КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 червня 2015 року

№ 32

Про відзначення
з нагоди
Дня медичного працівника
Відповідно до Положення про відзнаку Києво-Святошинської районної ради
«Почесна грамота Києво-Святошинської районної ради», «Грамота КиєвоСвятошинської районної ради», затвердженого рішенням Києво-Святошинської
районної ради VI скликання від 12.04.2012 р. № 220-17-VI:
I. За сумлінну працю, значний особистий внесок в медико-санітарне
забезпечення населення Києво-Святошинського району та з нагоди Дня
медичного працівника нагородити:
Почесною грамотою районної ради:
Велику Оксану Вікторівну – помічника лікаря епідеміолога відділення
організації епідеміологічних досліджень.
Грамотою районної ради:
Гродзінську Наталію Ігорівну – фельдшера-лаборанта сінітарно-хімічної
лабораторії.
Підстава: подання адміністрації та профспілкової організації КиєвоСвятошинського відділу лабораторних досліджень ДУ „Київський ОЛЦ
Держсанепідемслужби України” від 08.06.2015 року № 379.
II. За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи в
наданні медичної допомоги населенню та з нагоди Дня медичного працівника
нагородити:
Почесною грамотою районної ради:
Лаврегу Світлану Василівну – фельдшера Личанської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини.
Грамотою районної ради:
1. Димитрову Ларису Миколаївну - фельдшера пункту невідкладної
медичної допомоги с. Горенка.

2. Заруцьку Наталію Петрівну – завідувача Боярської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини № 2.
3. Куляс Аліну Степанівну – сестру медичну дитячого відділення.
4. Моцак Євгенію Олександрівну - завідувача Боярської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини № 1.
5. Сандалевич Галину Іванівну – статистика-медичного інформаційноаналітичного відділу.
6. Сивоконь Вікторію Іванівну – старшу сестру медичну об’єднаного
відділення хірургічного профілю.
7. Тоюнду Інну Михайлівну – фельдшера пункту невідкладної медичної
допомоги м. Боярка.
8. Чорненьку Наталію Борисівну – старшу сестру медичну відділення
неврології.
9. Яковишину Людмилу Дмитрівну – сестру-господиню шкірновенерологічного відділення.
Підстава: подання відділу охорони здоров’я Києво-Святошинської районної
державної адміністрації від 09.06.2015 року № 425.
III. За велику увагу, чуйне ставлення до воїнів-інтернаціоналістів,
учасників АТО та членів сімей загиблих, які проходять лікування у військовому
госпіталі, надання високо кваліфікованої медичної допомоги та з нагоди Дня
медичного працівника нагородити Грамотою районної ради:
1. Горго Олега Петровича – завідувача відділення відновального
лікування.
2. Олійника Віктора Івановича – головного лікаря військового госпіталю
для воїнів-інтернаціоналістів „Лісова Поляна”.
Підстава: подання Києво-Святошинської районної організації УСВА від
03.06.2015 року №36.
IV. За сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди Дня медичного
працівника нагородити Почесною грамотою районної ради:
Ткачук Валентину Василівну – акушера-гінеколога Чабанівської
амбулаторії загальної практики і сімейної медицини.

Голова ради

Л.С. Шевчук
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