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ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони
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1. Загальнi положення
1 , 1. Положення про навчання i перевiрку знань з питань охорони працi у КНП кОбласне

територiальне медичне об'еднання м. Краматорськ>> (dалi - Положення) встановлюе
порядок навчання та перевiрки знань з питань охорони працi посадових осiб та iнших
працiвникiв пiдприемства у проuесi трудовоi дiяльностi, а також стулентiв пiд час
проходження ними практ}tк}r на пiдпрlrемствi.

1.2. Положення спрямоване на реалiзацiю на пiдприемствi системи безперервного
навчання з питань охорони працi посадових осiб та iнших працiвнлrкiв, надання
долiкарськоТ допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв i правил поведiнки в разi
виникнення aBapili.

1.3. Влrмоги Положення е обов'язковими для виконання BciMa працiвниками
пiдприемства. Контроль за дотриманням в}lмог Положення здiйснюе служба охорони прачi
пiдприемства.

1.4. У цьому Положеннi наведенi н}Iжче TepMiHlr вживаються в таких знач9ннях:
навчання з питань охорони прачi - навчання працiвникiв (а також студентiв, якi

проходять практику на пiдприсмствi) з метою отримання необхi,цних знань i навrrчок
з п}шань oxopoнIr працi;

робота з пiдвнщеною небезпекою - робота в умовах впливу шкiдливлrх та небез-
печних влrробничих чиннrrкiв або така, де е потреба у професiliному доборi, або
пов'язана з обслуговуванням, застосуванням технiчнлrх засобiв прачi чи управлiнням
технологiчними процесами, що характеризуються пiдвищеним ступенем ризику
виникнення аварiй, пожеж, загрози життю, заподiяння шкоди здоров'ю, MariHy,
довкiллю;

спецiальне навчання - щорiчне вивчення вимог вiдповiдних нормативно-правових
aKTiB 3 охорони працi працiвниками, якi залучаються до виконання робiт з
пiдвищеною небезпекою або там, де е потреба в професiйному лоборi;

стажування - набуття працiвником (стажистом) практt{чного досвiду виконання
Завдань i обов'язкiв на робочому Micui пiд безпосереднiм керiвнlrцтвом досвiдченого
працiвника,

лублювапня - caMocTiriHe вllконання працiвнrrком (дублером) професiйних обов'язкiв
на робочому мiсцi пiд наглядом досвiдченого працiвника з обов'язковим
проходженням протиаварiйного i протипожежного тренувань.

2. Органiзацiя навчанпя i перевiрки знапь з питань охоронп працi на пiдприемствi
2.1. Прачiвники пiд час прийнятгя на робоry й у процесi роботи, а також студентrr пiд

час виробничоi практики проходять на пiдприемсгвi за рахунок роботодавця iнструктажi,



навчання та перевiрку знань з питань охорони працi, надання долiкарськот допомоги
потерпiл}rм вiд нещасних випадкiв, а також правил поведiнки у разi виникнення aBapii.

2.2.Переппроведенням навчання на пiдприемствi формуються вiдповiднi плани-графiки
проведення навчання та перевiрки знань з питань oxopoн}r прачi. З планами-графiками
мають буги ознаliомленi праuiвнrrки.

2.3. Органiзацiю навчання працiвникiв з питань oxopoн}r працi, у т. ч. пiд час професiйноi
пiдготовки, перепiдготовки та пiдвrrщення квалiфiкачii на пiдпрlrемствi, здiriснюють
працiвники вiддiлу кадрiв1.

2,4. Осое,и. яких приймають на роботу, пов'язану з пiдвищеною пожежною небезпекою,
попередньо проходять спецiальне навчання (пожежно-технiчнлrй MiHiMyM) Праuiвники,
зарiнятi на роботах iз пiдвищеною пожежною небезпекою, 1 раз на piK прохолять перевiрку
знань вiдповiдних нормативних акriв з пожежноi безпеки, а посадовi особrr до початку
виконання своТх обов'язкiв i перiолично (1 раз на 3 роки) проходять навчання i перевiрку
знань з питань пожежнот безпеки.

2.5. Особи, якi сумiщають професii, проходять навчання, iнструктаж i перевiрку знань з

питань охорони праui як за своiми основнимll професiями, так i за професiями за
сумiсництвом.

