
}гуту|вськА
РАйоннА двРя(Ав|{А Адм|н[стРАц1я

Розп о Р яд)к ш ння

9уц!в

ч}ту1вськА
РАйоннАРАдА

.}{'р 1:'?

||ро нагородя€нпя в1дзнаками
чут1всько1 районно| дерэкавно|
адм|н|страц|! та чугу|всько! раионно!
ради

8|дпов1дно до р|тпенття 9уц!всько| районно! рали в|л 11.01.2002 <11ро

в1дзнаки районно| рали та районно| дер:кавно1 адм1н|ощац|}> (з1 зм1нами),
врахову|очи р!п:ення ком1с|! з питань нагород)кен}{,{ 9уц!всько! районно!
дерт<авно! адм!н1страц1| та 1{уц|всько| районно| рали (протокол в1д 15.06'2015
!''{!: 19), за багатор|нщг сумл1нну прац1о, значний осо6иотий внесок у розвиток
:алуз! охорони здоров'я. забезпечення сан!тарного та еп!дем!олоЁ ч ного
благополуння населен}'{' високий профес|онал1зм та з нагоди ,{ня медитного
прат]!вника:

1. Ёагородити |{очесното щамото!о 9уц|всько! районно] державно|
алм!н!сщаш1| та чуцтвськот районно| рали:

Б!лецьку
1рину 1ван|вну

[ан|еву
}{ад|го |ван|вну

[рутцку
8'янеслава 1Фр|йовина

.{ан[лову
}0авд|то Борис|вну

молодпц медичну сестру дитячо1
консульташ|| кощ/нального закладу' охорони
здоров'я <чуцтвська центальна районна
л1карня 1м. й.1. 1(ононенка);

стар1шу сестру медичцу х1р)рг1чного
в1дд1лення комун:}пьного закладу охорони
злоров'я <т{уц|вська центальна районна
л1карня |м. й.1. 1(ононенка);

головного л!каря комунапьного зак.]1а,щ/

охорони здоров'я <<9уц!вська ценща.'1ьна

районна л|карня 1м. &1.1. (ононенко>;

л|каря_1нфекц1он!ста пол|кл]н1ки л! 2
комун!1]1ьного зак.пад.' охорони здоров'я
<9уц|вська центальна районна л!карня
|м. \,{.1. 1{ононенко>;



,{анильненко
)1арису Б олодтлт.тир1вну

,{ем'янтук
1нну 8алер|!вну

факонову
[анну Флександр|вну

3адорожного
8олодимира 8асильовина

2

молодцц медичну сестру (сан|тарц-
прибиральницто) амфлатор!т загально|

щ)актики с!мейнот медицини смт !(очеток
комун:1льного зак]|аду охорони здоров'я
<{уц|вський районний ценр первиннот
медико-оан|тарно| допомоги> 9уц!'всько!
районно| рали {арк|всько| област! :

сестру медичну терапевтичного в|дд1ленгш

}{э 1 комунального зак.]таду охорони здоров'я
<<9уц|вська ценра]1ьна
1м. \4.{. 1(ононенко>;

раионна л1карня

- сесту меди.1ну-анестезиста в1дд1пення

анестез|олог!] з л!;кками для !нтенсивно]
терап|1 кощ.'нального закладу охорони
злоров'я <9уц|вська ценральна районна
л1карня |м. й.1. |{ононенка>;

_ л!каря зубного стоматолог|чного в!дд]лення
комунапьного закпаду охорони здоров'я
<9уц|вська центр:шьна районна л!карня
1м. й'1. 1(ононенко>;

1{уэерявенко
Фльц |{ещ|вну

1м1оп.тенкову

Фльц 1ван|вну

Ёов|кову
1етяну 8олодимир[вну

_ зав1ду|очу ![уц|вським в1дд1лен|{ям

комун:тльного зак.,1аду охорони здоров'я
<!ентр екстрено] медично| допомоги та
медицини катасщоф>;

сесщу медичну зага:тьно] практики с!мейно!
медицини амбула': ор!| загально| пракгики
с|мейно| медицини смт йалин|вка
комунального зак.,1аду охорони здоров'я
<9уц|вський районний центр первиннот
медико-сан1тарно| допомогю> 9уц!всько!
районно| рали } арк| всько| област1:

аку!цеоку ак} шеосько-п неколог!ч ного
в|дд!лення комун:1льного зак.]1аду охорони
здоров'я <чуцтвська центальна районна
л[карня |м. й.1. 1(ононенко>;



з

_ зав|д}.1очу||ав.тлтоковську
Фльц йихайл!вну

|[опова
8олодилтира 1лл|на

|{роскурн!на

фельдтперсько-аку|перського
пункту с. 8елика Бабка комун:}льного зак.]!аду
охорони здоров'я <9уц!вський районний

первинно1

\4иколу йихайловита

|{уганову
,т1|л[то йикола!вну

€исосву

!{уц1всько!
област1;

