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Лаврік
Віра Іванівна
Випускниця факультету технології неорганічних речовин (1976)
Директор Виконавчої дирекції Сумського відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Депутат Сумської обласної ради.
Заслужений працівник промисловості України

Lavrik
Vira Ivanivna
A graduate of the Faculty of Inorganic Substances Technology (1976)
Director of the Executive Directorate of Sumy branch of the Social
Insurance Fund on Temporary Disability. Deputy of Sumy Regional
Council. Honored Worker of Industry of Ukraine

Н

ародилася 15 червня 1952 р. на Сумщині.
У 1976 р. закінчила Харківський політехнічний
інститут за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин», у 1996 р. — Національну академію управління за спеціальністю «Фінанси та кредити».
Трудовий шлях розпочала у 1976 р. на Сумському
ВО «Хімпром» майстром зміни. Працювала фінансовим
менеджером, заступником голови Правління, директором з економіки, фінансів та соціальних питань підприємства, була призначена виконувачем обов’язків генерального директора ПАТ «Сумихімпром». Брала активну
участь у профспілковій і громадській діяльності, тривалий час обіймала посаду голови профкому підприємства.
У 2010 р. Віра Іванівна очолила Сумську міжрайонну
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності. Впродовж трьох
скликань В. І. Лаврік обиралася депутатом Сумської
міської ради, а в 2010 р. — депутатом Сумської обласної
ради. У 2015 р., обіймаючи посаду заступника голови,
виконувала обов’язки голови облради. Яку б посаду не
обіймала Віра Іванівна, вона завжди залишається відкритою для своїх земляків, допомагаючи їм у вирішенні
різноманітних соціальних проблем. Вже шість років
В. І. Лаврік нагороджує стипендіями кращих учнів своєї
рідної школи.
Віра Іванівна підтримує тісний зв’язок із НТУ «ХПІ».
Сумський ПАТ «Хімпром» — це базове підприємство
кафедри хімічної технології неорганічних речовин, каталізу й екології, де студенти кафедри проходять практику,
а випускники працюють.
В. І. Лаврік нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня, Міжнародним рейтингом «Золота фортуна», відзначена орденом Святої Анни IV ступеня, почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства промислової політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
«Знаком пошани» Фонду державного майна України.
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he was born on 15 June, 1952 in Sumy. In 1976, she
graduated from Kharkiv Polytechnic Institute within the
specialty «Technology of Inorganic Substances» and in
1996 — National Academy of Management within the specialty «Finance and Credit».
She started her career in 1976 at Sumy Production
Association «Khimprom» as a shift foreman. She worked
as a Finance Manager, Deputy Chairman of the management Board, Director for Economics, Finance and Social
Affairs of the Enterprise, was appointed acting General
Director of PJSC «Sumykhimprom». She actively participated in trade union and social activities and held the
position of a Chairman of the trade union of the enterprise
for a long time.
In 2010, Vira Ivanivna headed Sumy Interdistrict
Directorate of Social Insurance Fund on Temporary Disability. During three terms V. I. Lavrik was elected a Deputy
of Sumy City Council, and in 2010 — a Deputy of Sumy
Regional Council. In 2015, occupying the position of a
Vice-Chairman, she performed the duties of the Chairman of the Regional Council. Whichever position she has
occupied, she has always been opened to her countrymen, helping them in solving various social problems.
V. I. Lavrik has been awarding the best students of her
school with scholarships for six years.
Vira Ivanivna maintains a close relationship with NTU
«KhPI». Sumy PJSC «Khimprom» is the basic enterprise
of the Department of Chemical Technology of Inorganic
Substances, Catalysis and Ecology, where the students
have field training and the graduates are employed.
V. I. Lavrik was awarded the Order of Princess Olga
of III degree, International rating «Golden Fortune», the
Order of St. Anne of IV degree, diplomas of the Verkhovna
Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Industrial Policy of Ukraine, Fund of Social Insurance
of Temporary Disability and «Plaque of Honor of the State
Property Fund of Ukraine».
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