор Володимирович 
28.06.1976 року народження 
Українець, освіта вища

Єсін Ігор Володимирович -  з 01.09.2011 року і по теперішній час займає 
посаду начальника управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, має 9 ранг посадової особи 
місцевого самоврядування.

Ігор Володимирович здобув дві вищі освіти на факультеті «Економіки і 
підприємництва» Житомирського державного технологічного університету в 
2004 році та фахову освіту за напрямом Державна служба при Київському 
національному університеті ім. В. Гетьмана в 2008 році.

За період роботи за ініціативи Ігоря Володимировича шляхом 
об’єднання відділу державних соціальних допомог та відділу 
персоніфікованого обліку пільгової категорії населення було відкрито 
Прозорий соціальний офіс з питань надання всіх видів державних соціальних 
допомог та пільг, що удосконалило та полегшило прийом та обробку звернень 
громадян за призначенням соціальних допомог та пільг.

За його сприяння було створено та легалізовано громадську організацію 
«Батьки дітей з особливими потребами «Відкрий мені світ», де постійно 
проводяться круглі столи з батьками, які виховують дітей-інвалідів, щодо 
роз’яснення діючого законодавства з питань державних соціальних допомог. 
Постійно приймає участь в засіданнях координаційної ради з питань ранньої 
реабілітації дітей-інвалідів, постійно виступає в засобах масової інформації: 
телебачення, газети та журнали.

У 2015 році Ігоря Володимировича було обрано депутатом 
Коростенської міської ради. Постійно приймаючи участь у пленарних 
засіданнях Коростенської міської ради як депутат, має вагомий вплив на 
прийняття рішень з різних питань життєдіяльності міста. Є членом комісії з 
питань бюджету, економіки та комунальної власності та головою транспортної 
комісії. Неодноразово як депутат міської ради представляв інтереси та 
висвітлював проблеми соціального захисту жителів міста Коростеня на 
засіданнях робочих груп з питань реформування та підвищення якості 
надання послуг у сфері соціального захисту населення.

За період роботи в управлінні праці та соціального захисту населення, 
Єсін Ігор Володимирович активно опікується питаннями соціального захисту 
громадян, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.

В 2017 році його було обрано головою Житомирської обласної 
громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України».

Багато часу приділяє роботі. Нагороджений відзнаками міського голови 
та державними нагородами. Постійно вдосконалює свої професійні якості під



час стажування в містах України та за кордоном. Під час роботи вніс 
позитивну енергетику в роботу управління, користується повагою серед 
керівників системи соціального захисту Житомирської області, керівників 
підприємств міста, співробітників та населення загалом.

В грудні 2018 року пройшов курси в Центрі післядипломної освіти за 
професійною програмою: «Підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції».

Начальник управління Ігор ЄСІН

і



ХАРАКТЕРИСТИКА
На Новицьку Євгенію Іванівну, директора комунальної установи 

«Центр соціальної реабілітації дітей -  інвалідів «Джерело 
надії»Коростенської міської ради.

Новицька Є.І. народилась 11.02.1955 року. Освіта вища.
Працювала на державній службі з липня 1982 по липень 1995 року та в 
органах місцевого самоврядування з березня 1997 по грудень 2010 року. З 
січня 2011 року призначена на посаду директора комунальної установи 
«Центр соціальної реабілітації дітей -  інвалідів «Джерело 
надії»Коростенської міської ради.
Колектив Центру під керівництвом Новицької Є.І. за роки своєї діяльності 

організував роботу нового закладу на рівні, відповідно до вимог державних 
стандартів по наданню послуг реабілітації дітям -  інвалідам. В центрі 
створена матеріально -  технічна база, новітні методики реабілітації, 
постійно йде навчання кадрів, які дані методики втілюють в роботі з дітьми.
Колективом налагоджені зв’язки з благодійними та громадськими 

об’єднаннями, які працюють в країні та за кордоном. Дана діяльність сприяє 
розвитку Центру, підвищенню його авторитету та професійного рівня.

