
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА  
М ИРГОРОД НАТАЛІЯ ВОЛОДИМ ИРІВНА

Працює головним лікарем КНП “М іська дитяча поліклініка № 15”
Харківської міської ради з 28.12. 2017 р.

Громадянство громадянка України

М ісце народження м. Харків

Освіта повна вища, Харківський медичний інститут, 1994р.,
спеціальність —  “Педіатрія” , кваліфікація —  лікар —  педіатр; Харківський 
державний медичний університет, 2001р. спеціальність —  дитяча гінекологія, 
кваліфікація —  лікар —  гінеколог дитячого та підліткового віку, магістратура, 
Українська інженерно —  педагогічна академія, 2020р., спеціальність —  
менеджмент, кваліфікація - магістр з менеджменту організації і 
адміністрування,

Сімейний стан Одружена

Наукова ступінь не має
вчене звання

Володіння мовами українською, російською —  вільно; англійською —  зі
словником

Нагороди, почесне звання не має 

Прийняття присяги держслужбовця не має 

Ранг держслужбовця не має

Загальний стаж роботи 38 років.9міс., організація та управління охороною 
здоров'я —  15р.9 міс., лікар —  гінеколог дитячого та підліткового віку - 24р., 
лікар —  педіатр —  26р.
Стаж державної служби не має

Депутат ради не обиралась

Стягнення не має



ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

09.1986-07.1988 —  санітарка, поліклініка Відділенчанської лікарні ст. Основа; 
07.1988 —  06.1994 —  студентка, Харківський медичний інститут;
10.1991 —  04.1992 - медична сестра палати новонароджених полово —  
гінекологічного відділення ЦРЛ Комінтернівського району м. Харкова;
08.1994 —  08.1996 —  лікар —  інтерн пологового відділення, Харківська 
обласна клінічна лікарня;
08.1996 —  01.1997 —  лікар —  педіатр, Дитяча міська поліклініка №12 м. 
Харкова;
01.1997 —  04.2005 —  гінеколог дитячого та підліткового віку, Дитяча міська 
поліклініка № 12 м. Харкова;
03.1999 —  04.2005 —  лікар —  педіатр Дошкільно —  шкільного відділення, 
Дитяча міська поліклініка № 12 м. Харкова;
04.2005 —  09.2015 —  заступник головного лікаря з медичної частини КЗОЗ 
“Харківська міська дитяча поліклініка № 15” , лікар —  гінеколог дитячого та 
підліткового віку
09.2015 —  12.2017 - заступник головного лікаря з поліклінічної роботи, КЗОЗ 
“Харківська міська дитяча клінічна лікарня № 19", лікар —  гінеколог дитячого 
та підліткового віку
12.2017 —  12.07.2018 —  головний лікар, КЗОЗ “Харківська міська дитяча 
поліклініка № 15”, лікар —  педіатр, лікар —  гінеколог дитячого та підліткового 
віку
12.07.2018 —  по цей час - головний лікар, КНП “М іська дитяча поліклініка 
№ 15” ХМР, лікар —  педіатр.

Дані звірені з відомостями 
оригіналів первинних документів

інспектор з кадрів Л. А. КОСТЮ К


