
 

 
 

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ МІСТА НОВА КАХОВКА» 
НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
НАКАЗ 

 

12.06.2020  №152 

 

Про     нагородження     до  

Дня медичного працівника 

 

З нагоди святкування Дня медичного працівника 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити почесними грамотами лікарні за багаторічну, сумлінну 

працю, особистий внесок у справу охорони здоров’я населення міста та з 

нагоди професійного свята – Дня медичного працівника, наступних працівників  

комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня міста 

Нова Каховка» Новокаховської міської ради:  

 Сіренко Валентина Іванівна  – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) операційного блоку хірургічного відділення №1; 

 Грибакова Світлана Яківна – завідувач жіночою консультацією; 

 Литвин Євген Іванович – водій автотранспортних засобів (санітарного 

транспорту)  автотранспортної дільниці; 

 Туйно Маргарита Миколаївна – сестра медична чергова приймального 

відділення; 

 Гуляєва Тетяна Володимирівна – сестра медична – анестезист 

відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії; 

 Думенко Наталія Леонтіївна - сестра медична  (палатна) інфекційного 

відділення для дорослих та дітей;  

 Дядюн Ліна Григорівна - сестра медична  (палатна) інфекційного 

відділення для дорослих та дітей;  

 Алєксєєнко Наталія Миколаївна – сестра медична  

психоневрологічного відділення;  

 Кременчуцька Інна Леонідівна - сестра медична стаціонару (палатну) 

кардіологічного відділення 

 Зінченко Таміла Василівна – лікар-офтальмолог дитячий дитячої 

поліклініки по наданню амбулаторної допомоги дитячому населенню 2 рівня. 

 Шляховський Василь Павлович  – лікар-хірург хірургічного відділення 

№1; 

 Ісмаілова Айшан Фізулі кизи – лікар-терапевт терапевтичного 

відділення; 

 Мальченко Олена Леонідівна – завідувач відділення трансфузіології; 

 

 

 



 

 Мігащук Оксана Юріївна – рентгенолаборант рентгенівського 

відділення; 

 Черних Наталія Миколаївна – сестра-господиня дитячого відділення; 

 Шевченко Зінаїда Леонтіївна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) відділення адміністративно-господарчої частини; 

 Спільник Валентина Анатоліївна – лікар-фтизіатр дитячий 

протитуберкульозного кабінету; 

 Куцло Наталія  Володимирівна –  сестра медична відділення 

інтенсивної терапії хворих на гострий інфаркт міокарда та гостре порушення 

мозкового кровообігу; 

 Лотоцька Оксана Олександрівна - молодша медична сестра (санітарка-

буфетниця) гінекологічного відділення; 

 Кукла Світлана Володимирівна – кухар харчоблоку; 

 Коваль Вікторія Михайлівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця)  акушерського відділення; 

 Сіногач Інна Миколаївна – сестра медична стаціонару неврологічного 

відділення; 

 Грибняк Віталія Анатоліївна – завідувач інформаційно-аналітичного 

відділу медичної статистики; 

 Грибульова Тетяна Іванівна – економіст з фінансової роботи провідний 

бухгалтерії; 

 Глушко Андрій Валерійович – лікар-патологоанатом  

патологоанатомічного відділення; 

 Степанян Лія Вазгенівна – лікар-офтальмолог консультативно-

діагностичної поліклініки по наданню амбулаторної допомоги дорослому 

населенню 2 рівня; 

 Пуляєва Інна Вікторівна - лаборант клініко-діагностичної лабораторії  

 Павлик Лариса Вікторівна – лікар-лаборант клініко-діагностичної 

лабораторії;  

 Кратюк Оксана Миколаївна – сестра медична  шкірно-венерологічного 

поліклінічного відділення;  

 Волошина Алла Миколаївна – сестра медична  шкірно-венерологічного 

поліклінічного відділення; 

 Мороз  Ірина Володимирівна – сестра медична (палатна) хірургічного 

відділення №2; 

 Кравчук Ірина  Василівна  – лікар-інфекціоніст інфекційного 

відділення для дорослих та дітей; 

 Передерій Тетяна Аркадіївна – сестра медична процедурного кабінету 

консультативно-діагностичної поліклініки по наданню амбулаторної допомоги 

дорослому населенню 2 рівня; 

 Левченко Олександр Олександрович – адміністратор  системи 

інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики; 

 Куцева Оксана Леонідівна – сестра медична стаціонару 

(перев'язувальна)  травматологічного відділення. 

