
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від 09.06.2016 р. Миколаїв № 70 

 

Про нагородження  з нагоди  

Дня медичного працівника 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 

від 29 березня 2013 року № 34, враховуючи клопотання Миколаївської 

облдержадміністрації, Баштанської районної ради, згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та з нагоди Дня 

медичного працівника: 

 

1. За вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги населенню 

Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

відданість своїй справі, чуйність і милосердя нагородити Почесною грамотою 

обласної ради: 

 

Аненка  

Валерія Григоровича  

- лікаря-кардіолога кардіологічного 

відділення Миколаївського обласного 

госпіталю ветеранів війни 

 

Артьомову  

Марину Миколаївну  

- заступника головного лікаря з 

лікувальної роботи Миколаївської 

центральної районної лікарні 

 

Кузєву 

Олену Олександрівну 

- завідувача відділення відновлювального 

лікування комунального закладу 

"Первомайський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 
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Нагорну 

Наталю Миколаївну  

- заступника головного лікаря 

комунального закладу "Новобузький 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

 

Польову   

Наталію Петрівну  

- фельдшера амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини с. Весняне 

комунального закладу "Миколаївський 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

 

Сірацького  

Сергія Юліановича  

- заступника головного лікаря з хірургічної 

роботи Миколаївської обласної дитячої 

лікарні Миколаївської обласної ради 

 

Удуд 

Валентину Миколаївну  

- лікаря загальної практики-сімейного 

лікаря комунального закладу 

Миколаївської міської ради "Центр 

первинної медико-санітарної  

допомоги № 3" 

 

Бєлєнкіну 

Ольгу Іванівну 

 

- медичного реєстратора поліклініки 

Баштанської центральної районної 

лікарні 

 

Дедеу 

Наталію Василівну 

 

- завідувача Баштанського міжрайонного 

відділу лабораторних досліджень 

державної установи "Миколаївський 

обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України" 

 

Ткаченко 

Ольгу Павлівну 

 

- фельдшера Новоолександрівського 

ФАПу,  Баштанський район 

Чаричанську 

Наталію Олександрівну 

- завідувача поліклініки Баштанської 

центральної районної лікарні. 

 

 2. За вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги населенню 

Миколаївської області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

відданість своїй справі, чуйність і милосердя оголосити Подяку обласної ради: 

 

Бузовському 

Петру Семеновичу 

- лікарю-наркологу підліткового кабінету 

диспансерно-поліклінічного відділення 

Миколаївського обласного наркологічного 

диспансеру 
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Ковалевич 

Наталії Михайлівні   

- завідуючій сімейною амбулаторією № 2 

комунального закладу Миколаївської 

міської ради "Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 5" 

 

Кульчинській  

Тамарі Юхимівні  

- завідуючій відділенням № 8 Миколаївської 

обласної психіатричної лікарні № 2. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


