
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ______________2019 року №______   

м. Олександрія 
 

Про нагородження 
до Дня медичного працівника 
 
           Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положення про Почесну грамоту Олександрійської міської ради та Грамоту 
Олександрійської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.08.2003 № 314, 
зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 24.02.2017  № 232, за багаторічну сумлінну 
працю, особисті заслуги у забезпеченні належного медичного обслуговування населення, 
значний внесок у розвиток охорони здоров"я, високу професійну майстерність та з нагоди 
Дня медичного працівника 

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Почесною Грамотою Олександрійської міської ради:  
1) КАРТАШЕВСЬКУ Наталію Олегівну – завідувача неврологічного відділення 

стаціонару, лікаря-невропатолога міського комунального лікувально-профілактичного 
закладу – Міська лікарня  № 1 м. Олександрії; 

2) НАДИМКОВИЧ Тетяну Леонтіївну – лікаря-терапевта терапевтичного відділення 
стаціонару міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня  № 
1 м. Олександрії; 

3) СКОРОПАДА Петра Івановича – лікаря-хірурга хірургічного відділення 
поліклініки міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Міська лікарня № 
1 м. Олександрії; 

4) КОВАЛЕНКО Валентину Володимирівну – завідувача педіатричного відділення 
стаціонару, лікаря-педіатра міського комунального лікувально-профілактичного закладу – 
Дитяча міська лікарня; 

5) ЯЦЮК Валентину Каролівну – сестру медичну поліклінічно-консультативного 
відділення міського комунального лікувально-профілактичного закладу – Дитяча міська 
лікарня; 

6) БАЧИНСЬКУ Лілію Іванівну – міського педіатра, завідувача амбулаторії № 7 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги                                 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради; 

7) ГЛУЩЕНКО Галину Петрівну – завідувача амбулаторії № 4, лікаря-терапевта 
дільничного комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги                  
м. Олександрії» Олександрійської міської ради; 

8) САДОВУ Таісу Андріївну  – лікаря-терапевта дільничного амбулаторії № 1 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги                                
м. Олександрії» Олександрійської міської ради; 

9) СОКІРІНУ Ірину Петрівну  – лікаря-терапевта дільничного амбулаторії № 1 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги                 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради. 

 



2 
 

2. Нагородити Грамотою Олександрійської міської ради ЯРОШЕНКО Наталію 
Володимирівну – завідувача лікувально-профілактичного відділення № 2 міської 
комунальної лікувально-профілактичної установи – Стоматологічна поліклініка. 

 
3. Виплати до нагород здійснити, відповідно до Положення про Почесну грамоту 

Олександрійської міської ради та Грамоту Олександрійської міської ради, затвердженого 
рішенням міської ради від 28.08.2003 № 314, зі змінами, внесеними рішенням міської ради 
від 24.02.2017  № 232, за рахунок коштів організацій, де працюють нагороджені, за умови 
забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної 
плати. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Чеботарьова В.В.  
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                                          С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       В. ЧЕБОТАРЬОВ 


