
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Старокостянинів 
 

14 травня  2018 року      РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 169/2018-р 

 

Про нагородження з нагоди 

Дня медичної сестри 
 

 

 З метою відзначення кращих медичних працівників комунального 

закладу «Старокостянтинівський центр медико-санітарної допомоги» з нагоди 

Дня медичної сестри, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради та цінним подарунком кращих медичних працівників 

комунального закладу «Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» за сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, відданість 

справі, професіоналізм і відповідальність, надання якісних медичних послуг 

мешканцям міста та з нагоди Дня медичної сестри згідно з додатком. 

 

2. Організаційно-контрольному відділу виконавчого комітету міської 

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

 

3. Завідувачу господарської групи 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 заступника 

міського голови Бондарчук Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                               М. Мельничук 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

14 травня 2018 року № 169/2018-р 

 

 

Список нагороджених 

 

 

Бойко 

Людмила Дмитрівна 

- сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини ЗП/СП № 1, КЗ «Старокостянтинівський 

ЦПМСД»; 

Демчишина 

Лариса Володимирівна 

- сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини амбулаторії ЗА/СМ № 2, КЗ 

«Старокостянтинівський ЦПМСД»; 

Колос 

Наталія Леонідівна 

- сестра медична патронажна амбулаторії ЗП/СП № 2, 

КЗ «Старокостянтинівський ЦПМСД»; 

Маржина 

Лариса Анатоліївна 

- сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини амбулаторії ЗП/СП № 5, КЗ 

«Старокостянтинівський ЦПМСД»; 

Наконечна  

Олена Трофимівна 

- сестра медична патронажна амбулаторії ЗП/СП № 2, 

КЗ «Старокостянтинівський ЦПМСД»; 

Перепйолкіна 

Тетяна Володимирівна 

- сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини ЗП/СП № 4, КЗ «Старокостянтинівський 

ЦПМСД»; 

Слободянюк 

Олена Володимирівна 

- сестра медична патронажна амбулаторії ЗП/СП № 5, 

КЗ «Старокостянтинівський ЦПМСД»; 

Шепетюк 

Любов Іванівна 

- сестра медична загальної практики - сімейної 

медицини ЗП/СП № 2, КЗ «Старокостянтинівський 

ЦПМСД». 

 

 

 

Керуючий справами                                      підпис                                   В. Янзюк 

 


