
Назва лікувально-профілактичного 

закладу
Посада

Кількість 

вакансій

МІСТА

м. Вільногірськ

КП "Вільногірський міський центр 

первинної медико - санітарної 

допомоги" Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області 

Лікар загальної практики - сімейної 

медицини 
0,5

м. Дніпро

КЗ "ДЦПМСД № 1" сестра медична 19

КЗ "ДЦПМСД № 2"
лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1

КЗ "ДЦПМСД № 2" лікар-педіатр 1

КЗ "ДЦПМСД № 2" лікар-офтальмолог 0,75

КЗ "ДЦПМСД № 2" лікар-хірург 0,75

КЗ "ДЦПМСД № 2" фельдшер 2

КЗ "ДЦПМСД № 2" сестра медична 10

КЗ "ДЦПМСД № 3"
лікар-загальної практики-сімейний 

лікар
1

КЗ "ДЦПМСД № 3" лікар-офтальмолог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 3" лікар-педіатр 1

КЗ "ДЦПМСД № 3"
сестра медична (на період 

відпустки по догляду за дитиною)
1

КЗ "ДЦПМСД № 3" сестра медична дільнична 1

КЗ "ДЦПМСД № 3"
сестра медична загальної практики- 

семейної медицини
1

КЗ "ДЦПМСД № 3"
сестра медична  з централізованого 

постачання медикаментів
1

КЗ "ДЦПМСД № 4" Лікар-офтальмолог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 4" Лікар-невролог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 4" сестра медична ЗПСМ 8

КЗ "ДЦПМСД № 4"
сестра  медична терапевтичних 

дільниць
5

КЗ "ДЦПМСД № 4"
сестра медична педіатричних 

дільниць
1

КЗ "ДЦПМСД № 4" сестра медична педіатрична шкіл 2

КЗ "ДЦПМСД № 4" фельдшер шкіл 2

КЗ "ДЦПМСД № 4" сестра  медична процедурна 1

КЗ "ДЦПМСД № 4" сестра  медична кабінету щеплень 1



КЗ "ДЦПМСД № 5"
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1

КЗ "ДЦПМСД № 5"
Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
3

КЗ "ДЦПМСД № 5"
сестра медична терапевтичних 

дільниць
3

КЗ "ДЦПМСД № 6" Лікар-невролог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 6" Лікар-офтальмолог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 6" Лікарі ЗП-СЛ 3

КЗ "ДЦПМСД № 6" Сестри ЗПСМ 5

КЗ "ДЦПМСД № 6" Сестра медична 2

КЗ "ДЦПМСД № 7"
заступник головного лікаря  з 

охорони дитинства та матері
1

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-статистик 1

КЗ "ДЦПМСД № 7"
лікар загальної практики - 

сімейний лікар
3

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-педіатр дільничний 2

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-педіатр 1

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-офтальмолог 3

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-офтальмолог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 7" лікар-отоларинголог  дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 7" сестра медична 5

КЗ "ДЦПМСД № 7"
сестра медична загальної практики - 

сімейна медицина
7

КЗ "ДЦПМСД № 7" акушерка 2

КЗ "ДЦПМСД № 7" лаборант 1

КЗ "ДЦПМСД № 7" статистик медичний 2

КЗ "ДЦПМСД № 7" інженер-програміст 1

КЗ "ДЦПМСД № 7" фахівець з державних закупівель 1

КЗ "ДЦПМСД № 8" лікар-терапевт дільничний 2

КЗ "ДЦПМСД № 8" сестра медична 1

КЗ "ДЦПМСД № 9" інженер-програміст 1

КЗ "ДЦПМСД № 10" Лікар-невролог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 10" сестра медична 5

КЗ "ДЦПМСД № 10" Лікар-педіатр 4

КЗ "ДЦПМСД № 10" Фельдшер-лаборант 1

КЗ "ДЦПМСД № 10" Лікар-статистик 1

КЗ "ДЦПМСД № 11" Лікар ЗПСМ 3

КЗ "ДЦПМСД № 11" Лікар-отоларинголог дитячий 1

КЗ "ДЦПМСД № 11" Юрисконсульт 1

КЗ "ДЦПМСД № 11" сестра медична дільнична 2

КЗ "ДЦПМСД № 11" сестра медична ЗПСМ 2

КЗ "ДЦПМСД № 11" сестра медична 1

КЗ "ДЦПМСД № 12"
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2

КЗ "ДЦПМСД № 12"
Фельдшер пункту невідкладної 

медичної допомоги
2

КЗ "ДЦПМСД № 12"
Лаборант клініко-діагностичної 

лабораторії
1,25



лікар-лаборант 1

сестра медична з дієтичного 

харчування
1

сестра медична дитячого 

стаціонару
5

лікар-нефролог дитячий 0,75

лікар з ультразвукової діагностики 1

оператор електронно 

обчислювальних машин
1

молодша медична сестра з догляду 

за хворими
5

рентгенлаборант 1

лікар з лікувальної фізкультури 1

Лікар-педіатр (декретна) 1

Сестра медична дитячого 

стаціонару  
3

Електромонтер з обслуговування 

елеуктроустаткування 
1

Молодша медична сестра 2

завідувач кабінету, лікар-статистик 1,00

лікар-токсиколог 2,00

лікар-нефролог 0,50

лікар-хірург 0,25

лікар-кардіолог 0,25

молодша медична сестра 1,00

провізор клінічний 0,5

підсобний робітник 1,00

технік 1,50

маляр 1,00

лікар-невропатолог приймального 

відділення (декретна посада)
0,5

сестра медична консультативно-

діагностичного відділення № 1
2

сестра медична з лікувальної 

фізкультури фізіотерапевтичного  

відділення

1,25

сестра -медична неврологічне 

відділення №2
2

 Лікар-педіатр 1

 Сестра медична 3

КЗ "Дніпропетровська міська дитяча 

клінічна лікарня № 1"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська  дитяча міська 

клінічна лікарня №5"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська міська 

багатопрофільна клінічна лікарня № 4" 

ДОР"

КЗ "Дніпропетровська дитяча міська 

клінічна лікарня № 2"ДОР"

КЗ „Дніпропетровська міська лікарня № 

5”ДОР” 



Завідувач інформаційно-

аналітичним відділом 

мед.статистики, лікар-статистик

1

Лікар фізіотерапевт 0,75

лікар-уролог (з екстреної мед. 

допомоги)
1

лікар-хірург (з екстреної мед. 

