
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянтинів 
 

07 червня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 194/2018-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня медичного працівника 
 

 

З метою відзначення кращих працівників Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, комунального закладу «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» з нагоди Дня медичного 

працівника, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих працівників Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, комунального закладу «Старокостянтинівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» за сумлінну працю в галузі 

охорони здоров’я, відданість справі, надання якісних медичних послуг 

мешканцям міста та з нагоди Дня медичного працівника згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської ради 

(Гилюк А.В.) забезпечити оформлення грамот відповідного зразка. 

 

3. Завідувачу господарської групи виконавчого комітету міської ради 

Марчук Р.І. виділити подарунки для вручення нагородженим. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради 

(Авраменко Л.Г.) відобразити в обліку видачу подарунків. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 
 

 

 

Міський голова                                      підпис                             М. Мельничук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

07 червня 2018 року № 194/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

Алабугіна 

Наталія Дмитрівна 

– сестра медична консультативно-діагностичної 

поліклініки Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні; 

Боровик 

Тетяна Станіславівна 

– сестра медична травматологічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Гаєвська 

Мирослава Олександрівна 

– акушерка акушерського відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Герич 

Галина Семенівна 

– лікар-педіатр дільничний амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини № 2 

комунального закладу 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Гриненко 

Ольга Андріївна 

– лікар-стоматолог дитячий педіатричного 

відділення стоматологічної поліклініки 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Джеджула 

Олена Василівна 

– сестра медична інфекційного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Кравець 

Лариса Володимирівна 

– лікар-акушер-гінеколог жіночої консультації 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Кукуріка 

Олена Василівна 

– лікар-акушер-гінеколог акушерського та 

гінекологічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Ништик 

Надія Степанівна 

– лікар загальної практики – сімейний лікар 

амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини № 2 комунального закладу 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 



        2 

Продовження додатка 

 

Присяжнюк 

Антоніна Павлівна 

– лікар-педіатр дільничний амбулаторії 

загальної практики - сімейної медицини № 4 

комунального закладу 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Проданець 

Тетяна Іванівна 

– лікар-педіатр дільничний амбулаторії 

загальної практики - сімейної медицини № 5 

комунального закладу 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»; 

Савлюк 

Галина Степанівна 

– сестра медична кардіологічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Свиридюк 

Алла Миколаївна 

– сестра медична з фізіотерапії 

фізіотерапевтичного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Стручок 

Неля Романівна 

– молодша медична сестра з догляду за хворими 

хірургічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Фелонюк 

Василь Семенович 

– лікар-дерматовенеролог консультативно-

діагностичної поліклініки 

Старокостянтинівської центральної районної 

лікарні; 

Філіпчук 

Галина Василівна 

– завідувач, лікар-невропатолог неврологічного 

відділення Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні; 

Швець 

Анатолій Іванович 

– головний лікар комунального закладу 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                                            В. Янзюк 

 

 


