
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

11 червня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 190/2019–р 

 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника 
 

 

 

З метою відзначення кращих працівників Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні, комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 

відділення гемодіалізу та детоксикації Старокостянтинівської філії 

Хмельницької обласної лікарні, працівників і військовослужбовців 

Старокостянтинівського військового госпіталю (військової частини А3267) 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 некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-санітарної допомоги», 

відділення гемодіалізу та детоксикації Старокостянтинівської філії 

Хмельницької обласної лікарні, особового складу військової частини А3267 за  

сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм і   

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 

Марчуку 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 
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справами виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис М. Мельничук 

 

 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 11 червня 2019 року № 190/2019-р 

 

 

 

Список нагороджених 

 

Бойчук 

Алла Леонідівна 

 - лікар загальної практики – сімейний лікар 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

№ 2 комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

Вересняк 

Оксана Сергіївна 

 - медична сестра психіатричного відділення 

військової частини А3267, працівник Збройних Сил 

України; 

 

Вовколуп 

Ганна Михайлівна 

 - статистик медичний інформаційно-аналітичного 

кабінету комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

Войтко 

Віра Іванівна 

 - фельдшер інформаційно-аналітичного кабінету 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

Голюк 

Валентина Василівна 

 - сестра медична загальної практики – сімейної 

медицини амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини № 1 комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

 

Довгань 

Наталія Михайлівна 

 - реєстратор медичний амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини № 5 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

Дуліпа 

Ольга Георгіївна 

 - лікар-генетик жіночої консультації 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 
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Звєрєва 

Катерина Миколаївна 

 - молодша медична сестра (прибиральниця-мийниця) 

клініко-діагностичної лабораторії 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Зятюк 

Лілія Степанівна 

 - медична сестра діалізного залу відділення 

гемодіалізу та детоксикації Старокостянтинівської 

філії Хмельницької обласної лікарні; 

 

Катревич 

Любов Володимирівна 

 - лікар-акушер – гінеколог  акушерського відділення 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Козачук 

Василь Васильович 

 - лікар-ортопед – травматолог дитячий 

консультативно-діагностичної поліклініки 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Колесник 

Валерій Олексійович 

 - лікар-хірург  хірургічного відділення з палатами 

гнійної хірургії військової частини А3267, працівник 

Збройних Сил України; 

 

Коломійчук 

Олена Олександрівна 

 - медична сестра діалізного залу відділення 

гемодіалізу та детоксикації Старокостянтинівської 

філії Хмельницької обласної лікарні; 

 

Кондратюк 

Тетяна Миколаївна 

 - молодша медична сестра з догляду за хворими 

рентгенівського відділення Старокостянтинівської 

центральної районної лікарні; 

 

Наскалова 

Ольга Антонівна 

 - сестра-господиня відділення гемодіалізу та 

детоксикації Старокостянтинівської філії 

Хмельницької обласної лікарні; 

 

Ніколайчук 

Наталія Іванівна 

 - сестра медична дитячого відділення 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Панасюк 

Ольга Іванівна 

 - молодша медична сестра інфекційного відділення 

військової частини А3267, старший солдат; 

 

Петрук 

Олена Петрівна 

 - завідувач, лікар-терапевт терапевтичного відділення 

№ 1 Старокостянтинівської центральної районної 
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лікарні; 

 

Станових 

Віталій Анатолійович 

 - інженер відділення гемодіалізу та детоксикації 

Старокостянтинівської філії Хмельницької обласної 

лікарні; 

 

Сторожук 

Валентина Леонтіївна 

 - лікар-стажист з кардіології кардіологічного 

відділення Старокостянтинівської центральної 

районної лікарні; 

 

Ткач 

Анна Валентинівна 

 - медична сестра стоматологічного кабінету 

поліклініки військової частини А3267, працівник 

Збройних Сил України; 

 

Філіпенко 

Валентина Петрівна 

 - медична сестра терапевтичного відділення 

військової частини А3267, працівник Збройних Сил 

України; 

 

Фурман 

Надія Анатоліївна 

 - сестра медична – анестезист відділення 

невідкладної (екстерної) медичної допомоги і 

анестезіології та інтенсивної терапії 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Харчук 

Наталія Володимирівна 

 - сестра медична хірургічного відділення 

Старокостянтинівської центральної районної лікарні; 

 

Чокеєва 

Ірина Василівна 

 - лікар-нефролог, завідувач відділення гемодіалізу 

та детоксикації Старокостянтинівської філії 

Хмельницької обласної лікарні. 

 

 

 

Керуючий справами                          підпис                                            В.Янзюк 

 

 


