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виконАвчий оргАн ки.1всько1. м1сько.1. рАщ
(ки.1вськА м1ськА дЕржАвнА Адм1н1стрАцш)

дЕпАртАмЕнт охорони здоров'я
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦ1йНЕ П1дПРИ€МСТВО

«КИ.1ВСЬКИй М1СЬКИй ПОЛОГОВИй БУдИНОК №5»

нАкАз
#ч, / 4,  df,$l №  7гgz,

Про затвердження структури та
штатного розпису комунального
некомерцiйного пiдпри€мства
«КИ.1.ВСЬКИй МiСЬКИй ПОЛОГОВИй
будинок №5» виконавчого органу
КИ.1.ВСЬКО.1. МiСЬКО.1. РадИ (КИ.1.ВСЬКО.1.
мiсько.і. державно.і. адмiнiстрацi.і.)

В  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  у  вiдповiдностi  до  вимог
передбачених  дiючим  законодавством  Укра.і.ни  та  приведенням  до  бiльш
ефективного використання матерiальних i трудових ресурсiв, штатних посад
КШ «КМПБ №5», -

нАкАзую:

1. Затвердити та ввести в дiю з о1.01.2022 структуру та штатний розпис
комунального некомерцiйного пiдприсмства «Ки.і.вський мiський пологовий
будинок №5», що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ вiд  18.06.2021  №79 «Про
затвердження структури та штатного розпису комунального некомерцiйного
ПiдПРИ€МСТВ-а   «КИ.і.вСЬКИй   МiСьКИй   полоГОВИй   бУдИНОК   №5»   ВИКОнаВЧОГО
органу Ки.1.всько.1. мiсько.1. радИ (Ки.1.всьКа мiСЬКа деРЖаВНа адМiНiСТРаЦiЯ)».

3.  Головному  бухгалтеру  Шолох  Л.В.  внести  вiдповiднi  змiни  до
документацi.і. бухгалтерського облiку i звiтностi.

4. Начальнику вiддiлу кадрiв Шпиль О.А. :



-  при  введенi  в  дiю  структури  забезпечити  дотримання  ycix  прав
працiвникiв вiдповiдно до дiючого законодавства Укра'і.ни.

5. Завiдувачам вiддiлень:
- довести до вiдома та/або ознайомити працiвникiв пiдпорядкованих

вiддiлень щодо вiдповiдних змiн.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

директор дмикро ГОВС€€В



зАтвЕрдшно
наказ К1П1 «КМ1Ш №5»
dч,/d-зяд/№_  ,7d:t

струк:тура
комунального некомерцiйного пiдпри€мства « Км:1вський мiськuй пологовий

будинок №5 » виконавчого органу Км:{всько.t мiсько.{ ради
(Км:{вськЫ мiськЫ державнЫ адмiнiстрацi:{)

1 . Апарат управлiння
1.1.дйрек-тоЬ
1.2. Заступник директора з медично.і. частини
1.3 . Заступник директора по органiзацi.і. роботи закладу
1.4. Заступник директора з контролю якостi надання медично.і. допомоги

та експертизи тимчасово.і. непрацездатностi
1.5. Заступник директора з економiчних питань
1.6. Заступник директора з технiчних питань
1.7. Головна акушерка
2. Адмiнiстративно-упіэавлiнський персонал
2.1. Вiддiл кадрiв
2.2. Вiддiл бухгалтерського облiку i звiтностi
2.3. Вiддiлення медично.і. статистики
2.4. Уповноважений з антикорупцiйно.і. дiяльностi
2.5. Юрисконсульт
2.6. Економiст
2.7. Провiдний фахiвець з питань цивiльного захисту
2.8.1нженер з охорони працi
2.9. Секретар керiвника
3 . Вiддiл матерiально-технiчного забезпечення
4. кухня
5. Аптечне вiддiлення
|6. Загально-лiкарняний персонал
7. дiагностична частина.
7.1. Вiддiлення ультразвуково.і. дiагностики
7.2. дiагностична лабораторiя.
7.3 . Централiзована цитологiчна лабораторiя
8. Центральна стерилiзацiйна
9. Лiкувальна частина.
9.1.  Нриймальне  вiддiлення  (в  т.ч.  акушерське

вiддiлення для надання невiдкладно.і. (екстрено.і.) медичн
9.2. Пологове вiддiлення
9.3. Операцiйна

риймально-оглядове•1. дОПОМОГИ)



9.4. Гiнекологiчне вiддiлення.
9.5. Вiддiлення патологi.і. вагiтностi та екстрагенiтально.і. патологi.і.  з

лiжками для не виношування
9.6.Акушерське   вiддiлення   з   сiмейними   пологовими   палатами   та

пiсляпологовими    палатами    для     спiльного    перебування    матерi     i
новонародженого

9.7.  Акушерське  вiддiлення  з  iндивiдуальними  пологовими  залами та
пiсляпологовими    палатами    для    спiльного    перебування    матерi    i
новонародженого

9. 8.Вiддiлення анестезiологi.і. та iнтенсивно.і. терапi.і. новонароджених
9.11. Анестезiологiчне вiддiлення з лiжками iнтенсивно.і. терапi.і..
10. Полiклiнiчна частина

________________________________________________

10.1. Амбулаторне вiддiлення акушерсько - гiнекологiчного спостереження


