Соціальне забезпечення населення з моменту створення Олевського району
Восени 1923 року в Олевську відбувся районний з’їзд Рад робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів, який обрав Виконавчий Комітет
Олевської районної Ради робітничих, селянських і червоноармійських
депутатів.
Районний відділ соціального забезпечення створений у 1923 році та був
підпорядкований Виконавчому Комітету Олевської районної Ради. У відділі
займалися питаннями призначення та виплати пенсій за віком, по
інвалідності та по втраті годувальника, а також призначалася допомога
багатодітним та одиноким матерям.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 року
№136 та рішення обласної Ради народних депутатів від 20.06.1995 року №59
в структуру відділу соцзахисту населення увійшов територіальний центр по
обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян.
Рішенням Олевської районної ради №75 від 30.06.1995 року «Про
реорганізацію районного відділу соцзахисту населення» районний відділ
соціального захисту населення реорганізовано в управління праці та
соціального захисту населення Олевської райдержадміністрації.
З архівних матеріалів (які збережені на даний час) відомо, що відділом
соціального забезпечення керували:
- з січня 1944 року – Бабич Марія Миколаївна;
- з 1946 по 1963р.р. – Герой Радянського Союзу Павленко Йосип Дмитрович;
- з 1971 по 1990р.р. – Денисенко Володимир Тимофійович;
- з кінця 1990 до 1995 року – Заброцький Борис Дем’янович;
- з початку 1995 року і по даний час – Мельник Валентина Іванівна.
Слід відзначити, що більше тридцяти років у відділі соціального
забезпечення, (а на даний час в управлінні праці та соціального захисту
населення) пропрацювали:
- Сорока Єва Іванівна, яка прийшла у відділ соціального забезпечення
інспектором по багатодітних та одиноких матерях у 1975 році та
пропрацювала до 2012 року, а це 37 років;
- Туровська Валентина Петрівна, яка була прийнята на посаду
інспектора відділу малозабезпечених сімей у 1977 році та
пропрацювала до 2012 року, а це 35 років;
- Мельник Валентина Іванівна, яка у вересні 1980 року була прийнята на
посаду інспектора по виплаті пенсій та працює в управлінні по даний
час, а це 32 роки. У 2009 році за вагомий особистий внесок у
забезпечення реалізації державної політики соціального захисту
населення була нагороджена Почесною грамотою Міністерства праці
та соціальної політики України та Почесною грамотою і медаллю
Кабінету Міністрів України 22.08.2011 року.
Серед кращих працівників соціальної сфери були також відзначені:
Шиманська Марія Прокопівна, Шапіро Фіра Яківна, Портман Роза

Ельївна, Гринштейн Михля Мордухівна, Колотушкін Анатолій Петрович,
Ломакіна Марія Тихонівна та інші.