  

 



 

2. Винести подяку за багаторічну, сумлінну працю, особистий внесок у 

справу охорони здоров’я населення міста та з нагоди професійного свята – Дня 

медичного працівника,  наступним працівникам комунального некомерційного 

підприємства  «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської 

міської ради: 

 Чупіль Алла Броніславівна  – сестра медична операційна операційного 

блоку хірургічного відділення №1; 

 Горовенко Ірина Миколаївна – старша  акушерка жіночої консультації; 

 Татарченко Олександр Анатолійович – водій автотранспортних засобів 

(санітарного транспорту)  автотранспортної дільниці; 

 Козир Олена Вікторівна – сестра медична стаціонару (палатна) 

травматологічного відділення; 

 Мартинішина Олена Ярославівна – молодша медична сестра 

(санітарка-прибиральниця) приймального відділення; 

  Фісенко Світлана Василівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця палатна) відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 

терапії; 

 Лопатіна  Світлана Миколаївна – ліфтер  відділення адміністративно-

господарчої частини; 

  Оголюк Ольга Миколаївна – молодша медична сестра(санітарка-

буфетниця)  інфекційного відділення для дорослих та дітей;  

 Зінюк Світлана Станіславівна – молодша медична сестра(санітарка-

прибиральниця палатна)  інфекційного відділення для дорослих та дітей;  

  Ткач Тетяна Анатоліївна – старша сестра медична  

психоневрологічного відділення;  

  Горбяк Алла Юріївна – сестра медична стаціонару (палатну) 

кардіологічного відділення; 

 Веретеннік  Віта Юріївна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) дитячої поліклініки по наданню амбулаторної допомоги 

дитячому населенню 2 рівня; 

  Гусак Раїса Іванівна – старша сестра медична хірургічного відділення 

№1; 

 Стрежеску Валентина Семенівна – сестра-господиня хірургічного 

відділення №1; 

 Саніна Олена Олександрівна – сестра медична стаціонару (палатна) 

терапевтичного відділення; 

 Лінініська Вікторія Ігорівна – сестра медична  стаціонару (палатна) 

дитячого відділення; 

 Дєдіна Світлана Олександрівна – лікар-рентгенолог рентгенівського 

відділення; 

 Пахалюк Наталія Анатоліївна – сестра медична протитуберкульозного 

кабінету; 

 Білецька Ольга Вікторівна – сестра медична відділення інтенсивної 

терапії хворих на гострий інфаркт міокарда та гостре порушення мозкового 

коровообігу; 



 Бочарова Людмила Василівна  – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) палатна гінекологічного відділення; 

 

 Сусова  Світлана Петрівна – кухонний робітник  харчоблоку; 

 Ніколахіна Юлія Михайлівна  – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця)  акушерського відділення; 

 Почекаєва Тетяна Анатоліївна – сестра-господиня неврологічного 

відділення; 

 Харченко Ірина Володимирівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) неврологічного відділення; 

 Соха Ірина Львівна – лікар-статистик інформаційно-аналітичного 

відділу медичної статистики; 

 Калінська Ольга Вікторівна – економіст з фінансової роботи 

бухгалтерії; 

 Боровской Петро Анатолійович – молодша медична сестра (санітарка) 

патологоанатомічного відділення; 

 Кудріна Альона Вікторівна – лаборант патологоанатомічного 

відділення; 

 Клопот Людмила Аркадіївна – старший інспектор відділу кадрів; 

 Стецюра Алла Леонтіївна - біолог клініко-діагностичної лабораторії; 

 Антюшина Таміла Анатоліївна – лаборант клініко-діагностичної 

лабораторії;  

 Ющенко Тетяна Миколаївна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) клініко-діагностичної лабораторії;  

 Хільченко Тетяна Віталіївна – сестра медична з фізіотерапії 

фізіотерапевтичного відділення; 

 Денисенко Юлія Яківна – сестра медична з фізіотерапії 

фізіотерапевтичного відділення; 

 Сільська Наталія Степанівна – сестра-господиня хірургічного 

відділення №2; 

 Малишенко Олена Василівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Чернявська Юлія Володимирівна - молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Кириченко Оксана Валеріївна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця  лікарняного кабінету) КФД консультативно-діагностичної 

поліклініки по наданню амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Баран Ніна Василівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня 

 Бондаренко Наталія В'ячеславівна – молодша медична сестра 

(санітарка-прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по 

наданню амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 

 



 

 Водославська Олена Григорівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Назаренко Тамара Михайлівна - молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Сисак Людмила Іванівна – молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Загоренко Олена Миколаївна - молодша медична сестра (санітарка-

прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по наданню 

амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня; 

 Самойлова Анастасія Володимирівна – молодша медична сестра 

(санітарка-прибиральниця) консультативно-діагностичної поліклініки по 

наданню амбулаторної допомоги дорослому населенню 2 рівня. 

3. Начальнику відділу кадрів Шевченко Г.О.  внести відповідні записи в 

трудові книжки працівників Лікарні. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Головний лікар                                                              І.Гайдаманчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


