
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 14 червня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____202/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника 

 

 

На підставі Положення про відзнаки виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28 березня 2013 року № 109, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Оголосити Подяку виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради з нагоди Дня медичного працівника кращим медичним працівникам 

закладів сфери охорони здоров’я Старокостянтинівської міської територіальної 

громади за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм 

і відданість справі, надання якісних медичних послуг населенню з врученням 

цінного подарунка кожному згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Анжеліка ГИЛЮК) забезпечити оформлення подяк відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарства виконавчого комітету міської ради Роману 

МАРЧУКУ виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Людмила АВРАМЕНКО) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

14 червня 2021 року № 202/2021-р 

 

Список нагороджених 

 

БЕВЗ 

Оксана Євгеніївна 

- молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) операційна гінекологічного 

відділення некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

БОЛДАРЄВСЬКА 

Олена Юріївна 

- старша медична сестра хірургічного відділення з 

палатами гнійної хірургії військової частини А3267, 

сержант; 

 

ВАТАЩУК 

Надія Василівна 

- молодша медична сестра (санітарка) операційної 

травматологічного відділення некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області; 

 

ГАЛЬОМА 

Людмила Василівна 

- сестра медична старша фізіотерапевтичного 

відділення некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ДРОНЧАК 

Дмитро Миколайович 

- начальник психотерапевтичного кабінету 

військової частини А3267, капітан; 

 

ЗІМІН 

Ірина Іванівна 

- медична сестра недержавного закладу охорони 

здоров’я приватного малого підприємства 

«Медична практика»; 

 

ЗОЛОТАРЬОВ 

Павло Валерійович 

- лікар-психіатр відділення психоневрологічної 

реабілітації військової частини А3267, працівник 

Збройних Сил України; 
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Продовження додатка  

 

КИРИЛЮК 

Лілія Леонідівна 

- сестра медична Самчиківської амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області; 

 

КОЗАЧУК 

Наталія Іванівна 

- лікар-рентгенолог рентгенологічного відділення 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

КОНДРАТОВА 

Катерина Василівна 

- молодша медична сестра (санітарка-буфетниця) 

кухні некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

КУРОВСЬКИЙ 

Денис Володимирович 

- фізичний терапевт фізіотерапевтичного 

відділення некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ЛЮБАР 

Юлія Валентинівна 

- фельдшер-лаборант клініко-діагностичної 

лабораторії некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

МАРКЕВИЧ 

Світлана Миколаївна 

- фельдшер Пашковецької амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області; 
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Продовження додатка  

 

НІЩУН 

Ксенія Сергіївна 

- сестра медична інфекційного відділення № 2 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ОДАРИЧ 

Людмила Петрівна 

- сестра медична інфекційного відділення № 1 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ПАЛАМАРЧУК 

Наталія Олексіївна 

- молодша медична сестра з догляду за хворими 

інфекційного відділення № 2 некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області; 

 

СІДОРОВ 

Олександр Михайлович 

- старша медична сестра-анестезист відділення 

анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії 

військової частини А3267, сержант; 

 

СТРАЛКОВСЬКА 

Оксана Петрівна 

- сестра медична інфекційного відділення № 1 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ХОМІЦЬКА 

Любов Іванівна 

- лікар-лаборант з клінічної біохімії клініко-

діагностичної лабораторії некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області; 

 

ЦИМБАЛЮК 

Ярослава Леонідівна 

- лікар  з медицини невідкладних станів  

відділення невідкладної (екстреної)                     

медичної допомоги некомерційного підприємства 
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Продовження додатка 

 

 «Старокостянтинівська багатопрофільна  

лікарня»Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ЧАЙКОВСЬКА 

Тетяна Валеріївна 

- лікар-педіатр-неонатолог акушерського відділення 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ЧУБЕНКО 

Людмила Василівна 

- сестра медична інфекційного відділення № 4 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ЯНЧУК 

Тетяна Віталіївна 

- завідувач, лікар загальної практики – сімейний 

лікар Пашковецької амбулаторії загальної практики -  

сімейної медицини комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області; 

 

ЯРОЩУК 

Наталія Іванівна 

- старша сестра медична амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини № 2 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району Хмельницької області. 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


