
 

 

 

УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН 

АРЦИЗЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                       м. Арциз 

 

15  червня  2021 року                                                             № 153 /2021-мр 

 

Про  нагородження  з нагоди відзначення  

Дня медичного працівника 
 

 На підставі  пункту 20  частини 4  статті   42  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України №281/94 від 

03 червня 1994 року «Про День медичного працівника», клопотання  

Комунального  некомерційного  підприємства «Арцизька центральна опорна 

лікарня» Арцизької міської ради від 04 червня 2021 року №01-10/560 та з 

нагоди відзначення Дня медичного працівника: 

1. Нагородити  Почесними грамотами  Арцизької міської ради за 

бездоганну  працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий вклад 

в медичному обслуговуванні населення району, активну життєву позицію та 

з нагоди відзначення  Дня медичного працівника: 

- Поліщука Івана Васильовича, лікаря-хірурга хірургічного відділення 

Комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна 

опорна лікарня» Арцизької міської ради; 

- Романець Вікторію  Володимирівну, лікаря-акушера гінеколога 

поліклініки Комунального некомерційного підприємства «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради; 

- Лещенко Євгенію Олександрівну, лікаря-рентгенолога 

рентгенологічного відділення Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської 

ради; 

- Жулінську Вікторію Михайлівну, біолога клініко-діагностичної 

лабораторії Комунального некомерційного підприємства «Арцизька 

центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради; 

- Чернишеву Наталію Тарасівну, анестезиста анестезіологічного  

відділення з ліжками інтенсивної терапії Комунального некомерційного 

підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської 

ради; 



- Канєнберг Ларису Володимирівну, фельдшера медицини невідкладних 

станів Відокремленого підрозділу «Арцизька станція екстреної (швидкої) 

медичної допомоги»; 

- Давидову Тетяну Федорівну, лікаря загальної практики сімейної 

медицини Арцизької амбулаторії  ЗПСМ №1. 

2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-господарського 

забезпечення міської ради витрати, пов’язані з нагородженням та врученням 

Почесних грамот, згідно пункту 2 даного розпорядження, до Дня медичного 

працівника, провести за рахунок коштів, передбачених КПКВКМБ 0110150 - 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності міської  ради по КЕКВ 2210 - Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар, відповідно  до кошторису (додається).  

3. Контроль за виконанням даного  розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Малєва О. 

 

 

Арцизький міський голова     С.ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

 

 


