
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИ1ВСБКО1 М1СБКО1 РАДИ 
(КИЁВСЬКА М1СБКА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження структуры 
КШВСЬКОГО МЮЬКОГО юпшчного 
ендокринолопчного центру

3 метою рацюнального використання матер1альних i трудових pecypciB 
Кшвського MicbKoro юпшчного ендокринолопчного центру

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити структуру Кшвського мюького юпшчного ендокринолопчного 
центру (дал! - КМКЕЦ), що додаеться.

2. В.о.головного лпсаря КМКЕЦ Павленко Г.П.:
2.1. Пщготувати штатный розпис та подати його на затвердження до 

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Кихвсько! мюько! ради 
(КиТвсько! MicbKoi державно! адмтстрацп) (дал1 - Департамент) в триденний 
термш з дня видання цього наказу, у встановленому законодавством порядку.

2.2. При внесены змш до штатного розпису забезпечити дотримання ycix 
прав та обов'язюв пращвниюв вщповщно до законодавства УкраТни.

3. Визнати таким, що втратив чиншсть наказ Департаменту в!д 26.12.2016
№ 735 «Про затвердження структуры Кшвського мюького юпшчного
ендокринолопчного центру».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступниюв директора 
Департаменту зпдно з розподиюм обов’язюв.

Пщстава: Лист кер!вництва КМКЕЦ вщ 03.04.2019 № 066 - 01- 08/248.

Директор Валентина ГИНЗБУРГ



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту охорони здоров’я 
виконавчого органу Кшвсько! мюькоТ 
ради (Кшвсько! мгсько! державно! 
адмшютрацп)

Структура
Кшвського М1ського юпшчного ендокринолопчного центру

1. Адмпйстративно-управлшська частина.
1.1. Го ловкий л i кар.
1.2. Заступник головного лкаря з х!рурпчно! допомоги.
1.3. Заступник головного лкаря з терапевтично! допомоги.
1.4. Заступник головного л каря з експертизи якост! медично! допомоги.
1.5. Заступник головного л каря з економ1чних питань.
1.6. Головна медична сестра.
1.7. Юрисконсульт.
1.8. Фах1вець з питань цивыьного захисту.
1.9. Канцеляр1я.

2. Вщды кадргв.

3. Bi/mbi бухгалтерського облку i звкности

4. Оргашзацшно - методичний вцццл.

5. Вщодл матер1ально - техшчного постачання.

6.1нженерно-техн1чна служба.

7. Приймальне вщдшення.

8. В1ддкення реабштацп ендокринних хворих з патолопею серця та судин.

9. Вщдкення загально! ендокринно! патологи та обмшу речовин.

10. В1дд1лення ендокринно! Ннекологн.

11. Анестезюлопчне в1дд1лення з л1жками штенсивно! терапн.

12. В1ддшення функционально! д1агностики.

13. В1дщлення реабштацп хворих з патолопею щитовидно! залози.



14. В1дд1лення ендокринноТ xipypri'i.

15. Патоморфолопчна (пстолопчна) лаборатор!я.

16. Клппко - д1агностична лаборатория.

17. Д1агностичне вщд1лення.

18. Шддшення ф1зютерапевтичноТ реабЫтацн.

19. В1дд1лення загально‘1 ендокринно! патологи.

20. Д1абетолопчне в1ддшення.

21. Консультативна шяпклпнка.

22. Рентгенолопчне вцццлення.

23. Центральна стерил!защйна.

24. Господарсько - обслуговуюча частина.

Виконувач обов’язюв заступника директора- 
начальника управлшня_______
лшувально-профшактично! допомоги Галина ЗБОРОМИРСЬКА