Новицька Є.І. та спеціалісти закладу підвищують свій кваліфікаційний 
рівень шляхом навчання на курсах Міністерства соціальної політики 
України, Державного комплексу соціальної реабілітації дітей -  інвалідів, 
беруть участь в роботі міжнародних форумів, навчальних семінарах. Заклад 
має сертифікати по застосуванню окремих методик реабілітації, виданих 
навчальними центрами України та Великобританії.
За 10 років роботи Центру було надано реабілітаційні послуги більш як 300 
дітям з проблемами здоров’я багато з яких мають змогу навчатись, вести 
повноцінний спосіб життя.

/

^О лександр СИНИЦЬКИЙ



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Заєць Ольга Костянтинівна, 1977 року 
народження, українка, працює начальником 
відділу організаційного забезпечення діяльності 
міської ради

Заєць О.К. працює у виконавчому комітеті з 4 березня 2004 року. Покладені 
на неї функціональні обов’язки, викладені в посадовій інструкції, виконує 
добросовісно. Подає свою точку зору професійно, конкретно та може її 
переконливо аргументувати. Вміє організувати роботу підлеглих, чітко визначає 
мету і пріоритети, оптимально організовує робочий процес, розподіляючи 
завдання таким чином аби досягти максимальної ефективності. Чітко пояснює 
поставлені завдання підлеглим, надає потрібну інформацію та професійні 
поради, систематично контролює виконання поставлених завдань. Також 
ретельно та детально вивчає досягнення та можливості працівників, 
цілеспрямовано стимулює їх інтереси та здібності, ефективно спонукає до 
самостійності мислення та дій.

Добре володіє державною мовою. За період роботи зарекомендувала себе 
як старанний, цілеспрямований працівник. В роботі характеризується 
організованістю, високою зібраністю, цілеспрямованістю, принциповістю, має 
розвинуте почуття відповідальності за доручену справу.

В спілкуванні з людьми тактовна, доброзичлива. Підтримує ділові 
контакти з керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, 
депутатами міської ради.

Дотримується вимог Закону “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”. У питаннях організації роботи керується “Положенням про 
відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради”, „Інструкцією з 
діловодства у міськвиконкомі”, „Інструкцією з діловодства в Коростенській 
міській раді та апараті міської ради”, іншими нормативними документами.

Не допускає порушень трудової і виконавчої дисципліни, правил 
внутрішнього трудового розпорядку.

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня. Має 
сертифікати проходження навчальних курсів.



ХАРАКТЕРИСТИКА

на Іванову Оксану Анатоліївну.
Працює на посаді начальника відділу організації 
надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Коростенської міської ради з 01.11.2020 року. 
Стаж служби в органах місцевого самоврядування -  
13 років.
9 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Освіта: вища, у 2002 році закінчила Київський національний університет 
будівництва і архітектури за спеціальністю «Інформаційні технології 
проектування».

Іванова Оксана Анатоліївна з 01.11.2020 року керує Центром надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради. За 
час роботи проявила себе як кваліфікований, старанний, відповідальний 
фахівець.

Володіє всебічним рівнем знань у сфері надання адміністративних послуг, 
якими постійно керується в роботі. Професійні вміння забезпечують виконання 
завдань на високому рівні з постійним додержанням термінів.

Проявляє високу працездатність, вміння спокійно і адекватно поводитися 
в будь-яких ситуаціях, включаючи стресові (конфліктні). Володіє умінням 
переконувати в своїй точці зору і вислухати думку інших.

Здатна самостійно вирішувати питання, керуючись у роботі чинним 
законодавством. Може позитивно впливати на людей, має якості лідера.

Самокритична, визнає власні упущення.
Плідно співпрацює з суб’єктами надання адміністративних послуг: 

іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, 
установами та організаціями міста. Вміє орієнтуватися в галузях, суміжних 
з своєю основною діяльністю.

Постійно підвищує свій професійний рівень: відвідує тематичні заходи, 
тренінги та семінари, читає спеціалізовану літературу, відповідально і серйозно 
ставитися до виконання посадових обов'язків.

Дотримується норм поведінки державного службовця й правилам 
внутрішнього розпорядку. У спілкуванні з колегами та суб’єктами звернень 
доброзичлива і привітна, ввічлива і чемна, тактовна, в скрутних ситуаціях 
завжди націлена на знаходження компромісних рішень.

Відповідає вимогам займаної посади.

Керуючий справами виконкому


