
ПРОЕКТ 

 

УКРАЇНА 

 

ЧЕРНІГІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(одинадцята сесія восьмого скликання) 

 

___________  2021 року 

м. Чернігів 

 

Про затвердження організаційної структури  

комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівська центральна районна лікарня» 

Чернігівської районної ради Чернігівської 

області (в новій редакції) 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 та частини 4 статті 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», враховуючи 

необхідність створення нового підрозділу для забезпечення виконання 

нормативних вимог з питань організації та ведення інфекційного контролю в 

структурних підрозділах комунального некомерційного підприємства 

«Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради 

Чернігівської області», по наданню медичної допомоги, районна рада 

вирішила: 

           1. Затвердити організаційну структуру комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської 

районної ради Чернігівської області в новій редакції згідно з додатком. 

         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Чернігівської районної 

ради від 17 червня 2021 року «Про затвердження організаційної структури 

комунального некомерційного  підприємства «Чернігівська центральна  районна 

лікарня» Чернігівської районної ради  Чернігівської області» в новій редакції. 

         3. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійні комісії районної 

ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та 

туризму та з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

транспорту та інфраструктури. 

 

 

Голова  районної   ради                                                                  М.СИЛЕНКО 

.  
 



Додаток до рішення Чернігівської 

районної ради Чернігівської області 

___________ 2021 року (________ сесія 

восьмого скликання) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Чернігівської районної ради 

від ____________________  2021 року 

«Про затвердження організаційної 

структури комунального 

некомерційного  підприємства 

«Чернігівська центральна  районна 

лікарня» Чернігівської районної ради  

Чернігівської області» в новій редакції 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА   СТРУКТУРА 

комунального некомерційного підприємства 

 «Чернігівська центральна  районна лікарня» 

Чернігівської  районної  ради  Чернігівської області 

І. Адміністративно-управлінський підрозділ: 

-  апарат управління; 

-  відділ фінансового забезпечення; 

-  інформаційно – аналітичний відділ медичної статистики; 

-  відділ з інфекційного контролю 

 

  ІІ. Діагностично – лікувальні підрозділи:  

- хірургічне відділення з урологічними, офтальмологічними та 

отоларингологічними  ліжками; 

- операційний блок; 

- ортопедо - травматологічне відділення з ліжками медичної реабілітації; 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії; 

- гінекологічне відділення; 

- акушерське відділення з ліжками патології вагітності; 

-  інфекційне боксоване відділення з дитячими та дорослими ліжками; 

- терапевтичне відділення з кардіологічними та паліативними ліжками; 

- неврологічне відділення з паліативними ліжками та ліжками медичної 

реабілітації; 

- педіатричне відділення; 

- відділення фізичної та реабілітаційної медицини; 

- приймально-діагностичне та екстреної допомоги відділення; 



- відділення функціональної, ультразвукової діагностики та ендоскопії; 

- рентгенологічне відділення; 

- клініко-діагностична лабораторія; 

- поліклінічне відділення. 

 

  ІІІ.  Допоміжні підрозділи:  

- централізоване стерилізаційне відділення. 

  IV. Господарсько - обслуговуючий підрозділ 

 

   
Місце  провадження  господарської діяльності: 

 Юридична адреса:  

 14030, Чернігівська  область,  м.  Чернігів, вул. Шевченка, 114. 

 Фактичне місце знаходження:  

 14030, Чернігівська  область,  м.  Чернігів, вул. Шевченка, 114. 

 

 

 

Генеральний директор                                                                Д.РУДЕНКО 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


