
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_07 травня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____150/2021-р_____ 

 

 

Про нагородження з нагоди Всесвітнього 

дня медичних сестер 

 

 

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. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Всесвітнього дня медичних сестер кращих медичних 

працівників 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 грамот 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 

07 травня 2021 року № 150/2021-р 

 

Список нагороджених 

 

БОНДАР 

Олена Василівна 

- сестра медична консультативно-діагностичної 

поліклініки некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ГОЛЮК 

Сергій Володимирович 

- медбрат загальної практики – сімейної 

медицини амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини с. Бутівці комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ДЕРЕВ’ЯНКО 

Ольга Миколаївна 

- фельдшер-лаборант клініко-діагностичної 

лабораторії некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ЗАГОРОДНЯ 

Тетяна Романівна 

- сестра медична інфекційного відділення № 2 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

ЗАГОРОНЮК 

Ніна Фрідріхівна 

 

 

 

 

 

- сестра медична амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини с. Самчики комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

КОЛОС  

Наталія Леонідівна 

- сестра медична патронажна амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини № 2 

комунального некомерційного підприємства 
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Продовження додатка 

 

 - «Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

КРАВЧУК 

Анастасія Миколаївна 

- сестра медична амбулаторії загальної практики 

– сімейної медицини № 6 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

МОСІЙЧУК 

Майя Іванівна 

- сестра медична загальної практики – сімейної 

медицини амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини № 3 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

САВВОВА 

Світлана Миколаївна 

- акушерка жіночої консультації комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області; 

 

СКАЛКА 

Тетяна Петрівна 

- сестра медична відділення невідкладної 

екстреної медичної допомоги комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис         Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