допомоги)
1

лікар-ортопед-травматолог 0,5

лікар-невропатолог 0,75

лікар-гастроентеролог дитячий 0,5

лікар-гастроентеролог (на період 

відпустки по догляду за дитиною 

до 3-х років

1

сестра медична 3

лікар-психотерапевт 1

лікар-ендокринолог дитячий 1

лікар-анестезіолог дитячий 1

лікар з ультразвукової діагностики 1

лікар-рентгенолог 1

сестра медична 5

сестра медична - анестезіст  2

кухар 1

прибиральник  територій 1

сестра медична 5

лікар-статистик 1

Лікар анестезіолог 2

Сестра медична 5

лікар - інфекціоніст 2

лікар - інфекціоніст дитячий 1

медична сестра 2

фельдшер - лаборант 1

зам бухгалтера 1

прибиральник території 1

електрик 1

сантехнік 1

робітник поточного ремонту 1

вартівник 1

лікар-бактеріолог 1

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня № 16" ДОР"

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня №21 

ім.проф.Є.Г.Попкової"ДОР" 

КЗ "Дніпропетровська  дитяча міська 

клінічна лікарня №5"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська шоста міська 

клінічна лікарня"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська  дитяча міська 

клінічна лікарня №6"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

лікарня № 11" ДОР"



Лікар із спортивної медицини 1,5 ставки

Лікар-невропатолог 0,5 ставки

Сестра медична відділення 

спортивної медицини
0,5 ставки

Сестра медична кабінету 

невропатолога
0,25 ставки

лікар-анестезіолог дитячий 1

лікар-анестезіолог 2

лікар-невролог  дитчий 1

лікар - анестезіолог дитячий 1

акушерка 2

лікар-анестезіолог 3

лікар-анестезіолог дитячий 2

лікар-педіатр-неонатолог 1

лікар-трансфузіолог 1

сестра медична 6

сестра медична з дієтичного 

харчування
1

лікар-терапевт 1

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування

1

сестра медична 10

кухар харчоблоку 1

Лікар з МНС 27

Лікар-терапевт 1

Завідувач Синельниківської 

підстанції
1

Фельдшер з МНС (сестра медична 

виїзної бригади) п.п.б. Військове
1

Слюсар з ремонту автомобілів 1

Фармацевт 1

Молодша медична сестра 1

Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткувань 2 розряду
1

Водій автотранспортних засобів 

(легковий)
2

КЗ "Дніпропетровський міський 

пологовий будинок №1"ДОР"

КЗ "Дніпропетровський обласний 

перинатальний центр зі стаціонаром" 

ДОР"

КЗ "Дніпропетровське клінічне 

об'єднання швидкої медичної допомоги" 

ДОР"

КЗ „Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф”ДОР”

Комунальний заклад 

"Дніпропетровський обласний клінічний 

центр кардіології та кардіохірургії" 

ДОР"

КУ "Дніпропетровський лікарсько-

фізкультурний диспансер" 

Дніпропетровської обласної ради"



Водій автотранспортних засобів 

(санітарний) виїзної бригади ЕМД
2

Двірник 1

Начальник ремонтно-будівельного 

відділу
1

Бухгалтер 2

Завідувач канцелярії 1

Економіст 1

Фахівець з цивільного захисту 1

Тесляр 1

лікар-терапевт 1,75 ст. 

лікар-методист 1,0 ст. 

лікар-хірург для надання екстреної 

медичної допомоги
2,75 ст. 

лікар-нейрохірург 1,0 ст.

лікар-сурдолог  1,0 ст.

лікар-хірург 1.0 ст. 

лікар-епідеміолог 1.0 ст. 

лікар-дієтолог 1.0 ст. 

лікар-офтальмолог 0,75 ст.

лікар-невропатолог 1.0 ст. 

лікар з ультразвукової  діагностики 1,0 ст. 

лікар-трансфузіолог 1.0 ст. 

лікар-ортопед-травматолог 1.0 ст. 

лікар-ендоскопіст 1.0 ст. 

лікар з функціональної діагностики 1.0 ст. 

статистик медичний 1,0 ст. 

сестра  медична  10.0 ст. 

молодша медична  сестра 10.0 ст. 

кухар 1,0 ст. 

електрогазозварник 1.0 ст. 

маляр 1,0 ст. 

слюсар з ремонту автомобілів 2,0 ст. 

водій автотранспортних засобів 3,0 ст.

прибиральник служебних 

приміщень
2.0 ст. 

реєстратор медичний 1.75 ст. 

підсобний робітник 3,0 ст. 

прибиральник території 2,0 ст. 

лицювальник плиточник 1.0 ст. 

тесляр 1.0 ст. 

машиніст із прання та ремонту 

спецодягу
2,0 ст.

КЗ "Дніпропетровська міська поліклініка 

№ 4" ДОР"
лікар-рентгенолог 0,5 ставки

КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна 

лікарня ім. І.І. Мечникова"

КЗ „Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф”ДОР”



Лікар-гастроентеролог 0,5

Лікар-кардіолог 1,5

Лікар-фізіотерапевт 1,5

Лікар-рентгенолог 1.0

Рентгенолаборант 1.0

Лікар-епідеміолог 1

Лікар - ендоскопіст 1

Лікар-гінеколог-онколог 1

Лікар-лаборант 1

Лікар-онколог 1

Лікар-статистик 1

Сестра медична 10

Фельдшер-лаборант 2

Молодша медсестра 5

Слюсар сантехник 1

сестра медична з лікувальної 

фізкультури
1

старша медична сестра ,вища 

категорія в фізіотерапевтичне 

відділення

1

сестра мелдична з масажу 3

лікар з лікувальної фізкультури 1

юрисконсульт 1

сестра медична з лікувальної 

фізкультури
1

сестра медична з фізіотерапії 1

Лікар-стоматолог дитячий 1

Сестра  медична 2

лікар-стоматолог дитячий 1

молодша медична сестра 2

сестра медична зі стоматології 4

лікар-генетик 0,25

лікар-лаборант 0,5

лікар-гастроентеролог дитячий 0,25

лікар-анестезіолог дитячий 1

лікар-анестезіолог 0,5

лаборант (медицина) 1

лікар-педіатр-неонатолог 1,5 декретні

сестра медична дитячого 

стаціонару
4

КЗ"Спеціалізований Центр медико-

соціальної реабілітації дітей"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська міська дитяча 

стоматологічна полііклініка №1" ДОР"

КЗ "Дніпропетровське 12 ТМО"ДОР"

КЗ "Клінічний онкологічний диспансер" 

ДОР"

КЗ "Дніпропетровський спеціалізований 

клінічний медичний центр матері та 

дитини                                                                                                                

ім. проф.М.Ф.Руднєва" ДОР"

КЗ "Дніпропетровська дитяча 

стоматологічна поліклініка № 3" ДОР"



сестра медична дитячої поліклініки 0,25

сестра медична з дієтичного 

харчування
0,5

сестра медична з масажу 1

рентгенолаборант (МРТ) 0,5

молодша медсестра (санітарка-

прибиральниця палатна)
0,5

біолог 0,5

Лікар-статистик 1

Сестра медична поліклініки 1

Інженер з нагляду за будівництвом 0,5

Підсобний робітник 1

Лікар-рентгенолог
1,0 ставка з 

01.09.2017 року.

Лікар-дієтолог 1,0 ставка

Інструктор з фізкультури 0,5 ставки

Інженер-програміст 1,0 ставка

молодша медсестра 2,5 ставки

сестра медична з фізіотерапії 1,0 ставка

Лікар - терапевт 3

Лікар - гастроентеролог 1

Лікар - рентгенолог 0,5

Акушерка 3

Сестра медична 4

Лаборант 1

КЗ "Обласний інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики" 

Дніпропетровської обласної ради"

Лікар-статистик 4,5

лікар-фтизіатр 0,25

сестра медична процедурн.кабінету 2

сестра медична АПВ 1

практичний психолог 0,5

соціальний працівник 1

Сестра медична зі стоматології 11,25

Молодша медична сестра 

(санітарка)
8,5

лікар-стоматолог-ортопед 1,75

КЗ "Дніпропетровський обласний 

госпіталь ветеранів війни"

КЗ "Дніпропетровська міська 

студентська поліклініка"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка №4" ДОР"

КЗ "Дніпропетровський спеціалізований 

клінічний медичний центр матері та 

дитини                                                                                                                

ім. проф.М.Ф.Руднєва" ДОР"

КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна 

офтальмологічна лікарня"

КЗ "Дніпропетровська стоматологічна 

поліклініка №2" ДОР"

КЗ"Дніпропетровський обласний центр з 

профілактики та боротьби зі СНІДом"



лікар-стоматолог-хірург 0,5

лікар-стоматолог-терапевт 1,5

сестра медична зі стоматології 2,5

статистик медичний 0,25

молодша медична сестра 0,75

інженер з охорони праці 0,5

бухгалтер 0,5

бухгалтер 1

лікар-хірург 1

лікар-ортопед-травматолог 1

лікар-онколог 0,5

лікар-хірург (реабілітолог) 1

лікар-терапевт (реабілітолог) 2

лікар-невропатолог (реабілітолог) 1

лікар-психіатр (реабілітолог) 1

вихователь 1,5

інструктор з лікувальної 

фізкультури
0,5

молодша сестра медична (санітарка 

палатна)
0,5

лікар - педіатр 0,5

підсобний робітник 0,5

статистик медичний 0,5

психолог практичний 0,5

сестра медична палатна 0,5

сестра медична з дієтичного 

харчування
1

секретар-друкарка 1

лікар-фтизіатр дитячий 1

сестра медична з масажу 1

вихователь 4

інструктор з праці 1

керівник музичний 1

педагог-організатор 1

Лікар - фтизіатр 1

Лікар - нарколог 0,5

Лікар - дієтолог 0,5

Лікар - методист 1

Лікар - офтальмолог 0,5

Лікар - анестезіолог 2

Лікар з функціональної 

діагностики
1

Лікар з ультразвукової діагностики 0,25

КЗ "Дніпропетровська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка №4" ДОР"

КЗ "Обласний клінічний центр медико-

соціальної експертизи"ДОР"

КЗ "Дитячий протитуберкульозний 

санаторій № 5" Дніпропетровської 

обласної ради"

КЗ "Дніпропетровський дитячий 

протитуберкульозний санаторій № 7" 

Дніпропетровської обласної ради"

КЗ "ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР"



лікар - ортопед - травматолог 0,5

Лікар з лікувальної фізкультури 1

сестра медична стаціонару (для 

обслугов. гіпс. каб-ту)
1

інструктор з праці 1

сестра медична стаціонару 

(ізолятора)
1

Сестра медична - анестезист 1

Сестра медична стаціонару 

(процедурна)
1

Сестра медична з масажу 0,5

Сестра медична поліклініки 

(лікарського кабінету)
1

Сестра медична з фізіотерапії 1

сестра медична стаціонару 

(палатна)
3

Завідувач аптеки, провізор 1

статистик медичний 1

Реєстратор медичний 1

Реєстратор медичний (медичного 

архіву)
1

Дезінфектор 1

Підсобний робітник 1

механік 1

електрогазозварник 1

КЗ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВ'Я" Завідувач прес-центром 1

КЗ "Дніпропетровська міська поліклініка 

№6" ДОР

сестра медична з фізіотерапії 

фізіотерапевтичного відділення
1

Завідувач господарства 1

Електромонтер з ремонту та 

обслуговуванню 

електроустаткування  

1

КЗ"Дніпропетровська обласна станція 

переливання крові"
фельдшер-лаборант 2

сестра медична 2

сестра медична операційна 3

лаборант 2

молодша медсестра (санітарка) 3

сестра-господиня 1

реєстратор медичний 2

слюсар-електрик 1

слюсар-механік 1

підсобний робітник 1

Кам'янська філія лікар-дерматовенеролог 1

молодша медсестра (санітарка) 2

КЗ "ДОКЛПО "Фтизіатрія" ДОР"

КЗ "Дніпропетровський 

протитуберкульозний диспансер" ДОР"



м. Жовті Води

лікар з МНС 1

лікар-патологоанатом 1

лікар-рентгенолог 3

лікар-ортопед-травматолог 4

лікар-терапевт 6

лікар-хірург 3

лікар-анестезіолог 5

лікар-акушер-гінеколог 5

лікар загальної практики - 

сімейний лікар
3

лікар-педіатр 2

м. Кам'янське (Дніпродзержинськ)

лікар загальної практики-сімейний 

лікар
5,0

лікар-акушер-гінеколог 1,0

лікар-ортопед-травматолог 1,0

лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2,0

лікар-хірург 1,0

лікар загальної практики-сімейний 

лікар
11,0

лікар-алерголог дитячий 0,5

лікар-невролог дитячий 1,0

лікар-хірург 2,0

лікар-алерголог 1,0

лікар з ультразвукової діагностики 1,0

лікар-сурдолог 1,0

лікар-терапевт дільничний 2,0

лікар-гінеколог для дітей та 

підлітків
1,0

лікар-педіатр дільничний 2,0

лікар-акушер-гінеколог 3,0

лікар-генетик 0,5

лікар-ортопед-травматолог 1,0

лікар-офтальмолог 2,0

сестра медична загальної практики-

сімейна медицина
16,0

лікар-методист 2,5

лікар з лікувальної фізкультури та  

спортивної медицини  
2,0

лікар з функціональної діагностики 0,5

лікар-ортопед-травматолог 0,5

ДЗ "СМСЧ № 9 МОЗ України"

лікар-фізіотерапевт 0,5

КЗОЗ КМР "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №1"

КЗОЗ КМР "Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2"

 КЗОЗ КМР "Міський медичний центр 

здоров'я та медицини  спорту"

  КЗОЗ КМР "Центр первинної медико-   

санітарної допомоги №3"



сестра медична 1,0

лікар - педіатр 0,25

молодша медична сестра з догляду 

за хворими
2,5

перукар 0,25

вихователь 1

лікар-стоматолог-ортопед 3,25

лікар-стоматолог-хірург 2

водій 0,25

КЗ "Дитяча лікарня міста 

Кам'янське"ДОР"
лікар-педіатр 1

лікар терапевт 2.0

лікар - хірург 1.0

лікар-офтальмолог 1

лікар-анестезіолог 1

лікар-терапевт 1

лікар-рентгенолог 1

лікар-нефролог 1

лікар-терапевт 1 ставки

лікар-ендокринолог 1 ставки

лікар-хірург 1 ставка

лікар-анестезіолог 1 ставка

лікар-невропатолог 1 ставка

лікар-нейрохірург 1

лікар-анестезіолог 1

лікар-хірург 1

лікар з МНС 3,25

лікар-психіатр спеціалізованої 

психіатричної бригади
1,5

фахівець з державних закупівель 1

м. Кривий Ріг

фармацевт 1,00

завідувач, лікар- методист 1,00

КЗ " Кам'янська міська лікарня № 4" 

ДОР

КЗ "Кам`янська міська лікарня № 7" 

ДОР"

Відокремлений підрозділ КЗ"Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф”ДОР”    Кам'янська 

станція екстреної (швидкої) медичної 

допомоги

КЗ "Кам'янська міська стоматологічна 

поліклініка" ДОР"

лікар-фізіотерапевт 0,5

 КЗОЗ КМР "Міський медичний центр 

здоров'я та медицини  спорту"

КЗ "Кам'янський спеціалізований 

будинок дитини"ДОР"

КЗ "Кам`янська міська лікарня № 9" 

Дніпропетровської обласної ради" 

КЗ "Кам’янська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги"ДОР"

КУ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4" Криворізької міської ради 



