
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 11.06.2018 № 90 

 м. Золотоноша 

 

Про нагородження з нагоди Дня 

медичного працівника  

 

З метою відзначення трудових заслуг, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток охорони здоров'я та з нагоди Дня медичного 

працівника, керуючись п. 1, 13 та 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою міського голови та цінними 

подарунками: 

- Сержука Володимира Миколайовича - завідувача травматологічним 

відділенням Золотоніської ЦРЛ, лікаря - ортопеда травматолога 

- Калину Валерія Павловича - завідувача хірургічним відділенням 

Золотоніської ЦРЛ, лікаря-хірурга; 

- Кучера Миколу Івановича - завідувача пологово -гінекологічним 

відділенням, лікаря акушера-гінеколога; 

- Король Наталію Василівну - завідувача неврологічним відділенням. 

лікаря-невропатолога; 

- Полінкевича Сергія Кириловича - лікаря-уролога Золотоніської 

ЦРЛ; 

- Антонович Марію Юріївну - лікаря-терапевта Золотоніської ЦРЛ; 

- Завадського Володимира Миколайовича - завідувача 

патологоанатомічним відділенням Золотоніської ЦРЛ, лікаря-патологоанатома; 

- Рябчун Людмилу Вікторівну - лікаря-інфекціоніста Золотоніської 

ЦРЛ; 

- Рябчуна Петра Віталійовича - завідувача фізіотерапевтичним 

відділенням Золотоніської ЦРЛ, лікаря - фізіотерапевта; 

- Гаркавого Владислава Васильовича - лікаря - ендоскопіста 

Золотоніської ЦРЛ; 

- Мазура Юрія Григоровича - лікаря ортопеда-травматолога; 

- Заворотню Ольгу Володимирівну - фельдшера - лаборанта клініко-

діагностичної лабораторії; 
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- Курило Надію Костянтинівну - педіатра амбулаторії № 3 КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” Золотоніської міської ради; 

- Макоту Олену Миколаївну - медичну сестру амбулаторії № 2 КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” Золотоніської міської ради; 

- Проценко Нелю Іванівну - медичну сестру амбулаторії № 3 КП 

„Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної 

медицини)” Золотоніської міської ради; 

- Клименко Людмилу Миколаївну - медичну сестру амбулаторії № 3 

КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської міської ради; 

- Довбиш Тетяну Іванівну - медичного реєстратора амбулаторії № 1 

КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської міської ради; 

- Соколенко Раїсу Іванівну - лікаря акушера-гінеколога консультанта 

КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” Золотоніської міської ради. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Суддю С.В. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 52630 


