
 
      УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_10 червня 2020_                                      м. Шепетівка                        _№ 88-2020р_ 
 
 

 
Про нагородження 
з нагоди Дня медичного  
працівника 
 
 
 

З нагоди святкування Дня медичного працівника, за високий професіоналізм та 
сумлінну працю, відповідно до Положення «Про почесну грамоту Шепетівської міської 
ради», керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
I. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради з врученням подарунків в 
урочистій обстановці представників медичних установ, осіб згідно списку (додаток 1). 
 
II. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету з «Програми державних, міських та професійних свят у 
м.Шепетівці». 
 
III. Відділу культури профінансувати витрати згідно кошторису (додаток 2). 
 
IV. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови Н. В. Стасюк  

 
 
 
 
Міський голова                                                                М. І. Полодюк  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Додаток 1 
до розпорядження  

міського голови 
від 10.06.2020р № 88-2020р 

 
Список представників установ, які будуть відзначені 

Почесними грамотами Шепетівської міської ради з нагоди 
відзначення Дня медичного працівника 

 
1. Біла Марія Сергіївна - лікар-терапевт терапевтичного відділення Комунального 

некомерційного підприємства "Шепетівська центральна районна лікарня"; 
2. Верхогляд Лариса Миколаївна - сестра медична відділення невідкладної медичної 

допомоги Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська центральна 
районна лікарня"; 

3. Виговська Віра Петрівна - завідувач клініко-діагностичною лабораторією, лікар-
лаборант Комунального некомерційного підприємства "Вузлова лікарня станції 
Шепетівка"; 

4. Войтюк Світлана Миколаївна - молодша медсестра гінекологічного відділення 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова лікарня станції Шепетівка"; 

5. Данильчук Марина Вікторівна - сестра медична терапевтичного відділення 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова лікарня станції Шепетівка"; 

6. Захарець Тетяна Василівна - фельдшер з медицини невідкладних станів 
Шепетівської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги; 

7. Козак Василина Анатоліївна - лікар-педіатр-неонатолог для надання екстреної 
медичної допомоги акушерсько-гінекологічного відділення Комунального 
некомерційного підприємства "Шепетівська центральна районна лікарня"; 

8. Кректун Леся Григорівна - фельдшер-лаборант клініко діагностичної лабораторії 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова лікарня станції Шепетівка"; 

9. Ланова Оксана Юріївна - сестра медична старша консультативно-діагностичної 
поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська центральна 
районна лікарня"; 

10. Мартинчук Тамара Сергіївна - фельдшер Комунального некомерційного 
підприємства "Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Шепетівської міської ради" 

11. Моканюк Валентина Сергіївна - лікар з ультразвукової діагностики діагностичного 
відділення Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська центральна 
районна лікарня" 

12. Нарусевич Лілія Петрівна - лікар загальної практики-сімейного лікаря амбулаторії 
загальної практики-сімейної медицини №1 Комунального підприємства 
"Комунального некомерційного підприємства Шепетівського Центру первинної 
медико-санітарної допомоги"; 

13. Ткачук Микола Миколайович - водій автотранспортних засобів бригад екстреної 
медичної допомоги Шепетівської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

 
 
 
              Заступник міського голови                                                              Н. В. Стасюк 
 
 
 
             Керуючий справами виконавчого комітету                                   В. І. Рачук  
 


