
викоI-IАвчиЙ оргАFI киiвськоi мськоi рлли
(киiв ськл MlCbKA дЕр}кАвI{А Ад.N4r L{ Iс,грлцIя )

КОМУНАЛЪНЕ НЕКОМЕРЦLЙНЕ ПIДШРИ€МСТВО
(киiвсъItА MICЬKA клIнIчнА лlкАрня Nь5>

нАкАз

И -/"L 2Q){,poKy

Про затвердження Структури
Комуна"пьного некомерцiйного пiдприемства
кКиiвська MicbKa клiнiчна лiкарня Nе5

З метою рацiонального використання
Комунального некомерцiйного пiдприемства
J\95) виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi
адмiнiстрацiТ

НАКАЗУЮ:

J\ъ /7/

матерiальних i трудових pecypciB
кКиiвська MicbKa клiнiчна лiкарня
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi

1. Затвердити з 01 .0|.2021 року Структуру Комун€lльного некомерцiйного
пiдприемства <<киiвська м icbka клiцiчна лiкарня J\b 5 ) виконавчого ор гану Киiвс ькоI
Micbkoi ради (киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii), що додаеться.

2. Засryпнику директора з економiчних питань Якимчук Iринi IBaHiBHi,
начапьнику вiддiлу кадрiв Масловiй C.I.:

2.1. Пiдгодувати штатний розпис та подати його на затвердження директору
КНП кКиiвська MicbKa клiнiчна лiкарня J\b5) в триденний TepMiH з дня видання
даного наказу, у встановленому законодавством порядку.

2.2.При BHeceHHi змiн до штатного розпису забезпечити дотримання ycix
прав працiвникiв вiдповiдно до чинного законодавства Украiни;

3. Наказ КНП кКМКЛ М5) вiд 31.08.2020 Ns224 вважати таким, що втратив
чиннiсть.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв директора КНП
<<Киiвська MicbKa клiнiчна лiкарня J\b 5) згiдно з розподiлом обов'язкiв.

5. Наказ довести до вiдома керiвникiв Bcix структурних пiдроздiлiв лiкарнi.
б. Контроль за виконанням наказу за собою.

lиректор В.Г" Казека



/{одатоr< 1

до FIаказу КНП (КN4ItЛ Л9 5)
вiд З0.12.2020 року N9 53В

Структура
Комунального некомерцiйного пiдприемства <КиТвська Mic ька кл i нiчн а

лiкарня NЬ 5) Виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(КиТвськоТ мiсъкоi державноТ адмiнiстрацiТ)

1. Адмiнiстративно - управлiнська частина

1.1 . Щиректор
1.2. Заступник директора з меди.tноi частини
1.3. Заступник директора з економiчних питаIнь

1.4. Заступник директора з технiч}{их гIитань

1.5. Головна медична сестра
l.б. IHrrteнep з охорони працi

1,7. Iнженер з метрологii
1.В. Фахiвець з lrитань цивiльного захисту

1.9. tОрисконсульт
t.10. Вiддiл канцелярii, дiловодства, контролю та звернень громадян

1.1 l. Вiддiл бухгалтерського облiку i звiтностi
1.|2. Планово-економiчнийвiддiл
1.1З. Вiддiл кадрiв

l .14. Iнформацiйно - аналiтичний вiддiл

2. Приймальне вiддiлегtt-lя

3. Стацiонарна частиI]а

З.1. 1'ерагrевтичне вiддiлення Nbl

З.2, Терапевтичне вiддiлення JФ2

3.3. Itарлiологiчне вiддiлення

З.4. Itардiолог,i.t1-Iе вiддiлення для хворих на iнфаркт мiокарду з палатоIо

iнтенсивноТ терапiТ

3,5. Хiрургiчне вiддiлення
3.б. Вiддiлення анестезiологiТ з лirкками iнтенсивноi терапiТ

3.7. Неврологiчне вiддiлення з палатою iнтенсивноТ терапiТ

3.В. Iнфекцiйне вiддiлення для хворих на вiрусний гепатит, що вживають

наркотичнi засоби

4. Щiагностична частина
4.1. Клirлiко - дiагFIос],иLIна лабораторiя

4,2. /diагностиLIне вiддiлення

5. Загальгtолiкарняний персонал

6. Киiвський мiський центр профiлактики та боротьби зi СНIЩом



6. 1. Приймальне вiддiлення

б.2. Стацiонарна частина

6,2,|, Iнфекцiйне вiддiлення для хворих на ВIЛ/СНIД ],а палатоlо

iнтенсивноi терапii
б.З. Амбулаторно полiклiнiчне вiддiлення

6.4. Клiнiко-дiагностична лабораторiя

6. 5. Бактерiологiчна лабораторiя

7. Фiзiотерапевтичне вiддiлення

8. I_{ентральна стерилiзацiйна
9. Лiкарняний банк KpoBi

10. Аптека лiкарняна
l 1 . Патологоанатомiчне вiддiлення

12, Господарсько - обслуговуюча частина

1 2. 1 Господарсько-обслуговуюча частина

|2,2 Вiддiл технiчного обслуговування

l3. Пральrlя
14. Харчоблок

1 5. Адмiнiстративно-управлiнська частина*

16. Вiддiл бухгалтерського облiку i звiтностi*

17. Планово*економiчний вiддiл *

l В. Господарсько - обслуговуюLIа частина'l'

19. Iнформацiйно - аналiтичний вiддiл*

20. fliагностичне вiддiлення *

21 . Клiнiко-дiагностична лабораторiя *

22. Приймальне вiддiлення *

23. Хiрургiчне вiддiлення*

24. Itонсультативно - дiагностичне вiддiлення профпатологii*

25. Аптека лiкарняна*

26. Клiнiко - дiагностична лабораторiя КМЩ СНIДу *

Щиректор Вiталiй КАЗЕкА

*- yr-pl,tMaHHя за paxyцolt власних надход)(ень у вiдповiдносr,i до законодавства

27, Бактерiологiчна