зав1дувана амбулатор!!, л!каря загально|
практики _ с1мейного л1каря амбулатор!!
загальнот практики с|мейно| медици ни
с. ]ван|вка кощ/напьного закладу охорони
3доров'я <9уц|вський районний центр
первинно| медико-сан|тарно| допомоги)
9уц1всько! районнот ради {арЁвсько1
област|;

_ зав|дувана амбулатор1|, л|каря загально|
практики _ с[мейного л|каря амбулатор!!
загапьнот практики с!мейно| медици ни
с. коробочкине комуна'']ьного закладу
охоРони здоров'я (чуцтвський районний
центр первинно| медико-сан!тарно|

_ л1каря-Рентгенолога рентгенолог1чного
в1дц|лення комунального закладу охорони

цент
допомоги)
!,арЁвсько|

здоров'я (чуц!ъська центральна
л1карня |м. й.1. 1{ононенка>;

медико-сан1тарно!
районно| ради

раионна

0льц Флексанщ:|вну

€1ру

_ сестру медичну загальнот практики с|мейно]
медицини амбула': ор!} загально] щ|актики
с1мейно| медицини с. гракове комунального
зак.]|аду охорони здоров'я <1{уц!вський
районний цент лервиннот мелико-сан|тарно|
допомоги)> 9уц|всько| районно| ради
{арк1всько| област!;

_ л|каря_терапевта в1дд1лення проф1лак"плки
комун!1пьного зак.]|аду охорони здоров'я
<{уц|вська ценр:1льна районна л1карня
!м. й.1. 1(ононенко>;

Ёатал1го 0лекс!]втту



€щ1п!нн!кову
Альону 8а_ттер|!'вну

€околову
8|ктор1ло |!авл[вну

{еревань
1етящг 8|ктор1вну

4

сесщу медичну 
. 
отоларинголог|нного

в1дд1лення комунальног0 зак.'1аду охорони
здоров'я <<9уц!вська центальна районна
л!карня 1м' й.1. 1(ононенка);

л|каря загально! практики _ о|мейного л|каря
амбулатор!| зага]тьно| практики с|мейно|
медицини смт Бсхар комунапьного закладу
охорони здоров'я (чуц]вський район11'1й
центр первинно! медико_оан1тарно1
допомоги)) 9уц|всько! районно] ради
{арк|всько| област1;

головного л1каря кощ/н.1льного зак]1аду
охорони здоров'я <<9уц!вський районний
ценр первиннот медико-сан1тарно!
допомоги) (|уц|всько| районнот Ради
{арк1всько| област1;

_ сестру медичну загальнот практики с1мейно|
медицини амбулатор;т загально| практики
с|мейно! медицини с. 1ернова комуна.,ъного
закладу охорони здоров'я <9уц1вський
районний ценщ первинно| медико-сан1тарно!
допомоги> 9уц|всько| районно| рад\|
}арк!всько! област!;

пом!чника л!каря еп!дем|олога в!дд!,ц
еп|дем[олог1нного на[ляду 9уц!вського
м1тч;айонного 9правл1ння [оловного
управл1н*:я .{ер:ксанеп!дслужби у {арк1вськ|й
област1.

державно1

1йгир
Ёатал1то Флекоанщ;|вну

11|ульговин
1етящг йихйл!вщг

2. Фголосити подяку голови чуц!ъськот районнот
адм1н|срац1! та голови 9уц!всько| рйонно| ради:

Артьоменко
}[|д1! 1ван1вн1

рессщатору медичному амбулатор1| заг:1льнот
практики с!мейно] медицини с.
комун:!]|ьного зак]]аду охорони
к{уц!вський районний ценщ
медико-сан|тарно| допомоги>>
районно'{ ради {арк|всько| област1;

1ернова
здоров'я

первинно|
({уц1всько|



Бирп|
[анн1 8олодимир|вн|

Б|лоус
.|{|д1| ||етр[вн1

Борисов|й
Фльз| Балер[!вн1

[арбуз
.111п|] йикола]вн1

,{мищ1св1й
Ёатал1 йихайл|вн!

€вссев1й
Ён| €ерг|1вн[

допомоги) 9уц|всько|
!арк|всько| о6ласт!;

сеср1 мединн|й загально1
медицини амбулатор1|

практики с|мейно!
та реесщатору

5

ресстратору медичному '[а молодтц!й

меди" н|и 
' сеср! 1сан 1 п арш|_приби рал ьн и ш!)

амбулатор|! загадьнот практики с1мейно|

медицини с. 1ван|вка коп{унш|ьного зак',1аду

охоРони здоров'я (чуц]вський районний

центр первинно1 медико-сан1тарно1

районно! ради

медично}ту амбулатор|| загально] щактики
о|мейно! медицини
комунального зак]|аду

<9уц|вський рйонний
медико-сан1тарно1 допомоги)) {уц|всько!

