
БІОГРАФІЧНА  ДОВІДКА 
 
 

ШАБАЛІНА  СВІТЛАНА  ВІКТОРІВНА 
 (прізвище, ім’я, по батькові ) 

___________________________________________________________________ 
Працює головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медичної допомоги м. Бахмута» _______________________________ 
Громадянство       громадянка України 

 
Число, місяць і рік народження   11 листопада 1972 року__________________ 
 
Місце народження Україна, Донецька область, м. Артемівськ   ______________                           
                                                  (держава, область, місто, район, село) 

 
Освіта    повна вища, 1997 р., Донецький Державний медичний університет за 
спеціальністю «Педіатрія»,  присвоєно кваліфікацію лікар-педіатр.                
2020 р., Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української 
інженерно-педагогічної академії  за спеціальністю «Публічне управління та 
адміністрування».         

Науковий ступінь, вчене звання  не має________________________________ 
 
Володіння мовами українською, російською ____________________________ 
 

Нагороди, почесні звання  Нагороди, почесні звання  У 2012 році Почесна 
грамота Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я за 
вагомий особистий внесок у становлення та розвиток системи охорони здоров’я 
України, багаторічне та самовіддане служіння обраній справі, високу 
професійну майстерність, доброту, чуйність та любов до людей:  2016 рік 
нагороджена Почесною грамотою Комітету Верховної Ради України «За 
заслуги перед Українським народом», та Почесною грамотою Донецької 
обласної державної адміністрації за плідну працю, високий професіоналізм, 
сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у соціальне, 
політичне, культурне, духовне життя суспільства та з нагоди Міжнародного 
жіночого дня, У 2020 році нагороджена Почесною Грамотою Кабінету 
Міністрів України за вагомий особистий внесок у збереження розвитку сфери 
охорони здоров’я, сумлінну працю та високий професіоналізм.   

 
Прийняття Присяги держаного службовця   _________-__________________   
                                                                                                                                        (дата прийняття) 

Прийняття Присяги посадової особи   ______________-___________________   
місцевого самоврядування                                                             (дата прийняття) 

 
Ранг держаного службовця               ________________-____________________ 
                                                                                                                              (дата присвоєння) 
 

Загальний стаж роботи  30 р. 07 міс. 04 дн. ______________________________ 
 
Стаж державної служби ___________-___________________________________ 



 
Служба у лавах Збройних Сил _______________ 
Депутат    Бахмутської міської ради 
                                      (найменування ради) 
 

Стягнення___не має__________________________________________________ 
                                                                               (які, ким і за що накладені) 
 
 
 

 
Трудова  діяльність 

 
05.09.1990 - 
08.08.1991 

Палатна санітарка пологового відділення Артемівської ЦРЛ. 

06.07.1992 - 
31.07.1992  

Молодша медична сестра по догляду за хворими пологового 
відділення Артемівської ЦРЛ 

01.08.1997 -
29.07.1998 

Лікар-інтерн по акушерству і гінекології Державного 
Донецького регіонального центру з охорони дитинства та 
материнства. 

01.08.1998 - 
30.09.2002 

Лікар гінеколог дитячий  Артемівської дитячої лікарні. 

01.10.2002 - 
31.03.2004 

Завідувач дошкільно-шкільним відділенням Артемівської 
дитячої лікарні. 

01.04.2004 - 
01.11.2011 

Заступник головного лікаря по поліклініці Артемівської 
дитячої лікарні. 

01.11.2011 - по 
теперішній час 

головний лікар  Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медичної допомоги        м. Бахмута» 

 


