
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
01 червня 2018 року Миколаїв № 89-р 

 
 

 

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 управління охорони 

здоров'я облдержадміністрації, 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: 

 

Бабинюка  

Володимира Йосиповича 

 

 

- лікаря загальної практики-сімейного 

лікаря комунального закладу "Очаківський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Очаківської районної ради 

 

Гончарову 

Юлію  Анатоліївну 

- лікаря-стоматолога Миколаївської 

обласної стоматологічної поліклініки 

Миколаївської обласної ради 

 

Дудидру 

Надію Іванівну 

 

- завідувача терапевтичним відділенням 

Арбузинської центральної районної 

лікарні   
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Дуду 

Володимира Миколайовича 

- завідувача 1 мікрохірургічним відділенням 

обласної офтальмологічної лікарні 

Миколаївської обласної ради 

 

Іванову 

Зою Федорівну  

- лікаря загальної практики-сімейного 

лікаря міської амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини № 1 

комунального закладу "Новобузький 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги" 
 

Кузьменко 

Людмилу Іванівну 

- районного лікаря-педіатра Миколаївської 

центральної районної лікарні 
 

Погрібну 

Тетяну Іванівну  

- сестру медичну загальної практики-

сімейної медицини амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини  

смт Березанка комунального закладу 

"Березанський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги" 
 

Решетняк 

Галину Федорівну 

- лікаря-педіатра-неонатолога Снігурівської 

центральної районної лікарні 

 

Часовенко 

Наталю Василівну 

- завідувача гінекологічним відділенням 

пологового будинку № 2 м. Миколаєва. 

 

 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: 

 

Кохану 

Василю Миколайовичу  

- заступнику головного лікаря комунального 

закладу "Вознесенський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 
 

Остроух 

Людмилі Сергіївні 
  

- завідувачу жіночою консультацією № 3 

пологового будинку № 3 м. Миколаєва 

Трюхану  

Сергію Васильовичу 

 

- завідувачу відділу судово-медичної 

експертизи трупів Миколаївського 

обласного бюро судово-медичної 

експертизи Миколаївської обласної ради.  

 

 

 

Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