заступник головного лікаря з 

охорони материнства та дитинства
1,00

сестра медична дільнична 3,00

завідуюч амбулаторії 2,00

лікар ЗПСМ 2,00

лікар- статистик 1,00

заступник головного лікаря з 

охорони дитинства та материнства
1,00

завідуючий, лікар - методист 1,00

лікар акушер гінеколог 1,00

лікар-методист інформаційно-

аналітичного кабінету 
0,50

завідувач амбулаторії - лікар 

загальної практики - сімейний 

лікар 

2,00

лікар загальної практики-сімейний 

лікар 
5,00

лікар-акушер-гінеколог 0,50

лікар-педіатр дільничний 2,00

лікар-терапевт дільничний 1,00

сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
1,00

лікар - нефролог відділення 

амбулаторного гемодіалізу
1

лікар-офтальмолог 1

лікар - невропатолог 

неврологічного відділення для 

лікування хворих зх порушенням 

кровообігу мозку

1

лікар - анестезіолог 1

лікар - акушер -гінеколог 1

Лікар приймального відділення 1

Лікар-ендокринолог 

консультативно-діагностичного 

центру

1

Лікар-офтальмолог для надання 

екстреної медичної допомоги 

відділення мікрохірургії ока

1

лікар з функціональної діагностики 1,00

лікар-педіатр-неонатолог 2,00

лікар-терапевт 1.0

лікар-ортопед-травматолог 1.0

лікар-ендоскопіст 1,00

лікар-анестезіолог 4.0 

лікар-акушер-гінеколог 2,00

лікар-хірург 1,00

лікар-невропатолог 0,50

лікар-дерматовенеролог 1,00

КЗ "Криворізька міська  лікарня №7" 

Дніпропетровської обласної ради 

КЗ "Криворізька міська лікарня 

№10"КМР

КЗ "Криворізька міська лікарня №4" 

ДОР" 

КЗ "Криворізька міська клінічна лікарня 

№ 2"ДОР"

КУ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №4" Криворізької міської ради 

КУ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №5" Криворізької міської ради 

КУ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №6" Криворізької міської ради 



лікар-статистик 1,00

лікар-лаборант 0,75

фельдшер-лаборант 1,00

сестра медична палатна 1,00

сестра медична палатна 1,0

лікар-анестезіолог 1,00

сестра медична (палатна) 2,00

біолог 1,00

лікар-ревматолог 0,50

лікар-фтизіатр дільничний 11,00

лікар-патологоанатом 0,50

лікар-фізіотерапевт 1,00

лікар функціональної діагностики 0,50

лікар-інфекціоніст 0,50

лікар-нарколог 0,50

лікар-ортопед-травматолог 0,50

лікар - уролог 1,00

лікар-невропатолог 0,50

сестра медична 20,00

молодша медсестра 18,00

інженер 1,00

юрисконсульт 1,00

бухгалтер 1,00

технік 1,00

кухар 1,00

монтажник санітарно-технічних 

систем
2,00

електромонтер 1,00

прибиральник території 1,00

лікар-отоларинголог 0,50

лікар-офтальмолог 0,50

лікар-невропатолог 0,50

лікар-невропатолог дитячий 0,50

лікар-ортопед-травматолог дитячий 0,50

лікар-ортопед-травматолог 3,00

лікар-анестезіолог 3,00

лікар-бактеріолог 1,00

сестра медична 3,00

фельдшер-лаборант з бактеріології 1,75

молодша медична сестра 2,00

завідувач господарства 1,00

завідувач складу 0,50

фармацевт 0,50

електромонтер 2,00

ліфтер 1,00

КЗ "Криворізька міська дитяча лікарня 

№1"ДОР"
лікар приймального відділення 1,00

лікар-статистик 1,00

КЗ "Криворізький протитуберкульозний 

диспансер № 2" ДОР"

КЗ "Криворізька міська лікарня № 11" 

ДОР" 

КЗ "Криворізька міська дитяча лікарня 

№ 2" ДОР" 

Комунальний заклад "Криворізька 

міська лікарня №16" ДОР"

КЗ"Криворізька міська поліклініка 

№5"ДОР"

КЗ "Криворізька міська лікарня 

№10"КМР



лікар приймального відділення 1,00

лікар-епідеміолог 1,00

технік /мед.обладнання/ 1,00

слюсар-ремонтник кисневого 

пункту
1,00

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

елекроустаткування

1,00

сестра медична 1,00

лікар-методист 2,75

статистик медичний 2,00

провідний економіст 0,50

оператор комп'ютерного набору 0,50

робітник з комплексного 

обслуговування та ремонту 

будинків

0,75

лікар-акушер-гінеколог 3,00

лікар-анестезіолог 2,00

лікар-патологоанатом дитячий 3,00

фельдшер-лаборант (лаборант) 

клініко-діагностичної лабораторії
1,00

КЗ "Криворізька міська лікарня № 9" 

ДОР" 

лікар-хірург  консультативно-

діагностичного центру для надання 

допомоги дорослому населенню

1

КЗ "Криворізька міська лікарня №14" 

ДОР"
Лікар-терапевт                                  1

завідувач - лікар - педіатр 

консультативно - діагностичного 

центру для дитячого населення 

№1

1,00

лікар - анестезіолог  

анестезіологічного відділення
3,00

лікар - отоларинголог дитячий 

консультативно - діагностичного 

центру для дитячого населення 

№1 (тимчасово) 

1,00

лікар - ортопед - травматолог 

цілодобового травмпункту
1,00

лікар - інфекціоніст дитячий 

кабінету інфекційних 

захворювань консультативно - 

діагностичного центру для 

дитячого населення №2

1,00

лікар - рентгенолог 

рентгенологічного відділення
1,00

КЗ "Криворізька міська дитяча лікарня 

№ 2" ДОР" 

КЗ"Криворізький перинатальний центр 

зі стаціонаром" Дніпропетровської 

обласної ради"

КЗ "Криворізька міська клінічна  лікарня 

№8" Дніпропетровської обласної ради"

КЗ "Криворізький Центр здоров'я"

  КЗ "Криворізький міський клінічний 

пологовий будинок №1" ДОР"



лікар - уролог консультативно - 

діагностичного центру для 

дорослого населення

0,50

лікар - лаборант клініко - 

діагностичної лабораторії
1,00

сестра медична палатна 2,00

сестра медична з дієтичного 

харчування
1,00

лікар акушер-гінеколог 3,00

лікар-анестезіолог 3,50

лікар-хірург 1,50

сестри медичні 9,00

лікар-інфекціоніст дитячий 0,5

лікар-терапевт 1

лікар-стоматолог-ортодонт 0,5

лікар-стоматолог-терапевт 0,5

лікар-стоматолог-ортопед 0,5

КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №2"ДОР"

електромонтер по ремонту та 

обслуговуванню 

електроустаткування

0,25

лікар-стоматолог-ортопед 1

сестра медична центральної 

стерилізаційної
1

електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

1

КЗ"Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №4"ДОР"
лікар -стоматолог-ортопед 1

лікар-стоматолог-терапевт 1.00

лікар-стоматолог-ортодонт 1.00

лікар-стоматолог-ортопед 2.00

сестра медична зі стоматології 3.00

технік зубний ортодонтичного 

кабінету
0.50

молодша медична сестра 2.00

сторож 1.00

медична сестра зі стоматології 

(загальний фонд)
0,75

гардеробник (сезонний) 2

КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №7"ДОР" 

КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №3" ДОР"

КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №6"ДОР" 

