
Відомості про професійні досягнення
Речки Миколи Михайловича,

заступника головного лікаря комунальної установи «Мелітопольська міська
лікарня № 2» Мелітопольської міської ради Запорізької області

Речка Микола Михайлович свою трудову діяльність розпочав у 1978 році
лікарем-інфекціоністом Василівської центральної районної лікарні. З 1982 по
1983 рік працював на посаді завідувача інфекційного відділення Василівської
центральної  районної  лікарні.  З  1983  року  по  1984  рік  обіймав  посаду
головного лікаря Мелітопольської інфекційної лікарні.

З  1984  року  по  01.08.2016  працював  на  посаді  головного  лікаря
Мелітопольської міської лікарні № 2.

За  час  роботи  на  посаді  головного  лікаря  показав  себе  ініціативним
керівником,  який може точно й професійно вирішувати питання з  охорони
здоров'я,  а  також економічні  й  фінансові  проблеми закладу,  пов'язуючи  їх  з
перспективними планами.

Окрім  професійного  знання  медичних  основ  діяльності,  принципів  і
закономірностей  охорони  здоров'я,  динамічному  просуванню  Миколи
Михайловича службовими сходами неабиякою мірою сприяло і уміння знайти
психологічний контакт з людьми, організувати і захопити їх спільною роботою
для досягнення поставленої мети.

Микола Михайлович - сучасний керівник з творчим мисленням, який не
визнає безвихідних ситуацій. Зарекомендував себе як кваліфікований керівник
з  великим  досвідом  організаційної  і  управлінської  роботи.  Наполегливість,
постійний пошук оптимальних рішень у медичному та економічному житті
міста дозволяють підтримувати стабільність в закладі.

Двічі  громада  міста  Мелітополя  довіряла  Миколі  Михайловичу
представляти  її  інтереси  в  Запорізькій  обласній  раді:  1994-1998  роки,
1998-2002 роки.

Основним у його діяльності як депутата Запорізької обласної ради було
покрашення  життєвого  рівня  громадян  з  питань  охорони  здоров'я  та
підвищення  медичного  престижу  і  благоустрою  міста,  медичний  та
соціальний захист певних категорій громадян.

М.М.  Речка  -  працелюбний  та  ініціативний,  вмілий,  принциповий
організатор,  людина  з  високим  почуттям  відповідальності,  якій  властиві
оптимізм, людяність.

За  заслуги  перед  українським  народом  Речка М.М.  був  відзначений
Грамотою  Верховної  ради  України,  а  також  ювілейною  медаллю  «За
розвиток  Запорізького  краю».  Неодноразово  нагороджувався  Почесними
грамотами  Міністерства  охорони  здоров'я  України,  Запорізького  обласного
комітету  профспілки  працівників  охорони  здоров'я,  виконавчого
комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У  2000  році  був  нагороджений  Грамотою  Запорізької  обласної  ради  з
нагоди 50-річчя.

В  2004  році  йому  присвоєно  почесне  звання  «Заслужений  лікар



України».
У  2009  році  Речка М.М.  нагороджений  орденом  «За  заслуги  перед

Запорізьким краєм» III ступеня.


