
 
 

УКРАЇНА 
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 

Н  А  К  А  З 
04.04.2018№ 154 

м.Запоріжжя 
 

Про проведення конкурсу на зайняття посад головних лікарів комунальних 
закладів (установ) охорони здоров’я м. Запоріжжя  
 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

№1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», 
розпорядження міського голови від 29.03.2018 №567 к/тр «Про порядок 
укладення контрактів з головними лікарями комунальних закладів (установ) 
охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста, та призначення їх на посади» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести конкурс на зайняття посад головних лікарів комунальних 
закладів (установ) охорони здоров’я м. Запоріжжя відповідно до переліку 
комунальних закладів (установ) охорони здоров’я м. Запоріжжя,                                               
в яких з 03.04.2018 вакантні посади головних лікарів (додається). 

2. Начальнику відділу реформ і розвитку галузі охорони здоров’я 
департаменту охорони здоров’я міської ради Ситниковій М.М. оприлюднити 
даний наказ на офіційному сайті департаменту охорони здоров’я Запорізької 
міської ради http://health.zp.ua/до 05.04.2018.  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Директор департаменту                                                                     В.В.Ушакова 

 

 

 

 

 
Кравченко 
Трифонов 
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Додаток до наказу ДОЗ 

 
від 04.04.2018 № 154_ 

 
 

Перелік комунальних закладів (установ) охорони здоров’я м. Запоріжжя, 
в яких з 03.04.2018 вакантні посади головних лікарів  

 
 
1. Комунальна установа  «Міська клінічна лікарня №2». 

 
2. Комунальний заклад 

 
«Міська клінічна лікарня №3». 

3. Комунальна установа «Міська лікарня №7». 
 

4. Комунальна установа  
 

«Запорізька міська багатопрофільна клінічна 
лікарня №9». 
 

5. Комунальна установа  
 

«Міська клінічна лікарня екстреної та 
швидкої медичної допомоги міста 
Запоріжжя». 
 

6. Комунальний заклад 
охорони здоров’я  
 

«Студентська поліклініка». 

7. - Дитяча лікарня №1. 
 

8. Комунальний заклад 
 

«Запорізький центр первинної медико-
санітарної допомоги №1». 
 

9. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №2». 
 

10. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №4». 
 

11. Комунальний заклад 
 

«Запорізький Центр первинної медико-
санітарної допомоги №5». 
 

12. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №6». 
 

13. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №8». 
 

14. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №9». 
 

15. Комунальний заклад 
 

«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №10». 
 

16. Комунальний заклад 
охорони здоров’я 
 

«Міська стоматологічна поліклініка №3». 
 

17. Комунальна установа «Міська стоматологічна поліклініка №4». 
 

18.  Комунальний заклад 
 

«Міський Центр здоров’я». 
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