КЗ "Криворізька міська клінічна  лікарня 

№8" Дніпропетровської обласної ради"

 ОКЗ "Криворізький Центр 

профілактики та боротьби зі СНІДом"

КЗ "Криворізька міська лікарня 

№17"ДОР"

 КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

клінічна поліклініка №1"ДОР"  



лікар-стоматолог-ортопед 

(спеціальний фонд) 
3,25

технік зубний (спеціальний фонд) 1,5

сестра медична зі стоматології 

(спеціальний фонд) 
3,5

реєстратор медичний (спеціальний 

фонд) 
1,5

молодша медична сестра 

(спеціальний фонд) 
2,5

лікар-стоматолог-терапевт 

(спеціальний фонд) 
3,75

касир (спеціальний фонд) 0,5

прибиральник службових 

приміщень (спеціальний фонд) 
0,5

лікар – хірург – онколог 1

лікар – онколог 1

лікар з променевої терапії 1

фельдшер – лаборант 1

лаборант 1

ОКЗ "Криворізький шкірно-

венерологічний диспансер"
сестра медична палатна 1

статистик медичний 1

лікар-лаборант 3

лікар-трансфузіолог 1

КЗ "Криворізький дитячий 

туберкульозний санаторій №1" ДОР" вихователь 1

Лікар-педіатр 1

Шеф-кухар 1

Електромонтер 1

лікар-педіатр 0,5

інженерз охорони праці 1

м. Марганець

КЗ "Марганецький центр первинної 

медико-санітарної допомоги"

лікар загальної практики - 

сімейний лікар
7,0

лікар ортопед-травматолог 1

КЗ "Криворізька міська стоматологічна 

поліклініка №7"ДОР" 

КЗ "Криворізький дитячий санаторій" 

ДОР"

КЗ "Криворізька станція переливання 

крові"ДОР"

КЗ "Криворізький спеціалізований 

будинок дитини" ДОР"

КЗ "Марганецька центральна міська 

лікарня" ДОР"

КЗ "Криворізький онкологічний 

диспансер" ДОР"



лікар-анестезіолог 1

лікар-офтальмолог 1

лікар-педіатр 1

лікар-педіатр-неонатолог 1

Лікар стоматолог-терапевт 

(бюджет)
0,75 

Лікар стоматолог-терапевт (платні 

послуги)
0,25

м. Нікополь

Відокремлений підрозділ КЗ"Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф”ДОР”    

Нікопольська станція екстреної  

(швидкої) медичної допомоги

лікар з МНС 12

КЗ"Нікопольський медичний 

спеціалізований центр медико-

соціальної реабілітації дітей"ДОР"

логопед 2

лікар-отоларинголог дитячий 0,5

лікар-уролог дитячий 0,5

лікар-педіатр шкіл 0,5

лікар-рентгенолог 0,25

лікар-фізіотерапевт 1

лікар-ортопед-травматолог дитячий 0,25

медична сестра 0,5

лікар-анестезіолог 1

лікар-ортопед-травматолог 2

лікар-хірург 2

сестра медична-анестезист 2

сестра медична 2

молодша медична сестра 2

вихователь-методист 0,5

музичний керівник 0,5

прибиральник службових 

приміщень
0,5

сестра медична з фізіотерапії 0,5

сестра медична з масажу 0,75

КЗ "Нікопольський дитячий 

санаторій"ДОР"

КЗ "Нікопольська міська лікарня 

№1"ДОР

КЗ "Нікопольська дитяча міська 

лікарня"Дніпропетровської обласної 

ради" 

КЗ "Марганецька центральна міська 

лікарня" ДОР"

КЗ "Марганецька міська стоматологічна 

поліклініка"ДОР"



молодша медична сестра з 

фізіотерапії
0,25

м. Новомосковськ

лікар-фтизіатр 0,75

старша сестра медична 2,00

лікар-невролог дитячий 1,00

лікар-психіатр дитячий 0,50

сестра медична 3,50

лікар-онколог 1,00

лікар-ортопед-травматолог 1,00

сестра медична з масажу 1,00

рентгенолаборант 1,00

лікар-трансфузіолог 1,00

лікар-анестезіолог 1,00

сестра медична-анестезист 2,00

лікар-хірург дитячий 1,00

лікар-педіатр 1,00

сестра медична операційна 2,00

лікар-кардіолог 1,00

акушерка 1,00

сестра медична стаціонару 3,00

лікар-терапевт 1,00

інженер з метрології 0,25

начальник технічного відділу 1,00

водій автотранспортних засобів 1,50

лікар-нарколог 1,00

сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
5

лікар- загальної практики -  

сімейний лікар 
4

лікар з МНС 9,75

фельдшер 4,75

технік з метрології 0,5

дезінфектор 0,5

фармацевт 1

технік електрозв'яку 0,5

слюсар з ремонту автомобілів 1

водій 4,5

м. Павлоград

лікар-акушер-гінеколог 2

КЗ "Нікопольський дитячий 

санаторій"ДОР"

КЗ "Новомосковська центральна міська 

лікарня" ДОР

Відокремлений підрозділ КЗ"Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф" ДОР"    

Новомосковська станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги

 КНП "Новомосковський міський 

ЦПМСД"

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Павлограда"



лікар-офтальмолог (відділення до 

залучення для медичних комісій 

при військкоматі)

1

лікар-невропатолог (відділення до 

залучення для медичних комісій 

при військкоматі)

1

лікар-хірург (відділення до 

залучення для медичних комісій 

при військкоматі)

1

лікар-психіатр (відділення до 

залучення для медичних комісій 

при військкоматі)

1

Лікар з функціональної 

діагностики 
1

Лікар-онколог 1

Лікар-дерматовенеролог 1

Лікар-рентгенолог 1

Лікар-анестезіолог 4

Лікар-анестезіолог, дитячий 1

Лікар-ендокринолог 1

Лікар-невропатолог 0,75

Лікар-нефролог 1

Лікар-ортопед-травматолог 1

Лікар-патологоанатом 2

Лікар-рентгенолог 1

Лікар-терапевт 1

Лікар-хірург 1

КЗ "Павлоградський пологовий 

будинок"ДОР"
лікар-акушер - гінеколог 1

лікар-фтизіатр 2

бактеріолог 0,5

лікар-рентгенолог 1

рентгенолаборант 0,5

інженер 1

водій автотранспортних засобів 0,5

лікар з МНС старший 0,5

фельдшер з МНС 2

водій автотранспортних засобів 2

молодша медична сестра 2

фельдшер-диспетчер 2

м. Першотравенськ

КЗ "Павлоградський 

протитуберкульозний диспансер"ДОР"

КЗ "Павлоградська міська лікарня №1" 

ДОР"

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м. Павлограда"

Відокремлений підрозділ КЗ"Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф" ДОР"    

Павлоградська станція екстреної 

(швидкої) медичної допомоги

КЗ "Павлоградська міська лікарня №4" 

ДОР"



КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги м.Першотравенська"

Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2

м. Тернівка

водій автотранспортних засобів 1,75

лікар загальної практики-сімейний 

лікар 
6,25

лікар-акушер-гінеколог 2

лікар-педіатр дільничний 1,75

прибиральник службових 

приміщень
0,5

РАЙОНИ

Апостолівський район

КЗ "Апостолівський центр ПМСД"
лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2

КЗ "Апостолівська центральна районна 

лікарня" ДОР"

