
                                                                                     

                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                              Івано-Франківської області                                                  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від 15.06.2022                                          м. Бурштин                                                № 273 

  

Про  нагородження  

до Дня медичного працівника  

 

 

           Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням 

міської ради від 11.12.2020 № 19/2-20 «Про затвердження  Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками та грошовими винагородами  Бурштинської міської ради  на 2021–2025 

роки » та розглянувши звернення директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

В.Василика та головного лікаря КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» О.Савчин  про нагородження з нагоди святкування професійного свята Дня медичного 

працівника : 

        1.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради та грошовою винагородою у розмірі 500 

(п`ятсот) грн. працівників КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» кожному:  

Дорошенко Юлію Володимирівну, лікаря-отоларинголога поліклінічного відділення; 

Ахадзаде Ірину Іванівну, лікаря- терапевта терапевтичного відділення; 

Гунько Ольгу Богданівну, лікаря-офтальмолога поліклінічного відділення; 

Кутинську Любов Степанівну, завідувача неврологічного відділення; 

Архитка Любомира Івановича, лікаря-уролога поліклінічного відділення; 

Слишак Марію Володимирівну, лікаря-нарколога поліклінічного відділення; 

Шабалу Вадима Володимировича, лікаря-рентгенолога рентгенкабінету; 

Гоя  Степана Івановича, оператора ЕОМ; 

Маркевич Іванну Пантелеймонівну, завідувача лабораторії; 

Ткачук Галину Василівну,старшу сестру медичну поліклінічного відділення; 

Гайду Наталію Ігорівну, лікаря-акушера-гінеколога поліклінічного відділення; 

Василик Ірину Зіновіївну, лікаря з ультразвукової діагностики кабінету з ультразвукової 

діагностики; 

Скригунець Тетяну Мирославівну, старшу сестру медичну хірургічного відділення; 

Юрик Наталію Андріївну, молодшу медичну сестру терапевтичного відділення. 



        2.Нагородити Грамотою Бурштинської міської ради та грошовою винагородою у розмірі 500 

(п`ятсот) грн. працівників КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» кожному:  

Федишин Ірину Олександрівну, лікаря загальної практики - сімейного лікаря; 

Сусяк Зоряну Семенівну, статистика медичного; 

Лижичко Надію Василівну, сестру медичну; 

Мороз Тетяну Миколаївну, молодшу  медичну сестру; 

Пергельську Галину Михайлівну, сестру медичну загальної практики сімейної медицини. 

       3.Фінансовому відділу міської ради (О.Петровська) профінансувати кошти в сумі 10500 (десять 

тисяч п`ятсот ) грн. 

        4.Бухгалтерській службі провести відповідні розрахунки для  нагородження на суму 9500 

(чотири  тисячі п`ятсот) грн. та придбання квітів на суму 1000 (одна тисяча) грн. 

        5.Сектору кадрової роботи міської ради (І.Фітак) підготувати Грамоти для нагородження. 

        6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


