
Біографічна довідка
Стороженко  Олена  Миколаївна працює  в  комунальному  некомерційному

підприємстві  „Міська  поліклініка  №22” Харківської  міської  ради  на  посаді  головного
лікаря з березня 2006 року. 

З липня 1980 року по листопад 1987 року працювала у дитячій клінічній лікарні на
ст. Харків – на посаді медичної сестри реанімаційного відділення.

З серпня 1988 року по 29 липня 1989 року працювала у стоматологічній поліклініці
№ 4 – на посаді лікаря стоматолога - інтерна.

З липня 1989 року працювала у ЦРЛ Жовтневого району (перейменовано у 1993р. на
ТМО Жовтневого району, що в березні 2001 року перейменовано в комунальну установу
охорони  здоров’я  “Міська  клінічна  лікарня  № 31»     м.  Харкова)  –  на  посаді  лікаря
стоматолога-терапевта.

В березні 2006 року КУОЗ “Міська клінічна лікарня № 31» реорганізована шляхом
виділення з неї поліклінічного відділення та утворення на її базі комунальної установи
охорони здоров’я «Міська поліклініка № 22» (з січня 2010 року перейменовано на КЗОЗ
„Харківська міська поліклініка №22”, а з липня 2018 року перейменовано в комунальне
некомерційне підприємство „Міська поліклініка №22” Харківської міської ради). 

З березня 2006 року і по теперішній час Стороженко О.М. займає посаду головного
лікаря вищезгаданого закладу. Її трудовий стаж становить 37 років.

За час роботи зарекомендувала себе як кваліфікований спеціаліст, який забезпечує
організацію роботи закладу та ведення документації відповідно до чинного законодавства
України.  Продемонструвала  високу  відповідальність  та  професіоналізм  в  виконанні
поставлених завдань, вміння швидко та якісно вирішувати питання різного характеру в
сфері розвитку закладу який очолює.

Своєчасно  вивчає  зміни,  внесені  до  законодавчих  актів  та  нововведення  в
законодавстві  України.  Бере  участь  у  розробленні  та  удосконаленні  організаційно-
методичних  документів,  інформаційно-аналітичних  матеріалів,  пов’язаних  з  роботою
поліклініки.  Контролює  використання  і  збереження  цінних  паперів  та  матеріалів.
Забезпечує  повне  та  достовірне  відображення  інформації,  аналізує  раціональне
використання бюджетних коштів на господарські потреби та потреби поліклініки взагалі.
Займається вдосконаленням своєї роботи, швидко та якісно виконує додаткові доручення.

До  своїх  обов’язків  ставиться  з  відповідальностю,  роботу  організовує  так,  щоб
забезпечити якісне виконання всіх поставлених завдань. Проявила себе як самовідданний,
добрий, чуйний, турботливий керівник.

Стороженко Олена Миколаївна – це ентузіаст, небайдужа, енергійна Людина.
За  багаторічну  сумлінну  працю,  високий  професіоналізм,  зразкове  виконання

покладених на неї обов’язків Стороженко О.М. була нагороджена:
2011  рік  –  Подякою  Голови  Харківської  РОТХУ,  за  значний  внесок  у  справу

гуманності і милосердя, небайдужість, активну життєву позицію та надання гуманітарної
допомоги Харківській районній організації Товариства Червоного Хреста України;

2012 рік – Дипломом І ступеню Голови Харківської обласної організації профспілки
працівників  охорони  здоров'я  України,  як  лауреат  обласного  галузевого  фестивалю-
конкурсу образотворчого мистецтва „Їх друге покликання – 2012” в номінації „Графіка”;

2012 рік – Дипломом І ступеню Голови Харківської обласної організації профспілки
працівників  охорони  здоров'я  України,  як  лауреат  обласного  галузевого  фестивалю-
конкурсу образотворчого мистецтва „Їх друге покликання – 2012” в номінації „Вишивка
бісером”;

2012  рік  –  Подякою  Харківського  міського  голови,  за  сумлінну  працю,  високий
професіоналізм, вагомий внесок у розвиток медичної галузі в місті Харкові та з нагоди
дня ювілею з дня народження;

2013  рік  –  дипломом  Харківського  міського  голови,  голови  Асоціації  Головних
лікарів м. Харкова, як „Кращий головний лікар 2013”.

2014 рік – Почесною грамотою Голови обласного комітету, за І місце колективного
договору в обласному галузевому конкурсі на кращий колективний договір.

2017 рік – орденом „Я українка” всеукраїнський проект „Берегині України”.
2019  рік  –  була  нагороджена  грамотою  Основ'янської  адміністрації  з  нагоди

святкування професійного свята Дня медичного працівника.


