
Затверджую 
Начальник управління охорони 
здоров’я  Міської ради 
міста Кропивницького 
 _____________ О.Макарук 
« __ » ______________2019 р. 

Структура 
комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

з 01.12.2019 року 
1. Адміністративно-управлінський персонал 
2. Господарсько-обслуговувальний персонал 
3. Інші допоміжні служби 
3.1. Відділ кадрів 
3.2. Планово-економічний відділ 
3.3. Бухгалтерія 
3.4. Гараж 
3.5. Кухня 
4. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики 
5. Центральне стерилізаційне відділення 
6. Фізіотерапевтичне відділення 
6.1. Радонова лабораторія 
6.2. Фізіотерапевтичний кабінет стаціонару №1 
6.3. Фізіотерапевтичний кабінет стаціонару №2 
6.4. Фізіотерапевтичний кабінет поліклініки 
7. Відділення функціональної діагностики 
7.1. Кабінет функціональної діагностики стаціонару №1 
7.2. Кабінет функціональної діагностики стаціонару №2 
7.3. Кабінет функціональної діагностики поліклініки 
8. Клініко-діагностична лабораторія 
8.1. Клінічний відділ стаціонару №1 
8.2. Клінічний відділ стаціонару №2 
8.3. Клінічний відділ поліклініки 
8.4. Бактеріологічний відділ стаціонару №1 
8.5. Біохімічний відділ стаціонару №1 
8.6. Біохімічний відділ поліклініки 
8.7. Експрес-лабораторія стаціонару № 1 
9. Рентгенологічне відділення 
9.1. Кабінет ультразвукової діагностики стаціонару №1 
9.2. Кабінет ультразвукової діагностики стаціонару №2 
9.3. Кабінет ультразвукової діагностики поліклініки 
9.4. Рентгенологічний кабінет стаціонару №1 
9.5. Рентгенологічний кабінет стаціонару №2 
9.6. Рентгенологічний кабінет поліклініки 
10. Загальнолікарняний персонал 
11. Цілодобовий стаціонар №1 на 255 ліжок 
11.1. Адміністративно-управлінський персонал 



11.2. Господарсько-обслуговувальний персонал 
11.3. Інші допоміжні служби 
11.3.1. Пральня 
11.4. 3агальнолікарняний персонал 
11.5. Приймальне відділення 
11.6. Терапевтичне відділення № 1 на 40 ліжок, з них 3 ліжок для ветеранів війни 
(40 терапевтичних ліжок) 
11.7. Терапевтичне відділення № 2 на 35 ліжок, з них 3 ліжка для ветеранів війни 
(35 терапевтичних ліжок) 
11.8. Неврологічне відділення на 40 ліжок, з них 3 ліжка для ветеранів війни (40 
неврологічних ліжок) 
11.9. Інфекційне відділення №1 на 30 ліжок (30 інфекційних ліжок для дорослих) 
11.10. Інфекційне відділення №2 на 40 ліжок (40 інфекційних ліжок для 
дорослих, з них 17 боксованих і 23 небоксованих) 
11.11. Дитяче інфекційне відділення на 55 ліжок (55 інфекційних ліжок для 
дітей, з них 50 боксованих і 5 небоксованих) 
11.12. Інфекційне відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок (6 інфекційних ліжок, 
з них 3 дитячих і 3 дорослих) 
11.13. Паліативне відділення на 15 ліжок (15 паліативних ліжок) 
12. Цілодобовий стаціонар № 2 на 155 ліжок 
12.1. Господарсько-обслуговувальний персонал 
12.2. Загальнолікарняний персонал 
12.3. Приймальне відділення 
12.4. Терапевтичне відділення на 45 ліжок, з них 2 ліжка для ветеранів війни (45 
терапевтичних ліжок) 
12.4.1. Палата інтенсивної терапії при терапевтичному відділенні на 6 ліжок 
12.5. Кардіологічне відділення на 40 ліжок, з них 2 ліжка для ветеранів війни (40 
кардіологічних ліжок) 
12.6. Гастроентерологічне відділення на 20 ліжок, з них 1 ліжка для ветеранів 
війни (20 гастроентерологічних ліжок) 
12.7. Ендокринологічне відділення на 20 ліжок, з них 2 ліжка для ветеранів війни 
(20 ендокринологічних ліжок) 
12.8. Неврологічне відділення відновного лікування для хворих з порушенням 
мозкового кровообігу на 30 ліжок, з них 1 ліжко для ветеранів війни (30 
неврологічних ліжок) 
13. Поліклініка 
13.1. Адміністративно-управлінський персонал 
13.2. Господарсько-обслуговувальний персонал 
13.3. Реєстратура 
13.4. Кабінет лікарсько-консультативної комісії 
13.5. Терапевтичний кабінет 
13.6. Ендокринологічний кабінет 
13.7. Ревматологічний кабінет 
13.8. Кабінет інфекційних захворювань 
13.9. Кардіологічний кабінет 
13.10. Гастроентерологічний кабінет 



13.11. Хірургічне відділення 
13.11.1. Ендоскопічний кабінет 
13.11.2. Офтальмологічний кабінет 
13.11.3. Отоларингологічний кабінет 
13.12. Неврологічне відділення 
13.13. Процедурний кабінет 
13.14. Відділення профілактики 
13.14.1. Оглядовий кабінет 
13.15. Денний стаціонар № 1 на 76 ліжок (17 ліжок денного стаціонару в 
режимом роботи у дві зміни, із них 10 ліжок неврологічних, 5 ліжок 
офтальмологічних, 2 ліжка хірургічного профілю; 30 ліжок денного стаціонару 
урологічного профілю, 6 ліжок неврологічних, 6 ліжок терапевтичних з режимом 
роботи в одну зміну). 
13.16. Денний стаціонар № 2 на 90 ліжок (40 ліжок неврологічних, 10 ліжок 
кардіологічних, 10 ліжок гастроентерологічних, 20 ліжок пульмонологічних та 
10 ліжок ендокринологічних з режимом роботи в одну зміну). 
 
 
 
 
Головний лікар         Олександр Артюх 


