
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ЩВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ

ДОПОМОГИ»
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ)

Н А К А З

« З І » 2021 р. № № 6

Про внесення змін до наказу №17 від 
18.01.2021 р. «Про внесення змін та 
затвердження структури комунального 
некомерційного підприємства «Київської 
міської клінічної лікарні швидкої медичної 
допомоги» виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)»

З метою приведення структури закладу до норм чинного законодавства,

НАКАЗУЮ:

ро1. Внести зміни до наказу №17 від 18 січня 2021 
«Відділення невідкладної (екстреної) медичної д<Ь 
відділення для надання невідкладної (екстреної) 
«Реабілітаційне відділення для дорослих» на «Відділен і  
фізкультури» та затвердити структуру комунального г 
«Київської міської клінічної лікарні швидкої медич 
органу Київської міської ради (Київської міської де 
квітня 2021 року та викласти її в новій редакції (Додато к

фмунального некомерційного 
видкої медичної допомоги» 
вської міської державної

2) Заступнику директора з економічних питань к 
підприємства «Київської міської клінічної лікарні ш 
виконавчого органу Київської міської ради (Кір 
адміністрації) Кужелівській Ользі Леонідівні:

2.1. Підготувати проект штатного розпису та фодати його на погодження 
директору до 31 березня 2021 року.

ку в частині зміни назви: 1) 
помоги» на «Приймальне 

медичної допомоги» 2) 
я фізіотерапії та лікувальної 

екомерційного підприємства 
ної допомоги» виконавчого 
ржавної адміністрації) з 01 

№ 1).



2.2. При внесенні змін до штатного розпису забезпечити дотримання усіх прав 
працівників відповідно до законодавства України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти 
комунального некомерційного підприємства «Київськії 
швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київо 
міської державної адміністрації) згідно з розподілом обо

на заступників директора 
ої міської клінічної лікарні 
ької міської ради (Київської 
•в’язків.

Директор '  Олександр ТКАЧЕНКО



Структура
комунального некомерційного підприємства «Київськії 

швидкої медичної допомоги» виконавчого органу Київс
міської державної адміністра

Додаток №1 
до наказу № . '/^ б  
від 3 /  О  З ,

оі міської клінічної лікарні 
ької міської ради (Київської

фії)

1. Адміністративно - управлінська частина
1.1. Директор.
1.2. Заступник директора з хірургічної роботи.
1.3. Заступник директора з медичної частини.
1.4. Заступник директора з організаційно-методичної боботи.
1.5. Заступник директора з питань цивільного захисту.
1.6. Заступник директора з економічних питань.
1.7. Заступник директора з технічних питань.
1.8. Заступник директора з медсестринства.
1.9. Відділ кадрів.
1.10. Відділ бухгалтерського обліку та аудиту.
1.11. Планово-економічний відділ.
1.12. Організаційно-методичний відділ.
1.13. Канцелярія.
1.14. Юрисконсульт.
1.15. Інженер з охорони праці.
1.16. Інженер з пожежної безпеки.

2. Приймальне відділення для надання невідкладної (екстреної) медичної допомоги

3. Стаціонарна частина.
3.1. Хірургічне відділення № 1.
3.2. Хірургічне відділення № 2.
3.3. Хірургічне відділення № 3.
3.4. Хірургічне відділення № 4.
3.5. Відділення судинної хірургії.
3.6. Травматологічне відділення № 1.
3.7. Травматологічне відділення № 2 (в т.ч. травматологічний пункт)
3.8. Відділення політравми.
3.9. Нейрохірургічне відділення № 1 (в т.ч. щелепно 
пункт).
3.10. Нейрохірургічне відділення № 2.
3.11. Відділення інтенсивної терапії нейрохірургічного Профілю
3.12. Терапевтичне відділення.
3.13. Відділення інтенсивної терапії невідкладних станів

лицьовий травматологічний



г
3.14. Кардіологічне відділення (для хворих на інфаркт Ціокарду)
3.15. Відділення інтенсивної терапії загального профілю
3.16. Токсикологічне відділення.
3.17. Відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральноі детоксикації.

4. Операційне відділення.
4.1. Операційний блок хірургічних відділень.
4.2. Операційний блок відділень політравми, травматології та судинної хірургії.
4.3. Операційний блок відділень нейрохірургії.

5. Діагностична частина.
5.1. Відділення ультразвукової діагностики.
5.2. Відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії.
5.3. Рентгенологічне відділення № 1.
5.4. Рентгенологічне відділення № 2.
5.5. Клініко - діагностична лабораторія.

6. Кабінет з лікування больових синдромів.

7. Лікарняний банк крові.

8. Відділення фізіотерапії та лікувальної фізкультури.

9. Аптека.

10. Медичний архів.

11. Патологоанатомічне відділення.

12. Господарсько -  обслуговуюча частина.
12.1. Господарсько -  обслуговуюча частина.
12.2. Відділ головного енергетика.
12.3. Відділ тепловодопостачання та ремонту приміщен >.
12.4. Відділ по ремонту медтехніки та зв’язку.
12.5. Відділ з обслуговування комп’ютерної техніки.
12.6. Кухня.
12.7. Пральня.

Директор Юлександр ТКАЧЕНКО

/


