
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

29.09.2020 р.
* »

Про затвердження структури КНП 
«Київський міський клінічний 
госпіталь ветеранів війни».

З урахуванням рішення Київської міської ради від 24.10.2019 року 
№6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста Києва», розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 31.01.2020 року №206 «Про затвердження статутів закладів 
охорони здоров’я міста Києва», відповідно до п. 4.5.18 статуту підприємства з 
метою раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів КНІІ 
«Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» виконавчого органу 
київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Н А К А З У Ю :

1. Заступнику директора з ОМР Івашенко О.В. подати на затвердження 
директору структуру комунального некомерційного підприємства

, «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
що додається (Додаток 1).

Термін виконання до 28.09.2020 року.

2. Провідному економісту з фінансової роботи Петрук С.В., розробити та 
подати на затвердження зміни до типового штатного розпису (Додаток 2)



госпіталя з метою приведення його у відповідність до затвердженої
структури.

3. Начальнику відділу кадрів Алексеенко В.П.:

3.1. провести штатну розстановку працівників відповідно до змін у 
штатному розписі, з дотриманням вимог чинного трудового 
законодавства;

3.2. внести зміни у трудові книжки, особові картки працівників госпіталя.

4. Заступнику директора з* медичної частини, Шипило Л.М. забезпечити 
організацію, лікувально-діагностичного процесу, лікувально-охоронного та 
санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів.

5. Головному бухгалтеру Заіці А.Л. забезпечити своєчасне нарахування та 
виплату заробітної плати працівникам з урахуванням відповідних змін.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ КИП «КМКГВВ» №22 від
10.02.2020 року «Про затвердження структури комунального 
некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь 
ветеранів війни» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

7і Зміст цього наказу довести до відома всіх задіяних осіб.

8. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Термін виконання до -  28.09.2020 року.

Термін виконання до -  30.09.2020 року

Термін виконання. -  постійно

Директор: Олійник В.І.

Виконавець: 
Шипило Л.М. 
Івашенко О.В.



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комунального некомерційного 
підприємства «Київський міський клінічний 

госпіталь ветеранів війни» 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної а^мінісурації^ . 

Наказ КНП «КМКГВВ» № Й €  від

СТРУКТУРА
КНП «Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни»

1. Адміністративно-управлінська частина.
1.1. Директор.
1.2. Заступник директора з медичної частини.
1.3. Заступник директора з організаційно-методичної роботи.
1.4. Заступник директора з фінансово-економічних питань
1.5. Заступник директора з технічних питань.
1.6. Головна медична сестра.
1.7. Інженер з охорони праці провідний.
1.8. Фахівець з питань цивільного захисту.
1.9. Юрисконсульт
1.10. Сестра медична з дієтичного харчування
1.11. Лікар- епідеміолог

2.Відділ кадрів.

3. Фінансово-економічний відділ

4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

5. Приймальне відділення

6. Стаціонарна частина
6.1. Урологічне відділення.
6.2. Хірургічне відділення з операційним блоком.
6.3. Ендокринологічне відділення.
6.4. Неврологічне відділення з ліжками для реабілітації 1
6.5. Неврологічне відділення 2
6.6. Кардіологічне відділення.
6.7. Терапевтичне відділення 1 

■ 6.8. Терапевтичне відділення 2
6.9. Гастроентерологічне відділення.
6.10. Реабілітаційне відділення.
6.11. Відділення паліативної допомоги.
6.12. Відділення інтенсивної терапії загального профілю



госпіталя з метою приведення його у відповідність до затвердженої
структури.

штатному розписі, з дотриманням вимог чинного трудового 
законодавства;

3.2. внести зміни у трудові книжки, особові картки працівників госпіталя.

4. Заступнику директора V  медичної частини, Шипило Л.М. забезпечити 
організацію, лікувально-діагностичного процесу, лікувально-охоронного та 
санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів.

5. Головному бухгалтеру Заіці А.Л. забезпечити своєчасне нарахування та 
виплату заробітної плати працівникам з урахуванням відповідних змін.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ КНП «КМКГВВ» №22 від
10.02.2020 року «Про затвердження структури комунального 
некомерційного підприємства «Київський міський клінічний госпіталь 
ветеранів війни» виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

7; Зміст цього наказу довести до відома всіх задіяних осіб.

8. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Термін виконання до -  28.09.2020 року.

3. Начальнику відділу кадрів Алексеенко В.П.:

3.1. провести штатну розстановку працівників відповідно до змін у

Термін виконання до -  30.09.2020 року

Термін виконання . -  постійно

Директор: Олійник В.І

Виконавець: 
Шипило Л.М. 
Івашенко О.В.