лікар-хірург відділення по наданню 

екстренної дипомоги
1

Васильківський район

Лікар загальної практики-сімейний 

лікар Письменської АЗПСМ
1.0

Лікар загальної практики-сімейний 

лікар Григорівської АЗПСМ
1.0

Лікар загальної практики-сімейний 

лікар Манвелівської АЗПСМ
1.0

Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини Павлівської 

АЗПСМ

1.0

Сестра медична оздоровчого 

пункту ПТУ-74
1.0

лікар-лаборант клініко-

діагностичної лабораторії
1

лікар-анестезіолог відділення 

анестезіології та інтнесивної 

терапії

1

КУ "ЦПМСД м.Тернівки"

Комунальний заклад "Васильківський 

центр первинної медико-санітарної 

допомоги"

КЗ "Васильківська центральна районна 

лікарня"ДОР" 



лікар з функціональної діагностики 

консультативно-діагностичного 

відділення

1

лікар-паталогоанатом 1

лікар-невропатолог консультативно-

діагностичного відділення
0,5

лікар-хірург консультативно-

діагностичного відділення
1

Верхньодніпровський район

лікар-хірург 2

лікар-анестезіолог 2

лікар-онколог 1

лікар-терапевт приймального 

відділення
1

лікар-рентгенолог 1

лікар-лаборант 1

лікар-ендоскопіст 1

оператор котельні на 

опалювальний період
4

КЗ "Верхньодніпровський ЦПМСД"

Керівний склад центру

Заступник головного лікаря з 

експертизи тимчасової 

непрацездатності

1

Інформаційно-аналітичний кабінет Лікар-статистик 1

Інший адміністративно-управлінський та 

допоміжний персонал
Бухгалтер 1

Інший адміністративно-управлінський та 

допоміжний персонал

Фахівець з питань цивільного 

захисту
1

Інший адміністративно-управлінський та 

допоміжний персонал
Двірник 1

Верхньодніпровська АЗПСМ №1
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2,75

Верхньодніпровська АЗПСМ №1
Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
6,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №1 Сестра медична 0,75

Верхньодніпровська АЗПСМ №1 Водій автотранспортного засобу 1

Верхньодніпровська АЗПСМ №1 Сестра медична кабіету щеплення 0,25

Верхньодніпровська АЗПСМ №1
Молодша медична сестра кабінету 

по збору мокротиння
0,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №1 Рентгенлаборант 0,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №1 Сестра медична з фізіотерапії 1

Верхньодніпровська АЗПСМ №2 Лікар акушер-гінеколог 0,75

КЗ "Васильківська центральна районна 

лікарня"ДОР" 

КЗ "Верхньодніпровська центральна 

районна лікарня" ДОР"



Верхньодніпровська АЗПСМ №2 Рентгенлаборант 0,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №2 Сестра медична старша 1

Верхньодніпровська АЗПСМ №2 Молодша медична сестра 1

Верхньодніпровська АЗПСМ №2
Молодша медична сестра кабінету 

щеплення
0,25

Верхньодніпровська АЗПСМ №2
Сестра  медична кабінету по збору 

мокротиння
0,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №2
Молодша медична сестра кабінету 

по збору мокротиння
0,5

Верхньодніпровська АЗПСМ №2 Сестра медична денного стаціонару 0,5

Дніпровська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1,75

Дніпровська АЗПСМ Лікар-хірург 0,5

Дніпровська АЗПСМ Лікар акушер-гінеколог 0,5

Дніпровська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
1,75

Верхівцевська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
2

Новомиколаївська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лкар
0,75

Новомиколаївська АЗПСМ Старша сестра медична 1

Новомиколаївська АЗПСМ Сестра медична 1

Новомиколаївська АЗПСМ Акушерка 1

Новомиколаївська АЗПСМ Сестра-господиня 0,5

Мишуринрізька АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1,75

Мишуринрізька АЗПСМ Лікар-стоматолог 0,5

Мишуринрізька АЗПСМ Фельдшер 1

Мишуринрізька АЗПСМ Акушерка 1

Мишуринрізька АЗПСМ Сестра медична зі стоматології 0,25

Водянська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
0,75

Водянська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики 

сімейної медицини
2,5

Водянська АЗПСМ Фельдшер 1

Водянська АЗПСМ Молодша медична сестра 0,25

Бородаївська АЗПСМ
Завідувач, лікар загальної практики-

сімейний лікар
1

Бородаївська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1

Бородаївська АЗПСМ Лікар-стоматолог 0,5

Бородаївська АЗПСМ Акушерка 1

Бородаївська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
1

Бородаївська АЗПСМ Сестра медична 0,5

Бородаївська АЗПСМ Лаборант 0,5

Дмитрівська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
0,75

Дмитрівська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики-

сімейної медицини
2



Дмитрівська АЗПСМ Акушерка 1

Дмитрівська АЗПСМ Фельдшер 1

Дмитрівська АЗПСМ Сестра медична зі стоматології 0,5

Дмитрівська АЗПСМ
Молодша медична сестра 

лабораторії
0,5

Пушкарівська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1,75

Пушкарівська АЗПСМ Фельдшер-лаборант 0,75

Пушкарівська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики 

сімейної медицини
3,5

Пушкарівська АЗПСМ Фельдшер 1

Пушкарівська АЗПСМ Акушерка 1

Пушкарівська АЗПСМ
Молодша медична сестра 

лабораторії
0,5

Пушкарівська АЗПСМ
Молодша медична сестра 

фізіотерапевтичного кабінету
0,25

Пушкарівська АЗПСМ
Молодша медична сестра денного 

стаціонару
0,25

Боровківська АЗПСМ
Лікар загальної практики-сімейний 

лікар
1

Боровківська АЗПСМ Лікар-стоматолог 0,25

Боровківська АЗПСМ Акушерка 1

Боровківська АЗПСМ
Сестра медична загальної практики 

сімейної медицини
0,5

Боровківська АЗПСМ Лаборант 1

Боровківська АЗПСМ
Молодша медична сестра 

лабораторії
0,5

Боровківська АЗПСМ Сторож 1

Полівський ФП
Завідувач, сестра медична 

(фельдшер)
1

Андріївський ФП
Завідувач, сестра медична 

(фельдшер)
1

Першотравенський ФП
Завідувач, сестра медична 

(фельдшер)
1

Зарічанський ФП
Завідувач, сестра медична 

(фельдшер)
1

Дніпровський район

завідувач, фельдшер ФП с. Пашена 

балка
1

завідувач, лікар ЗПСМ Зорянської 

АЗПСМ
1

лікар-стоматолог Балівської 

АЗПСМ
1

лікар приймального відділення 1

сестра медична палатна дитячого 

інфекційного відділення
1

КЗ "Дніпропетровська центральна 

районна лікарня" ДОР"

 ЦПМСД Дніпровської районної ради



сестра медична кабінету 

ендоскопіста консультативно-

діагностичної поліклініки

1

слюсар-сантехнік 1

Криворізький район

КЗ "Криворізький районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Криворізької районної ради 

Дніпропетровської ради"                                                      

( Підрозділи):  ІАВ

лікар-методист 1

Софіївська амбулаторія  ЗПСМ
лікар  загальної практики - 

сімейний лікар
1,5

Шевченківська амбулаторія ЗПСМ
завідувач амбулаторії, лікар  

загальної практики - сімейний 
1,5

лікар-отоларинголог 1

лікар-онколог 0,5

лікар-рентгенолог 1,75

лікар- ендокринолог 1

лікар-фтизіатр 0,25

кухонний робітник 1

водій автотранспортних засобів 1

лікар-терапевт 0,5

сестра медична 1,5

Криничанський район

КЗОЗ"Криничанський Центр ПМСД" 

