БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
___ТУРИК Віктор Ананійович
(прізвище, ім’я, по батькові)
Працює ___Заступник голови Самбірської районної державної
адміністрації______________________________________________________________
(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює)

Громадянство ___громадянин України________________________________________
Число, місяць і рік народження _27 лютого 1961 року ___________________________
Місце народження _Україна, Львівська область, м. Скадовськ, Херсонської області
(країна, область, місто, район, село)

Освіта _Повна вища, у 1984 році закінчив медичний інститут Кримського ордена
Трудового Червоного прапору, за спеціальністю «Лікувальна справа», у 2005 році Львівський регіональний інститут державного управління Української академії
державного управління при Президентові України, за спеціальністю «Державне
управління» здобувши кваліфікацію магістр державного управління; 2009 році –
Херсонську філію вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»
здобувши кваліфікацію спеціаліста з комп’ютерних систем та мереж.________
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення,
спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання не має________________________________________
Володіння мовами _українською, російською – вільно, англійською, польською,
чесьською – читає і розмовляє._______________________________________________
(якими, рівень володіння)

Нагороди, почесні звання _не має____________________________________________
Прийняття Присяги державного службовця _14.09.2015______________________________
(дата прийняття)

Ранг державного службовця __5 (14.09.2015) __________________________________
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Категорія посади державної служби _-________________________________________
(на дату заповнення біографічної довідки)

Загальний стаж роботи -----43 роки 4 місяці 11 днів___________________________
Стаж державної служби _____2 роки 4 місяці 8 днів_________________________
Стягнення ____не має________________________________________________
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність
з 08.07.1978 до 11.08.1992

Робочий на Скадовській харчопромисловій фабриці,
м. Скадовськ

з 12.09.1978 до 30.11.1981

Навчання в медичному інституті Кримський ордена
Трудового Червоного прапору
Медбрат в ІІ відділенні онкологічного диспансеру
м. Сімферополь
Лікар-інтерн
Херсонської
обласної
лікарні,
м. Херсон
Лікар-невропатолог Скадовської районної лікарні,
м. Скадовськ

з 01.12.1981 до 11.07.1984
з 01.08.1984 до 29.07.1985
з 01. 08. 1984 до 29.07.1985

з 01.08.1985 до 21.05.2002

В.о. головного лікаря Скадовського територіально-

медичного об’єднання, м. Скадовськ
з 11.06.2002 до 11.09.2015

Головний лікар Скадовського територіальномедичного об’єднання, м. Скадовськ.

з 14.09. 2015 до 20.12.2019

Голова
Скадовської
районної
адміністрації, м. Скадовськ

з 20.01.2020 до 25.02.2020

Головний лікар ТзОВ «Міжнародний дитячий
реабілітаційний центр» Скіфос» м. Херсон

з 26.02.2020 до 02.07.2020

Медичний директор ТзОВ «Міжнародний дитячий
реабілітаційний центр» Скіфос» м. Херсон

з 02.02.2021 до 08.03.2021

Заступник директора з економічно-господарських
питань комунального некомерційного підприємства
Самбірська районна лікарня «Хоспіс», с. Городище,

державної
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з 09.03.2021 до ц.ч

Самбірського району
Заступник голови Самбірської районної державної
адміністрації, м. Самбір

з

Керівник апарату
Самбірської районної державної адміністрації _________ _
(посада керівника служби управління персоналом)

М. П.
_____________
(дата складання)

(підпис)

О. П. Галюлько_
(ініціали, прізвище)

