
                                           
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_15 червня 2021_                                      м. Шепетівка                                 _№ 120-2021р_ 
 
 

 
Про нагородження 
з нагоди Дня медичного  
працівника 
 
 На виконання програми державних, міських, професійних свят та пам’ятних 
дат. Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 рр. затвердженої 
рішенням IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року №14 та з нагоди 
професійного свята – Дня медичного працівника, за сумлінну працю, вагомий внесок у 
виконанні завдань, високий професіоналізм та почуття відповідальності за життя людей, 
відповідно до Положення «Про Почесну грамоту Шепетівської міської ради», керуючись 
п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 
1. Нагородити Почесними грамотами Шепетівської міської ради з врученням подарунків в 
урочистій обстановці представників медичних установ, осіб згідно списку (додаток 1). 
 
2. Фінансовому управлінню Шепетівської міської ради забезпечити фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету з «Програми державних, міських та професійних свят у 
Шепетівської міської територіальної громади». 
 
3. Відділу культури профінансувати витрати згідно кошторису (додаток 2). 
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови В. Янушевського. 

 
 
 
 
Міський голова                                                               Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Додаток 1 
до розпорядження  

міського голови 
від _15.06.2021р № 120-2021 р 

 
Список представників установ, які будуть відзначені 

Почесними грамотами Шепетівської міської ради з нагоди 
відзначення Дня медичного працівника 

 
1. Бражук Ярослав Михайлович - фельдшер Комунального некомерційного 

підприємства "Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 
Шепетівської міської ради"; 

2. Валентюк Ольга Миколаївна - старша сестра медична гінекологічного відділення, 
денного стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Вузлова 
багатопрофільна лікарня станції Шепетівка" Шепетівської міської ради; 

3. Гринько Марина Петрівна - лікар-отоларинголог консультативно - діагностичної 
поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради"; 

4. Дажук Петро Павлович - завідувач терапевтичним відділенням, лікар-терапевт 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка" Шепетівської міської ради; 

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

6. Деревягіна Наталія Іванівна - сестра медична стаціонару кардіологічного 
відділення Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради"; 

7. Дронь Людмила Миколаївна - сестра-господарка Комунального некомерційного 
підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка" Шепетівської 
міської ради; 

8. Заїка Ольга Володимирівна - завідувач амбулаторії, лікар загальної практики - 
сімейного лікаря Плесенської амбулаторії загальної практики - сімейної медицини 
Шепетівського центру первинної медико - санітарної допомоги; 

9. Йованович Оксана Володимирівна - сестра медична терапевтичного відділення II 
пост Комунального некомерційного підприємства "Вузлова багатопрофільна 
лікарня станції Шепетівка" Шепетівської міської ради; 

10. Корицька Олена Олександрівна - завідувач, лікар - невропатолог неврологічного 
відділення Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

11. Малихіна Наталія Володимирівна - сестра медична ендокринологічного кабінету 
консультативно - діагностичної поліклініки Комунального некомерційного 
підприємства "Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

12. Мартишевський Мирослав Олександрович - лікар ортопед-травматолог 
травматологічного відділення Комунального некомерційного підприємства 
"Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

13. Марценюк Юлія Василівна - статистик медичний Шепетівської станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги - відокремлений підрозділ Комунального 
некомерційного підприємства "Хмельницького обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф ХОР"; 

14. Марчук Тетяна Іванівна - молодша сестра медична Шепетівської станції екстреної 
(швидкої) медичної допомоги - відокремлений підрозділ Комунального 



некомерційного підприємства "Хмельницького обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф ХОР"; 

15. Мельничук Іванна Анатоліївна - сестра медична старша відділення денного 
стаціонару Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

16. Мороз Олег Орестович - завідувач, лікар-отоларинголог хірургічного 
спеціалізованого відділення Комунального некомерційного підприємства 
"Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

17. Нечипорук Оксана Георгіївна - завідувач, лікар-лаборант клініко-діагностичної 
лабораторії Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

18. Попадюк Віра Дмитрівна - сестра медична з ультразвукової діагностики 
діагностичного відділення Комунального некомерційного підприємства 
"Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

19. Савчук Валентина Миколаївна - головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства "Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

20. Сюсько Андрій Сергійович - лікар-уролог консультативно-діагностичної 
поліклініки Комунального некомерційного підприємства "Шепетівська 
багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради; 

21. Цибанюк Наталія Вікторівна - сестра медична терапевтичного відділення II пост 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка" Шепетівської міської ради; 

22. Шемчук Юлія Юріївна - сестра медична процедурна терапевтичного відділення 
Комунального некомерційного підприємства "Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка" Шепетівської міської ради; 

 
 
 
 
 
    Заступник міського голови                                                             Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
 
 
   Керуючий справами виконавчого комітету                                    Наталія БІЛАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