 Саксаганський ФП завідувач ФП, фельдшер 1

Новомилорадівський ФП завідувач ФП, фельдшер 1

Божедарівська ЛА ЗП-СМ лікар ЗП-СЛ 1

Світлогірська СЛА ЗП-СМ лікар ЗП-СЛ 1

Адамівська СЛА ЗП-СМ лікар ЗП-СЛ 1

лікар-терапевт 1

молодша  медична сестра-

буфетниця
1

лікар-анестезіолог 1

лаборант 1

лікар-методист 0,5

лікар з ультразвукової діагностики 1

КЗ "Христофорівський 

протитуберкульозний санаторій для 

дорослих"ДОР"

КЗ "Дніпропетровська центральна 

районна лікарня" ДОР"

1,5

КЗ "Криворізька центральна районна 

лікарня" ДОР"

 Веселівська амбулаторія ЗПСМ
завідувач амбулаторії, лікар  

загальної практики - сімейний 

КЗ "Гейківська психоневрологічна 

лікарня"ДОР"

КЗ"Криничанська центральна районна 

лікарня"ДОР"



лікар-отоларинголог дитячий 0,5

лікар-офтальмолог 0,5

лікар-уролог 1

молодша  медична сестра 1

лікар-гінеколог дитячого та 

підліткового віку
0,5

лікар-інфекціоніст 1

Межівський район

Лікар-хірург 1

лікар-онколог 1

лікар-ортопед-травматолог 1

лікар-інфекціоніст 1

сестра медична 5

КЗОЗ "Межівський ЦПМСД"

Демуринська АЗПСМ Лікар-ЗПСЛ 1

Новопавлівська АЗПСМ Лікар-ЗПСЛ 1

Зорянська АЗПСМ Лікар-ЗПСЛ 1

 ФП с.Українка фельдшер 1

ФП с.Преображенка фельдшер 1

Новомосковський район

Євецько-Миколаївський ФП Завідувач, фельдшер 1

Мирненський ФП Завідувач, фельдшер 1

Івано-Михайлівський ФП Завідувач, фельдшер 1

Герасимівський ФП Завідувач, фельдшер 1

Вишневський ФП Завідувач, фельдшер
1,0 (декретна 

відпустка)

Василівський ФАП Завідувач, фельдшер
1,0 (декретна 

відпустка)

Новотроїцький ФП Завідувач, фельдшер 1

Соколівський ФП Завідувач, фельдшер
1,0 (декретна 

відпустка)

Королівська АЗПСМ Завідувач, лікар ЗПСМ 1

Гнатівська АЗПСМ Завідувач, лікар ЗПСМ 1

КЗ "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Новомосковського району"

Заступник головного лікаря з 

експертизи тимчасової 

непрацездатності

1

лікар-фтизіатр 1

лікар-отоларинголог 1

біолог 0,5

КЗ "Межівська центральна районна 

лікарня"ДОР"

КЗ "ЦПМСД Новомосковського району"

КЗ "Перещепинська районна лікарня 

№2" ДОР"

КЗ"Криничанська центральна районна 

лікарня"ДОР"



Комунальний заклад "Новомосковська 

районна стоматологічна поліклініка" 

Дніпропетровської обласної ради"

(вакансії за адресами)

Загальний фонд

с.Гвардійське, вул. Ювілейна, 11 сестра медична

0,75 ставки 

(тимчасово  до 

13.06,2019р.)

молодша медична сестра 0,25 ставки

смт. Черкаське, вул. Лісова, 16 молодша медична сестра 0,25 ставки

с.Орлівщина, вул.Мануїльського, 3 молодша медична сестра 0,25 ставки

м.Перещепине, вул. Шевченка, 38 сестра медична

0,25 ставки 

(тимчасово до 

11.11.2017р.)

сестра медична 0,5 ставки

молодша медична сестра

0,25 ставки 

(тимчасово до 

11.11.2017р.)

молодша медична сестра 0,25 ставки

с. Попасне , вул. Зелена, 15 лікар-стоматолог

1,0 ставки

(тимчасово  до 

01.08,2019р.)

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 238 лікар-стоматолог-дитячий

0,75 ставки                 

(тимчасово до 

16.02.2019р.)

лікар-стоматолог-терапевт або 

лікар-стоматолог

0,5 ставки                 

(тимчасово до 

16.02.2019р.)

сестра медична 1,0 ставки

сестра господиня 0,25 ставки

технік з експлуатації та ремонту 

медичного устаткування
0,5 ставки

завідувач господарства 0,5 ставки

інженер з охорони праці 0,5 ставки

Спеціальний фонд

м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 238 лікар-стоматолог 0,25 ставки

лікар-стоматолог-терапевт 0,25 ставки

сестра медична 0,5 ставки

технік зубний 0,25 ставки

технік з експлуатації та ремонту 

медичного устаткування
0,25 ставки

Лікар-статистик 0,75

Молодша медична сестра 

прибиральниця
1

КЗ ДОФТЛ "Солоний лиман"



Молодша медична сестра по 

супроводженю за хворими  з 

наслідками захворювань і травм 

спинного мозку

2

Сестра медична палатна 2,5

Молодша медична сестра 

прибиральниця (палатна) 
0,75

Молодша медична сестра 

прибиральниця (палатна) 
1,25

Молодша медична сестра 

прибиральниця
1

Лікар-невролог дитячий 1

Логопед 0,5

Вихователь 3

Сестра медична з фізіотерапії 1

Молодша медична сестра 

фізіотерапевтичного відділення
1

Сестра медична кабінету 

електрогрязевих процедур
1

Молодша медична сестра 

грязевщиця гінекологічного 

кабінету

1

Лікар з ультразвукової діагностики 1

Лікар психотерапевт 1

Сестра медична з функціональної 

діагностики
0,5

Сестра медична з ультразвукової 

діагностики
0,5

Сестра медична 

психотерапевтичного  кабінету
1

Сестра медична з масажу 1

Лаборант 0,5

Інженер з метрології І кат 0,5

Прибиральник службових 

приміщень
1

Маляр 2

Слюсар - ремонтник 2

Машиніст насосних установок 0,5

Машиніст крану 0,75

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

2,5

Павлоградський район

Лікар- інфекціоніст 0,5

Лікар- ендокринолог 0,5

Лікар-офтальмолог 0,5

Сестра медична 

фізіотерапевтичного від-я
0,3

КЗ ДОФТЛ "Солоний лиман"

КЗ "Павлоградська центральна районна 

лікарня"ДОР"



Завідувач складом 0,5

 Павлоградський РЦПМСД

Вербківська АЗПСМ
лікар загальної практики - 

сімейний лікар
1

Кохівський ФП завідувач, фельдшер 1

Петриківський район

 Петриківський районний КЗОЗ "Центр 

первинної медико-санітарної допомоги"   

Петриківська амбулаторія ЗПСМ
лікар загальної практики сімейної 

медицини
0,5

реєстратор медичний 1

Чаплинська амбулаторія ЗПСМ
лікар загальної практики сімейної 

медицини
0,25

фельдшер 1

Миколаївська амбулаторія ЗПСМ
лікар загальної практики сімейної 

медицини
1

Іванівська амбулаторія ЗПСМ
лікар загальної практики сімейної 

медицини
1

акушерка 0,5

Хутірська амбулаторія ЗПСМ
лікар загальної практики сімейної 

медицини
1

Курилівська амбулаторія ЗПСМ сестра медична амбулаторії 0,5

Петриківський ЦПМСД статистик медичний 0,5

інженер-програміст 0,5

лікар-психіатр 1

лікар-ендокринолог (на період 

відсутності основного працівника, 

навчання в інтернатурі)

