
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

Від  14.06.2022 р.                     м. Стрий № 112

Про нагородження 
Почесною грамотою

Керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, на підставі клопотання начальника відділу охорони здоров’я 
Стрийської міської ради І.Равлінка № 85 від 10.06.2022 р., за сумлінну працю, 
високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг та з нагоди 
відзначення професійного свята – Дня медичного працівника:

1. Нагородити Почесною грамотою Стрийської міської ради:
- Столяр Галину Ігорівну – лікаря ЗПСМ КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги м. Стрия»;
- Романчук Наталію Михайлівну – головну сестру медичну КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия»;
- Солтана Мирона Івановича – завідувача господарством КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги м. Стрия»;
- Сафіяник Наталію Петрівну – адміністратора КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги м. Стрия»;
- Скрипець ЛідіюМиколаївну – лікаря педіатра стаціонарного 

відділення КНП «Стрийської міської дитячої лікарні!;
- Мартин Надію Миронівну – лікаря невролога консультативно-

діагностичного відділення КНП «Стрийської міської дитячої лікарні»;
- Вишинського Богдана Зеновійовича – лікаря-хірурга консультативно-

діагностичного відділення КНП «Стрийської міської дитячої лікарні»;
- Романчук Ганну Богданівну – старшу сестру медичну консультативно-

діагностичного відділення КНП «Стрийської міської дитячої лікарні»;
- Сенищ Галину Андріївну – сестру медичну стаціонарного відділення 

КНП «Стрийської міської дитячої лікарні»;
- Голод Ігоря Івановича – лікаря акушер-гінеколога КНП «Стрийський 

пологовий будинок»;
- Пищик Вікторію Володимирівну – сестру медичну операційну КНП 

«Стрийський пологовий будинок»;



- Гнидку Галину Володимирівну – сестру-господиню пологового 
відділення КНП «Стрийський пологовий будинок»;

- Ярегу Ірину Василівну – акушерку відділення патології вагітних КНП 
«Стрийський пологовий будинок»;

- Бабій Уляну Петрівну – акушерку жіночої консультації КНП 
«Стрийський пологовий будинок»;

- Ігнатова Олексія Іларіоновича – директора КНП «Стрийська 
центральна районна лікарня»;

- Гаращака Володимира Володимировича – лікаря-анестезіолога 
відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Стрийська 
центральна районна лікарня»;

- Голобина Ярослава Петровича – лікаря-хірурга хірургічного 
відділення КНП «Стрийська центральна районна лікарня»;

- Василину Лідію Володимирівну – сестру медичну хірургічного 
відділення КНП «Стрийська центральна районна лікарня»;

- Мітко Вікторію Степанівну – економіста-статистика інформаційно-
аналітичного відділу КНП «Стрийська центральна районна лікарня»;

- Іваніва Михайла Романовича – лікаря з функціональної діагностики 
КНП «Стрийська центральна міська лікарня»;

- Скору Марію Дмитрівну – завідувача клініко-діагностичною 
лабораторією КНП «Стрийська центральна міська лікарня»;

- Павлишин Андріану Іванівну – лікаря-отоларинголога КНП 
«Стрийська центральна міська лікарня»;

- Мурдзу Оксану Любомирівну – лікаря-пульмонолога КНП «Стрийська 
центральна міська лікарня»;

- Верхоляк Світлану Степанівну – старшу сестру медичну КНП 
«Стрийська центральна міська лікарня».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника      
міського голови Андрія Стасіва.

Міський голова                                                                           Олег Канівець


