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Б1дпов1дно до р|тшент+я 9угу|всько| районно[ Ради в!д 1 1 .0 | .2002
.[[ро в1дзнаки районно| Ради та райот'тно| дер>кавно] адм!н1страш11> (з! зм|нами),

врахову}очи р!гшення ком]с!| з пита}{ь нагород)кення райогтно| державгто|

адм1н1страц1] та районно| Ради (протокол в!д \5'06.2021 .}ф 7) за ва1'омий вг'гесок

у розвиток сфери охорони здоров'я 9угу|вського райог!у, орг-ан|затц1го ! на]1ат'тгтя

висококвал1ф1ковано| медично| допомо|'и г|аселен1-{}о, в11ровад)кенг|я г{ових

метод1в д1агностики та л!кування, високи й профес!огтал !зм, самов1д:1аг{у |'1рацк)

в умовах боротьби з пагтдем1сго (]оу1п- !9 т'а з г{а|'оди [\ття мсдич}тог'о

праш1вника нагор одити [{очесного грамото!о 9угу|всько| районно| ,:герх<авно[

адм|н|страц|| та 9угу|всько| районно| ради колективи:

(омунального некомерц1йного п1дприсмства <Бовчанська це}{тральна

районгта л1карт'тя> Бовчансько] м 1 сько| ради ;

1{омугтального }{екомергт1йного гт!дттрисмства <3м[1вська це[{'гра.!1ь]{а

районна :т1карня> 3м||всько| м1сько[ Ради {арк|всько| област1;

(омунального некомерц1йнот'о п1дттрисмства <€лобожа}-{ська л|карня>

€лобожансько] селиш{но\ ради 9угу|вського райолту !арк|гзсько[ об.:таст!;

(омуналь!{ого некомер|{1йгтого т:1дг;рисмст'ва <<9угу)'вська |{ен'граль1]а

.гт1карня 1м. й.1. [{ононенка> 9угу|всько| м1сько| Ради {арк1всько| област'|,

1{омунального ш|дприсмства <|{ентр 11ервиг{но] ме.;:ико-сан!'гарг:о|

допомоги Бовчансько| м|сько| ради>;

1{омунального некомер1{!йного п|дприсмства <3м||вський центр |1ервинно1

медико-сан|{арно] допомоги> 3м1]всько] м|сько| ра;:и 9угу[вського району
{арк|всько| област|;



2

1{омунального некомер!д1йного п1дприсмс':'ва <йа.пин|вська амбу.:-гат'ор!я

первинно| медико-сан!тарно[ допомоги> йалигт|всько] се]|иш(но| рали
9угу|вського району )(арк1всько| област!;

1(омунального некомер]-т|йгтого п!21гтрисмс"г'лза к[{егт'гр г1ерви}т|]о] мс.|1ико-

сан1тарно[ допомоги |1е'+егт]зько] се.:|и1|{}']о| ра,гци>>;

(омунального некомерц|йного п1дприсмства <€таросалт1вський (ет'ттр

первинно| медико_сан1тарно| допомоги €таросалт!всько] селищно| ради>;

(омунального п1дприсмства <|{ентр первинно| ме::ико-сан!'гарг:о|

допомоги) 9каловсько] се.11ищно1 ради 9угу|всько|'о району {арк1всько|

област!;

1{омунального п1дприсмства <9угу|вський м!ський цег{тр гтервинг:о[

медико-сан|тарно| допомоги> 9угу[всько] м!сько] ра.гди {арк1тзсько| обзтаст|;

!{омунальн.ого п1дприсмства <9угу|вський районний центр первинно|

медико-сан1тарно| допомоги> 9угу|всько] райогтно| ради {арк|всько| облас'г|;

Бовчансько[ м1х<районно| ф1л1т !ер>кавно| ус'ганови <{арк1вс ький

обласний лаборато р|1ий центр й|н|с'герства охорони здоров'я !кра|ни>;

3м1|всько] м]ськм1>крайонно| ф1л1| !ержавно| установи <!,арк|вс::,|{|\й

об ласний лаборато рний центр \4|н 1стерства охорон и здоров' я 9кра1н и> ;

9угу[всько| м]ськм]>крайонно| ф1.тт1| /{ер>кавтто| ус1'аг{ови <{арк1вський

об ласний лаборато рний центр й 1н|стерства охоро1{и здоров' я } кра|т-т и >.
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