
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17 червня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____170/2020-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 ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Нагородити Грамотою виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради з нагоди Дня медичного працівника кращих працівників 

комунального некомерційного підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Старокостянтинівської районної ради в 

Хмельницькій області, комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна лікарня» Старокостянтинівської 

районної ради в Хмельницькій області за високий професіоналізм та відданість 

справі, сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, надання якісних медичних 

послуг 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 господарської групи 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 міської ради Валентину ЯНЗЮК. 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 

до розпорядження міського голови 

17 червня 2020 року № 170/2020-р 

 

 

Список нагороджених 

 

ГАВЕНКО 

Володимир Андрійович 

- лікар-анестезіолог відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги і анестезіології та 

інтенсивної терапії комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

 

ГАВРИЛЮК 

Тетяна Іванівна 

- рентгенолаборант рентгенівського відділення 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

ГАДАЙЧУК 

Людмила Василівна 

- завідувач, лікар-терапевт дільничний амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини № 5 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

ІЩЕНКО 

Лілія Сергіївна 

- сестра медична консультативно-діагностичної 

поліклініки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

 

ЛАВРИКОВА 

Тетяна Віталіївна 

- лікар-неонатолог акушерського відділення 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

МАЖАРА 

Ганна Миколаївна 

- лікар-терапевт терапевтичного відділення № 1 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

МИКИТЮК 

Наталія Василівна 

- сестра медична загальної практики – сімейної 

медицини амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини № 5 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 
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Продовження додатка 

 

 

МИЛЬКО 

Тетяна Іванівна 

- сестра медична гінекологічного відділення 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

ОСТАПЧУК 

Тетяна Борисівна 

- сестра медична патронажна амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини № 2 комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

 

ОСТРА 

Олена Дмитрівна 

- фельдшер-лаборант відділення трансфузіології, 

заготівлі та переробки крові комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

РУМАК 

Алла Григорівна 

- молодша сестра медична (санітарка) 

центрального стерилізаційного відділення 

комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна 

лікарня»; 

 

СОБЧУК 

Олена Анатоліївна 

- сестра медична консультативно-діагностичної 

поліклініки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

 

СУШКОВА 

Олеся Володимирівна 

- сестра медична відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги і анестезіології та 

інтенсивної терапії комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

  

ТАРАСЮК 

Іван Васильович 

- слюсар-сантехнік господарсько-обслуговуючого 

персоналу комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

 

ТРУБЕЦЬКИЙ 

Максим Володимирович 

- лікар-анестезіолог відділення невідкладної 

(екстреної) медичної допомоги і анестезіології та 

інтенсивної терапії комунального некомерційного 
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Продовження додатка 

 

 підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня»; 

 

ЧОРНА 

Ольга Петрівна 

- лікар загальної практики – сімейний лікар 

амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини № 1 комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

 

ЧОРНА 

Юлія Сидорівна 

- лікар загальної практики – сімейний лікар 

амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини № 2 комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»; 

 

ШЕВЧУК 

Людмила Олександрівна 

- лікар-фтизіатр консультативно-діагностичної 

поліклініки комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівська центральна 

районна лікарня». 

 

 

 

 

Керуючий справами                       підпис                                   Валентина ЯНЗЮК 

 


