
 
Україна 

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

 

Розпорядження    

        

від   18  червня 2015  року                                                                          №  79 

    м.Знам`янка 
 

Про нагородження Почесною грамотою,  

Грамотою Знам'янської міської ради  

з нагоди Дня медика та Дня Конституції України  

 

 

 Керуючись Положенням про Почесну Грамоту та Грамоту Знам`янської міської 

ради, затвердженим рішенням міської  ради від 29 травня 2002 року №64, враховуючи 

клопотання директора Знам'янського психоневрологічного інтернату з геріатричним 

відділенням В. Кадацького про нагородження Почесною грамотою Знам'янської міської 

ради з нагоди Дня медичного працівника, директора Знам'янського дитячого будинку-

інтернату Т. Валько про нагородження Грамотою Знам'янської міської ради з нагоди Дня 

медичного працівника,  головного лікаря ДЗ “Відділкова лікарня ст. Знам'янка ДП 

“Одеська залізниця” С. Тимошенка про нагородження Грамотою та Подякою Знам'янської 

міської ради з нагоди Дня медичного працівника; головного лікаря Знам'янської СЕ (Ш) 

МД В. Бонк про нагородження Грамотою Знам'янської міської ради з нагоди Дня 

медичного працівника, в.о.директора КП “ЗОБЛ” КОР Н. Пускай про нагородження 

Почесною грамотою, Грамотою та Подякою Знам'янської міської ради з нагоди Дня 

медичного працівника, директора Знам'янського МРЦЗ Л. Компанієць про нагородження 

Почесною грамотою та Грамотою Знам'янської міської ради з нагоди Дня Конституції 

України, начальника управління Пенсійного фонду України в м.Знам'янці та 

Знам'янському районі Л. Суслова про нагородження Почесною грамотою Знам'янської 

міської ради. 

 

 

1. Нагородити Почесною грамотою Знам`янської міської ради: 

 Коваленко Дмитро Васильович — лікаря-стоматолога Знам'янського 

психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням за багаторічну 

сумлінну працю, чуйність, відповідальне ставлення до роботи та з нагоди Дня 

медичного працівника. 

 Саржевську Вікторію Володимирівну — начальника відділу взаємодії з 

роботодавцями Знам'янського МРЦЗ за високі показники у праці по забезпеченню 

соціального захисту населення міста від безробіття та з нагоди Дня Конституції 

України. 

 Ліхачову Олену Анатоліївну — лікаря невропатолога, рефлексотерапевта КП 

“Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня” Кіровоградської обласної ради за 

сумлінну працю, високий професійний рівень, відданість справі та з нагоди Дня 

медичного працівника. 

 Випиналюк Людмилу Іванівну — головного спеціаліста-економіста відділу 

контрольно-перевірочної роботи  управління Пенсійного фонду України в 

м.Знам'янці та Знам'янському районі за сумлінну працю, зразкове виконання 

службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня конституції 

України. 

 



2. Нагородити Грамотою Знам`янської міської ради: 

 Юдову Людмилу Іванівну — лікаря Знам'янського дитячого будинку-інтернату 

за сумлінну працю, чуйність, відповідальне ставлення до роботи та з нагоди Дня 

медичного працівника. 

 Делістьянову Людмилу Петрівну — старшу медичну сестру Знам'янського 

дитячого будинку-інтернату за сумлінну працю, чуйність, відповідальне 

ставлення до роботи та з нагоди Дня медичного працівника. 

  Кушинову Лілію Сергіївну — провідного фахівця з питань зайнятості відділу 

взаємодії з роботодавцями Знам'янського МРЦЗ за високі показники у праці по 

забезпеченню соціального захисту населення міста від безробіття та з нагоди Дня 

Конституції України. 

 Самбор Зінаїду Михайлівну — фельдшера станції екстреної (швидкої) медичної 

допомоги за сумлінну працю, чуйність, відповідальне ставлення до роботи та з 

нагоди Дня медичного працівника. 

 Єрьоменко Ольгу Валентинівну - фельдшера станції екстреної (швидкої) 

медичної допомоги за сумлінну працю, чуйність, відповідальне ставлення до 

роботи та з нагоди Дня медичного працівника. 

 Ладан Світлану Віталіївну — лікаря-інфекціоніста поліклініки ДЗ “Відділкова 

лікарня ст. Знам'янка ДП “Одеська залізниця” за сумлінну працю, високий 

професійний рівень, відданість справі та з нагоди Дня медичного працівника. 

 Бреславського Миколу Яковича — завідувача хірургічного відділення, лікаря-

хірурга ДЗ “Відділкова лікарня ст. Знам'янка ДП “Одеська залізниця” за сумлінну 

працю, високий професійний рівень, відданість справі та з нагоди Дня медичного 

працівника. 

 Зімарєву Марію Василівну — головну медичну сестру КП “Знам'янська обласна 

бальнеологічна лікарня” Кіровоградської обласної ради за сумлінну працю, 

високий професійний рівень, відданість справі та з нагоди Дня медичного 

працівника. 
 

 Нагородити Подякою Знам`янської міської ради: 

 Смалько Марію Володимирівну — лікаря-терапевта поліклініки ДЗ 

“Відділкова лікарня ст. Знам'янка ДП “Одеська залізниця” за сумлінну працю, 

високий професійний рівень, відданість справі та з нагоди Дня медичного 

працівника. 

 Шевель Наталію Дмитрівну — медичну сестру з фізіотерапії, медичного 

статиста КП “Знам'янська обласна бальнеологічна лікарня” Кіровоградської 

обласної ради за сумлінну працю, високий професійний рівень, відданість справі 

та з нагоди Дня медичного працівника. 

 
 

4.  Головному спеціалісту з питань кадрової роботи К. Тесленко підготувати Почесну 

грамоту, Грамоту та Подяку Знам`янської міської ради  згідно з даним розпорядженням. 

 

 

Міський голова      І. Крижановський 