1

лікар-терапевт 1

лікар-ортопед-травматолог (на 

період відсутності основного 

працівника, навчання в 

інтернатурі)

1

лікар-хірург 1

лікар-невропатолог 1

Петропавлівський район

лікар-психіатр 1

лікар-нарколог 1

лікар-офтальмолог 1

завідувач консультативно-

діагностичної поліклініки
1

Покровський район

КЗ "Петропавлівська центральна 

районна лікарня"ДОР"

КЗ "Павлоградська центральна районна 

лікарня"ДОР"

КЗ "Петриківська центральна районна 

лікарня"ДОР"



РК ЗОЗ "Покровський центр ПМСД"

Коломийцівська амбулаторія ЗПСМ
Лікар загальної практики - 

сімейний лікар
0,75

Просянська амбулаторія ЗПСМ
Лікар загальної практики - 

сімейний лікар
1

Вишнівська амбулаторія ЗПСМ
Лікар загальної практики - 

сімейний лікар
0,75

Гаврилівська амбулаторія ЗПСМ Акушерка 1

Просянська амбулаторія ЗПСМ Сестра медична ЗПСМ 1

Заступник головного лікаря

з експертизи тимчасової 

непрацездатності

1

Лікар-акушер-гінеколог 1

Лікар-анестезіолог 1

Лікар-педіатр-неонатолог 1

П'ятихатський район

Лікар- офтальмолог 0,25ст.

лікар -отоларинголог 0,25ст.

сестра медична поліклініки 1,25ст.

економіст 1,0ст.

бухгалтер ( з дипломом спеціаліста 

) провідний
0,25ст.

бухгалтер 0,25 ст.

програміст системи 0,25 ст.

м.Синельникове,                                                                                                  

Синельниківський район

лікар-рентгенолог 2

лікар-неонатолог 1

лікар-педіатр 1

лікар-нарколог 1

лікар-онколог 1

лікар-терапевт 1

лікар-статистик 1

лікар-хірург 2

лікар з лікувальної фізкультури 0,5

сестра медична 1

юристконсульт 1.0 ст

заступник головного лікаря з 

медичного обслуговування 

населення 

1.0 ст

провізор 0.5 ст

спеціаліст з фінансової роботи 0.5 ст

водій 2.0 ст

КЗ "Пятихатська районна лікарня"

КЗОЗ "Синельниківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Синельниківської міської ради"

КЗ "Покровська центральна районна 

лікарня "ДОР"

КЗ "Синельниківська центральна 

районна лікарня" ДОР"



Солонянський район

Лікар-педіатр 0,75

Лікар-терапевт 1,00

Лікар-отоларинголог 1,00

Лікар-онколог 1,00

Лікар-невролог дитячий 0,50

Лікар-офтальмолог дитячий 0,50

Лікар-фтизіатр дитячий 0,50

Лікар-дерматовенеролог 1,00

Лікар-методист 1,00

Софіївський район

лікар-нарколог 0,5

лікар-дерматовенеролог 0,75

лікар-невропатолог 0,5

лікар-терапевт 2

лікар-офтальмолог 1

лікар-паталогоанатом 1

лікар-інфекціоніст 1

лікар-ендокринолог 0,5

лікар-рентгенолог 0,5

лікар з функціональної діагностики 0,5

лікар-лаборант 1

лікар-анестезіолог 1

лікар-онколог 0,5

лікар-статистик 0,5

медична сестра 9,25

медична сестра стаціонару 0,75

медична сестра процедурна 0,5

фельдшер-лаборант 0,5

реєстратор медичний 2

молодша медична сестра 2

водій 1

Комунальний заклад охорони здоров'я  

"Софіївський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги"

Софіївська ЛА ЗПСМ Сестра медична старша 1

сестра медична ЗПСМ 1,25

Вакулівська СЛА ЗПСМ Лікар ЗП-СЛ 0,5

Девладівська СЛА ЗПСМ Завідувач, лікар ЗП-СЛ 1

лікар-стоматолог (тимчасово 

вакантна)
0,5

Ордо-Василівська СЛА ЗПСМ Лікар ЗП-СЛ 1,75

Сестра медична ЗП-СЛ 1

лікар-стоматолог 0,5

Софіївський РЦ ПМСД оператор комп'ютерного набору 1

КЗ "Софіївська центральна районна 

лікарня"ДОР"

КЗ "Солонянська центральна районна 

лікарня"ДОР"



Миколаївська СЛА ЗПСМ Завідувач, лікар ЗП-СЛ 1

Томаківський район

лікар-онколог 1

лікар-ендокринолог 1

лікар-фтизіатр 1

лікар-кардіолог 1

лікар-терапевт 1

лікар-хірург 1

лікар-акушер-гінеколог 1

Царичанський район

Лікар-акушер-гінеколог КДВ 0,5

Лікар-кардіолог КДВ 0,5

Лікар з функціональної 

діагностики КДВ
1

Лікар-онколог КДВ 0,5

Лікар-офтальмолог КДВ 1

Лікар-терапевт-підлітковий КДВ 0,5

Лікар-хірург КДВ 1

Лікар-ортопед-травматолог КДВ 0,5

Лікар-нарколог наркологічного 

кабінету КДВ
1

Лікар-хірург хірургічного 

відділення
0,5

Лікар-анестезіолог відділення АІТ 3

Лікар-терапевт приймального 

відділення
3

Лікар-терапевт терапевтичного 

відділення
1,25

Фармацевт 1

КЗ "Царичанський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги" 

ЦРР 

Царичанська АЗПСМ завідувач, лікар-ЗПСЛ 1

Царичанська АЗПСМ лікар-педіатр дільничний 1

Царичанська АЗПСМ лікар акушер-гінеколог 1

Новопідкрязька АЗПСМ завідувач, лікар-ЗПСЛ 1

Новопідкрязька АЗПСМ фельдшер 1

Прядівська АЗПСМ лікар-стоматолог 1

Прядівська АЗПСМ сестра медична зі стоматології 1

Катеринівський ФАП завідувач, фельдшер 1

Проточанський ФАП молодша медсестра 0,5

ЦПМСД
заступник головного лікаря з 

медобслуговування населення
1

КЗ"Томаківська центральна районна 

лікарня"ДОР"

КЗ"Царичанська центральна районна 

лікарня"ДОР"



ЦПМСД лікар-статистик ІАК 0,25

Широківський район

Заступник головного лікаря з 

поліклінічної роботи
1

лікар- ендокринолог 0,25

лікар - рентгенолог 0,5

лікар - терапевт 0,25

практичний психолог 0,25

фельдшер - лаборант 1

технік 0,5

електромонтер з ремонту та 

обслуговування  

електроустаткування  

0,5

сестра - господиня 0,25

слюсар - ремонтник 0,5

Юр'ївський район

лікар-педіатр 1

лікар-ендокринолог 1

лікар-дерматовенеролог 1

лікар-нарколог 1

КЗ "Широківська центральна районна 

лікарня" ДОР"

КЗ „Юр’ївська центральна районна 

лікарня” Дніпропетровської обласної 

ради”