районно! раАи !, арк!всько{ област|;

сеср1 медичн|й д|льничн|й тшк|рно_

венеролог1нного каб|нец пол1к']11н1ки

.}{ц 1 коплунального зак.]1аду охорони здоров'я

<9уц]вська центральна районна л!карня

1м. й.1. 1(ононенка;

сеср| мединн|й загапьно] практики с|мейно|

медицини амбулатор!! загально] практики

с!мейно] медицини смт !{овопощовка

кощ/н:1пьного зак.]1аду охорони здоров'я

<9уц[вський рфонний цент первиннот

ме!ико-сан[тарно| допомоги)) 9уц|всько!

районно! рали [арк1всько{ област|:

с. 8олох|в яр
охорони здоров'я
ценщ первинно|

_ рентгенолаборанц рентгенолог|нного
в!дд|лення комунапьного закладу охорони

здоров'я <{уц!вська центальна районна
л|карня |м. й.1. |{ононенка);

сестр| мединн1й по догляду за

новонародженими ак}1шерсько_

г|неколог1чного в1дд1лення комунального

зак.'1аду охорони здоров'я (чуц!ъська

центальна районна л!карня

!м. \4.1. 1{ононенко>;



3аховаев1й
1рин| йихайл1вн|

]{ол|й
_5{н| Флександр|вн[

1{оренев1й
€в!тлан1 |ван|вн|

6

сестр| медичн|й загально| практики с[мейно|
медицини амбулатор|1' загальнот практики
с1мейно1 медицини с. (оробонкине

кощ/нального закпаду охорони здоров'я
к9уц1вський районний центр первин нот

медико-сан!тарно! допомогш> 9уц!|всько!

районно| рали *арк!всько| област!;

молодш!й медичн|й сестр! шенрально|
стерил!зац1йно! комун:1пьного закладу
охорони здоров'я <<9уц!вська центр:1пьна

районна л!карня |м. й.1. (ононенко>;

)1ук'янненко
Фльз1 Болодимир|вн1

Фстапенко
1етян1 йикола]вн1

|1оходенько
81ктор!| 8оподимир|вн|

комун.1]|ьного
<9уц!вська

']]1карня

сестр| мединн|й загально| практики с|мейно]
медицини амбулатор!| загально] практики
с!мейно] медицини смт 9каловське
комуна''1ьного з:1кладу охорони здоров'я
<9уц|вський Районний шенр первин но|
медико-сан|тарно! допомогю> 9уц{всько!
районно| рали }арк|всько| област1:

л ! карго-стоматолоц-терапевч
сточатолог|чного в|дд!лення пол!кл!н!ки
}[о 1 коптунального зак;1аду охорони зАоров'я

"9уц|вська центр:1льна районна л!карня
|м. }4.1. (ононенко>;

л1карто-лаборанц в[дд|лення щансфуз|олог1{
комунапьного зак.]|аду охорони здоров'я
<9уц|вська центральна районна л|карня
|м. й.1. 1(ононенко;

сеср1 медичн1и протитуберкульозного
каб|нец пол1кл1н1й м 1

закладу охорони здоров'я
ценФальна районна
1м. м.!. кононенка));

комунального
<9уц{воька

акутперп1 >к|ново! консультац11
закладу охорони здоров'я
центрапьна районна
1м. й.|. 1{ононенка>;

.[]иков1й
Фксан1 Басил1вн|

л1карня



(1тляев!й

Ёад!] Флег|вн|

€крицьк!й
Фльз[ йикола!вн!

)(аф|зов1й
]етян1 8асил!вн|

11]ербаков1й
8алентин| €ерг|!вн|

| олова районпо! дерясавяо!
адм!н!страц!|

7

сесщ| медичн1й х|рург[нного в|дд|лент:я
кощ/нального 3ак]!аду' охорони здоров'я
<{уц1вська центр11льна районна л|каргш
|м. й.1. 1{ононенко>;

_ зав1дуюч1и фельдтпероько-ач1перського
щ,нкту с. 3ал|зничне кощ/н!1]!ьного зак.]1аду

охорони 3доров'я < !{уц|вський районний
ценФ первинно1 медико-сан|тарно1

допомоги> чуц1ъськот районно| ради
{арк!всько| област1;

л1карто-кард|оревматолоц
консультац1! комунального зак.]1аду

здоров'я <9уц|вська центрапьна
л|карня |м. й.1. 1{ононенка>;

сеср1 меди.тн[й зага.пьно] практики
медицини амбулатор|| загально1
с|мейно] медицини смт \4а.гтин1вка

комунального зак.]!аду охорони здоров'я
<9уц|вський районний цент первин нот

медико-сан!тарно| допомоги) 9уц!всько!
районно| рали {арк|всько| област!.

|олова
ради

дитячо1
охорони
районна

с!мейно|
практики

-- 
-€.о. 

коРол!ок -1,4


