
Ро3поРяд)!(шння
{угу|в ]& ./3о

|1ро нагородясепня в!дзнаками
9уц!всько! районгто[ дерясавно[
адм!н1страц|[ та 9уц!всько! районпо|
ради

Б|дпов|дно до р1тпення 9уц|всько! районно! ради в1д 11.01.2002 <||ро
в|дзнаки районно! Рад\4 та районно| державно! адм1н1сщац!]> (з| зм|нами),
врахову1очи р|тпення ком|с|] з питань нагород}кення 9уц!всько| районно!
державно| адм|н!сщац1] та 9уц!всько| районно| ради (протокол в|д 12.06.2014
)тгэ 14), за багатор!ину сумл|нну пра|цо' значний особистий внесок у розвиток
галуз| охорони здоров'я, забезпенення сан|тарного та еп1дем|олог!нного
благополуття наоелення' високий профес|онал|зм та з нагоди ,{ня медииного
прац|вника:

1. Ёагородити |1очесното щамото1о 9уц|всько! районно| державно!
адм|н|сщац|! та 9уц|воько| рйонно| ради:

- л|каря-дерматовенеролога 1(3Ф3 <9уц!вська

чуту|вськА
РАйоннА дшРт(АвнА Адм|н1стРАц1я

чугу!вськА
РАйоннА РАдА

ценщ€}льна районна
|м. ]у1.1. 1(ононенко>;

л1карн,|

сесщу медичну загально| практики с|мейно!
медицини амбулатор|! загально| практики
с. 8олох|в 9р;

_ л1каря_аку|!|ера-пнеколога я(1ночо1

консультац1| (3Ф3 <{уц!вська центральна
районна л1карня 1м. й.1. (ононенко>;

зав|дутону, л|каря загально| практики _
с|мейного л1каря амбулатор|{ загально]
практики с!мейно] мед1ацини с. 1ернова;

л!каря-лаборанта серолог|тного в|дд|лу \{.|[
кзоз <9уц|вська центрапьна районна
л1карня !м. 1у1.1. !(ононенко>;

Баличева
Болодимира ||ещовича

Б|лоуоову
)1!дй ||етр!вну

8оронова
8олодимира -{,ковича

€мець
/1тодмиту 8олодимир1вну

€щельник
Бмму 1ван!вну



2. Фголосити ||одяку голови 9уц!всько|
адм1н1страц!| та голови 9уц!воько| районно! ради:

|!оединцову
Флену |1етр|вну

9еревань
1етяну 8!ктор|вну

Баранненко
1етян| 1ван|вн!

Бирненко
Флен1 Б|ктор|вн|

Бичков|й
8алентин| Флеко|!вн|

[орбенко
Флен] &1ихайл1вн|

|рушщ|
1Фр1то 8ятеславовичу

(озлов|й
[ульнар| Б|ктор|вн!

1аргон|
{н| 8олодимир1вн1

11!цц9ц119

1Фр1то Флеко|йовииу

2

лаборанта оеролог!нного в|дд1лу кдл к3оз
<9уц!вська ценщш1ьна районна л1карня
1м. й.|. 1(ононенка>;

_ головного л|каря кзоз <9уц|вський
районний центр первинно! медико-сан1тарно!
допомоги) 9уц!всько| районнот Ради
!арк!всько| област|.

раионно1 державно1

<9уц!вська
л|карня

засц/пник голови
дерясавпо! адм!н!страц!|

_ сестр! медичн!й операц|йного оперблоку
к3о3 <{уц!воька центр€}льна районна
л|карня |м. й.!. (ононенко>;

_ сеср| мединн|й в1дд1лення проф|лактики
кзоз <9уу!вська ценщальна районна
л|карня 1м. 1у1.1. (ононенко>;

_ зав1ду1оч1и фельдтперсько-аку1перським
пунктом с. 3арожне;

_ оестр1-господин| пол|кл|н1ки кзоз
<9уц|вська ценщ.}льна районна л1карня
|м. й.1. (ононенко>;

л1карто-х|руру (3Ф3 <|{уц!вська центальна
районна л1карня 1м. }1.!. 1{ононенко>;

л1карто-аку1перу-г|неколоц к3оз
<9уц|вська ценщальна районна л|карня
!м. й.!. (ононенко>;

_ зав1ду!оч1и фельдтпероько-аку1перським
пунктом о. с"[ара [нилиця;

_ л|карто-онколоц кзоз
ценщ€шьна районна
1м. й.!. (ононенко>. '

|олова районно[
ради

вАРжш|нов |.А. стоРо}|шв


