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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОІ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

45. одною М «Ющ»
м. Володимир - Волинський
Про виділення коштів з Цільового
ФондуМіської ради для
нагородження медичних
працівників

Враховуючи клопотання територіального медичного _ об'єднання
М91212/9-2.16 від О7.06.2015р. та М91265/9-2.16 від 15.О6.2О15р., за високу
професійну майстерність, плідну працю В галузі охорони здоров”я та з
нагоди Дня медичного працівника, керуючись Положенням про Цільовий
фонд міської ради, затвердженим рішенням міської ради від 19.10.2012р. Ле
21/20 та п.п. 13,20 ч.4. ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

1. Нагородити:
1.1. Грамотою міської ради з врученням грошової премії у розмірі 621

(шістсот двадцять одна) грн. 12 коп. кожному:
Березу - лікаря - ортопеда - травматологаВалерія Олександровича травматологічного відділення;
Даневсюку - лікаря ультразвукової діагностики;
Світлану Іванівну
Долгонюк - лікаряштерапевта амбулаторії ЗПСМ;
Інну Анатоліївну
Кочинського - завідувача рентгенкабінетом;
Володимира Костянтиновича
Майструка - лікаря=хірурга хірургічного
Павла Павловича відділення;
Місан - старШу сестру-медичну відділення-
Наталію Борисівну профоглядів;
Пчолкіну - сестру=медичну фізіотерапевтичного
Людмилу Володимирівну відділення;
Свинобой - лікаря загальної практики сімейного
Людмилу Петрівну лікаря;



Цизь - сеструМедичну неврологічного
Оксану Сергіївну відділення;
Шевчук - завідувачку неврологічним
Світлану Олександрівну відділенням;
Шинкарук - сеструМедичну гінекологічного
Тетяну Оксентіївну відділення;
Шкварок - лікаря-анестезіолога відділення
Мирославу Олександрівну анестезіології і інтенсивної терапії.

1.2. Грамотою міської ради:
Алєксєєва - лікаря-терапевта приймального
Олега Григоровича відділення;
Васильчук - завідувачку акушерським
Тетяну Борисівну відділенням;
Галуна - лікаря-рентгенолога;
Анатолія Дмитровича
Ємчика - лікаря-ендоскопіста поліклінічного
Ярослава Федоровича відділення;
Кориневську - лікаря-лаборанта клініко-
Ірину Сергіївну діагностичної лабораторії;

і

Перепеличну - лікаря невропатолога неврологічного
Галину Олександрівну відділення;
Свіцу - головного лікаря стоматполіклініки;
НадіюМиколаївну
Ткачук - лікаря-акушер-гінеколога
Ірину Василівну акушерського відділення;
Хілінського - лікаря-хірурга поліклінічного
Георгія Григоровича відділення; '

Шуран - завідувачку поліклінічним
Галину Олександрівну відділенням,

2. Виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 7453 (сім
тисяч чотириста п”ятдесят три) грн. 44 коп з нарахуваннями.

3.Відділу бухгалтерського обліку і господарського забезпечення
виконавчого комітету міської ради (Фейдак ЭТО) Провести виплату коштів.

4.Дане розпорядження винести на затвердження чергової сесії міської
ради.

5 .Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Матвійчук Я„А„

Міський голова
Самчук 24687

і
“

П.Д.Саганюк


