
 

 

Завідувач відділу  

медичної та аналітичної 

статистики – Гунченко Василь 

Кузьмич 

У 1965 році поступив в 

Одеський медичний інститут, 

вчився на відмінно, був Ленінським 

стипендіатом. Після закінчення 

Одеського медичного інституту  

01.09.1971 був зарахований 

аспірантом кафедри судової 

медицини. 

20.04.1972 зарахований дитячим 

хірургом в Обласну дитячу лікарню. 

Наказом МУОЗ №131 від 7.08.1972 

був переведений на посаду 

головного лікаря ревмосанаторію.  

24.07.1978 наказом МУОЗ 

№81-л переведений на посаду 

головного лікаря Міської лікарні №4. В 1978 разом з обов’язками головного 

лікаря займається будівництвом нової типової поліклініки № 2, формуванням 

її матеріально технічної, діагностичної бази. До нової міської поліклініки № 

2 були підвищенні вимоги, бо вона повинна була обслуговувати самий 

великий район міста “промзону” із цією задачею справився  достойно. 

Поліклініка була здана до експлуатації на початку 1980 року.  

Наказом МУОЗ від 26.12.1980 №132-л був переведений на посаду 

заступника завідуючого обласного відділу охорони здоров’я. 

За заслуги в сфері охорони здоров’я м. Миколаєва  20 серпня 1986 р. Указом 

Президії Верховної Ради Союзу СРСР був нагороджений орденом „Знак 

почесті”. 

Наказом №579-л від 21.08.1987 призначено Гунченко Василя Кузьмича 

на посаду головного лікаря Міської лікарні №3. 

На посаду завідуючого міського управління охорони здоров’я міста 

Миколаєва був призначений наказом  міського  голови 22.04.1998  №153 р. 

4 листопада 1998 р. за вагомий особистий внесок в розвиток охорони 

здоров’я, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий 

професіоналізм нагороджений почесним званням „Заслужений лікар 

України”. 



12.03.2003 наказом УОЗ м. Миколаєва № 65 призначений на посаду 

головного лікаря Міської лікарні № 4.  

У 2006   році   присвоєно   почесне   звання    «Почесний громадянин м. 

Миколаєва». 

29.10.2008 року за вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я міста 

та багаторічну сумлінну працю нагороджений «Почесна грамота МОЗ 

України».  

В 2011 році Гунченко В.К. призначена Президентська стипендія. 

В червні 2013 р. нагороджений почесною грамотою МОЗ України за 

вагомий внесок в розвиток охорони здоров’я міста Миколаєва. 

З 14.02.2017 р.  по 2019 рік працював  заступником головного лікаря з 

організаційно-методичної роботи в міській лікарні № 4.  

У 2019 році переведений на посаду завідувача відділом медичної та 

аналітичної статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


