
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

«C a L _ »  20 р м. Київ

Про затвердження структури Київського 
міського пологового будинку № З

З метою приведення у відповідність до наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33 «Про штатні нормативи та 
типові штати закладів охорони здоров’я» структури Київського міського 
пологового будинку №3, відповідно до листа головного лікаря від 06.05.2016 
№ 374, з метою раціонального використання матеріальних та кадрових ресурсів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити структуру Київського міського полог ового будинку № 3 що 
додається.

2. Головному лікарю Київського міського пологового будинку № З 
Гичці Н.М.:

2.1. Привести штатний розпис Київського міського пологового будинку 
№3 у відповідність до структури та подати його на затвердження до 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) в установленому законодавством 
України порядку.

2.2. Забезпечити дотримання прав та інтересів працівників Київського 
міського пологового будинку № 3 відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
директора згідно з розділом функціональних обов'язків.

Директор Т. Донченко



Додаток
до наказу Департаменту охорони

Структура
Київського міського пологового будинку № З

1 .Адміністративна частина
1.1. Головний лікар
1.2. Заступники головного лікаря
1.3. Відділ кадрів
1.4. Економічна служба
1.5. Бухгалтерія
1 .б.Юристконсульт 
1.7. Головна акушерка

2. Стаціонарна частина
2.1. Приймально-оглядове (акушерське) відділення.
2.3. Акушерське відділення № 1.
2.4. Акушерське відділення № 2 з операційним блоком, індивідуальними та 
сімейними пологовими залами.
2.5. Гінекологічне відділення №3 із ліжками денного перебування.
2.6. Гінекологічне відділення № 2 з приймальним блоком.
2.7. Відділення патології вагітних,
2.8. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (для жінок) з 

операційним блоком.
2.9. Відділення для новонароджених з ліжками інтенсивної терапії.

3. Поліклінічна частина
3.1. Жіноча консультація.
3.1.2. Реєстратура.
3.1.3. Кабінети спеціалістів.
3.1.4. Мала операційна.
3.1.5. Діагностичні та лікувальні кабінети.

4. Діагностична частина
4.1 .Лабораторний блок.
4.1.1 .Клініко-діагностична лабораторія.
4.1.2. Бактеріологічна лабораторія.
4.1.3 Цитологічна лабораторія.
4.2. Кабінет ультразвукової діагностики.

5. Кабінет медичної статистики.
6. Центральна стерилізаційна.
7. Господарча частина.
7.1. Інженерно-господарська служба
7.2. Кухня

Заступник директора -  начальник 
управління економіки А. Скіб’як

'/0, or.


