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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Д- ~  Ь 2_

НАКАЗ

« Л % >  0  в  г 2018 м. Київ

Про внесення змін до структури 
Київської міської клінічної шкірно- 
венерологічної лікарні, 
затвердженої наказом 
Департаменту охорони здоров’я від 
01.03.2016 №93

■»

З метою раціонального використання ліжкового фонду Київської міської 
клінічної шкірно-венерологічної лікарні

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до структури Київської міської клінічної шкірно- 
венерологічної лікарні, затвердженої наказом Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 01.03.2016 № 93 «Про затвердження структури 
Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні, виклавши її в 
новій редакції, що додається.

2. Головному лікарю Київської міської клінічної шкірно-
венерологічної лікарні (далі -  Лікарня) Чубар О.В.:

2.1. Ввести структуру Лікарні з дотриманням усіх прав та
обов'язків працівників відповідно до законодавства України.

2.2. Підготувати штатний розпис Лікарні та подати його на
затвердження до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 
триденний термін після виходу цього наказу, в установленому 
законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на 
заступників директора Департаменту згідно з розподілом обов’язків.

Підстава: лист адміністрації Київської міської клінічної шкірно-
венерологічної лікарні від 28.С № 061/20107-169.

Директор В.Гінзбург
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Департаменту охорони здоров’я 
01.03.2016 №93
(в редакції наказу Департаменту охорони 
здоров’я «с2¥» ОЄ> 2018 № 6 д Л  )

СТРУКТУРА.
Київської міської клінічної шкірно-венерологічної лікарні

1. Адміністративна частина.
1.1. Головний лікар.
1.2.Заступник головного лікаря з медичної частини
1.3. Заступник головного лікаря з економічних питань
1.4. Заступник головного лікаря з технічних питань
1.5. Начальник відділу кадрів
1.6. Головна медсестра.
1.7. Відділ кадрів.
1.8. Планово-економічний відділ 
ї.9.Інженерно-технічний відділ
2. Бухгалтерія.

3. Діагностична частина
.1. Клініко-діагностична лабораторія з відділами

3.1.1. Клініко-діагностичний відділ 
3.1.2 Бактеріологічний відділ 
3.1.3. Серологічний відділ
3.1.4 Патогіотологічний відділ •___________________________

4. Стаціонарна частина
4.1. Приймальне відділення
4.2. Дерматологічне відділення № 1 для дорослих
4.3. Дерматологічне відділення № 2 для дорослих
4.4. Шкірно-венерологічне відділення для дітей
4.5. Шкірно-мікологічне відділення для дітей
4.6. Шкірно-венерологічне відділення для підлітків
4.7. Відділення відновлювального лікування
4.8. Відділення плазмаферезу
4.9. Медичний персонал (загально лікарняний)

5. Денний стаціонар.
6. Консультативна частина.
6.1. Поліклініка з кабінетами спеціалістів
6.2. Відділення «Клініка, дружня до молоді»

7. Центральна стерилізаційна



8. Аптека.

9. Кабінет обліку і медичної статистики.

10. Г осподарча частина.
10.1. Технічний персонал
10.2. Дезкамера.
11. Пральня
12. Харчоблок

13. Центр паліативної допомоги дітям м. Києва.
13.1. Відділення паліативної допомоги дітям.
13.2. Амбулаторна мобільна бригада.

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління лікувально- 
профілактичної допомоги


