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конкурсноТ Kopricii з проведення конкурсу на заЙняття вакантноТ посади
директOра Комунального некомерцiЙного пiдприсмства <<БорiвськиЙ
це*rтр первинноi медико-санiтарноТ допомоги>} Борiвськоi селищноi ради
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- застуtlгlt{к Борiвськогсl селиlцного
г0II0ви з питань i]iяльнос,гi виконавч!{х
оlэганiв ради
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лiкар АЗПСМ смт. Борова (за згодою)
yIloBHOBa}I(eHa особа громадськt.li
органiзаrtii <Захист rrpari паitirнтiв> (за
зголокl)

головна медична сесlра KHI-I
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