
Б І О Г Р А Ф І Ч Н А  Д О В І Д  К А

ШЕРСТЮК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА

Працює Головним лікарем КНГІ «Міська поліклініка № 18» ХМР 

Громадянство України з 1992 р.

Число, місяць і рік народження 19 травня 1954 р.

Місце народження м. Брянка, Брянського району, Ворошиловградської області

Освіта повна вища. Харківський медичний інститут у 1977 р., за спеціальністю лікувальна 
справа, кваліфікація лікар
Харківська медична академія післядипломної освіти у 2005 р. за спеціальністю менеджмент в 
охороні здоров'я кваліфікація менеджер охорони здорові

Науковий ступінь, вчене звання не має

Нагороди, почесні звання Почесна Грамота Харківського міського голови (2001), Почесна 
грамотою начальника управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 
(2003), Подяка міського голови (2004), Почесна грамота Харківської обласної організації 
профспілки працівників охорони здоров'я України (2004), Грамота виконкому Орджонікідзевської 
районної ради (2006), Грамота ЕЗерховної Ради України (2007), Почесна Грамота обласної 
державної адміністрації (2007), Почесна грамота МОЗ України (2009), Дипломом Міжнародного 
Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» та медаль «Незалежність України» в 
номінації: «За впровадження нових підходів до організації охорони здоров'я, гуманне ставлення 
до хворих, турботу до ветеранів» (2010), Подяка Голови адміністрації Орджонікідзевського 
району Харківської міської ради (2013), Почесна грамота Харківської міської ради (2014), Почесна 
грамота Харківського міського голови та голови адміністрації Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради (2014). р. Подяка спілки ветеранів АТО (2017), Подяка Харківського 
міського голови (2019),

Загальний стаж роботи 43 р.

Стягнення не має
Трудова діяльність

09-1971 -06-1977 
08.1977 -07.1978

08.1978- 10.1990 
10.1990 -  07.1993

07.1993 -10.2000

10.2000 -05.2001

05.2001 -02.2002 
02.2002- 10.2003

10.2003 -  по теперішній 
час

студент Харківського медичного інституту м. Харків 
лікар-інтерн неврологічного відділення Харківської обласної
клінічної лікарні, м. Харків 

лікар-невропатолог 12 лікарні, м. Харків 
завідувач неврологічним відділенням -  
лікар-невропатолог там же
заступник головного лікаря по поліклінічній роботі ІДРЛ 
Орджонікідзевського району м. Харкова
Заступник головного лікаря з медичної частини поліклініки ТМО 
Орджонікідзевського району м. Харкова
Заступник директора -  головного лікаря ТМО по поліклініці там же 
Начальник управління охорони здоров'я виконкому 
Орджонікідзевської районної ради м. Харкова 
Головний лікар КПП «Міська поліклініка № 18» ХМР

Повна назва закладу комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 18» 
Харківської міської ради

Юридична адреса закладу 61106, м, Харків, вул. Миру, 11 
Телефони 725-01-13