2.6. Перед перевiркою знань з питань охорони праui на пiдприемствi для працiвникiв
органiзуеться навчання: лекцii, ceMiHaplr та консультацiТ2.

2.7. Перевiрка знань з питань охорони праui проводlrться за норматtrвно-правовлrми
акгами з охорони праui, додержання яких входить до функцiональних обов'язкiв
прачiвникiв.

2.8. Перевiрка знань працiвникiв з пrrтань охорони прачi на пiдприемствi здiйснюсться
комiсiею з перевiрки знань з плfiань охорони праui пiдпрлtемства(dа,ti -- комiсiя), склад якоi
затверджуеться наказом KepiBHlrKa пiдпрлtемства. Головою KoMiciT призначасться керiвник
пiдприемства або його заступник, до службових обов'язкiв яких входить органiзачiя роботи
з охорони працi, а в разi створення комiсiй в окремих cтpyкTypнllx пiдрозлiлах - ix очолюе
керiвник вiдповiдного пiдроздiлу або його засryпник.

Що склалу KoMicii входять спецiалiсти служби охорони працi, представники юридичноi,
виробничих, технiчних служб, представник профспiлки. Комiсiя вважаеться правочинною,
якщо вона скJIадаеться не менше нiж з 3 осiб.

Участь представника територiального управлiння ,Щержгiрпромнагляду у складi KoMicii
обов'язкова пiд час первинноi перевiрки знань з питань охорони прачi у праuiвникiв, якi
залучаються до виконання робiт з пiдвищеною небезпекою3.

2.9, Yct Liлени KoMicii в порядку, встановленому цим Положенням, проходять навчання
та перевiрку знань з питань охорони працi.

2.10. Перелiки питань для перевiркlr знань з охорони працi для посадових ооiб, а також
для осiб, якi залучаються до виконання робiт з пiдвищеною небезпекою, складаються
членами KoMicii та затверджуються KepiBHrrKoM пiдприемства.

Органiзацiю навчання працiвникiв з питань охорони працi також можуть здiЙснювати iншi спецiалiсти, на

яких вiдповiдно до наказу керiвника пiдприсмства покладено органiзацiю цiеТ роботи.

2

Навчання з питань охорони працi може проводитись як традицiЙними методами, так i з використанням
сучасних видiв навчання- модульного, дистанцiйного тощо, а також з використанням технiчних засобiв
навчання: аудiовiзуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерiв.

з

fio складу KoMiciT пiдприсмства також можуть залучатися cTpaxoBi експерти з охорони працi вiдповiдного

робочого органу виконавчоТ дирекцiТ Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
та професiйних захворювань УкраТни та виЙадачi охорони працi, якi проводили навчання.



2.1 l. Формою перевiрки знань з п}lтань охорони прачi е iспит, що провод}lться комiсiею
за екзаменацiйними бiлетами у виглядi усного опрtтуванняа.

2.|2, На пiдставi Перелiку робiт з пiдвищеною небезпекою, затвердженому нак€вом
,Щержнаглядохоронпрацi вiд 26.аТ.2005 }lЪ l5 та зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицii
YKpaiHlr вiд 15.02.2005 J\'9232l|0512 (додатокNэ1), атакож Перелiку робiт, де е потреба у
професiйному лоборi, затвердженому наказом МОЗ, ,Щержнаглядохоронпрацi вiд23 .09.1994
Ns 2631121 та зарееýтрованому MiHicTepcTBoM юстицii Украiни вiд 25.01.95 ]\Ь18/554, на
пiдприемствi мае бути розроблено i затверджено наказом керiвника пiдприемства Перелiк
робiт з пiдвrrщеною небезпекою (додаток Nлl ), та перелiк робiт де е потреба у професiflному
лоборi (додаток Ns2) для проведення яких потрiбне спецiальне навчання i щорiчна перевiрка
знань з питань охорони працi.

2.1З, Результат перевiрки знань з питань oxopoнIr прачi оформлюсться Протоколом
засiдання KoMicii з перевiрки знань з питань oxopoн}r працi (додаток JФ3). TepMiH зберiгання
Протоколiв - не менше нiж 5 poKiB.

Прачiвникам, якi виконують роботи з пiдвищеною небезпекою, та якi пiд час перевiрки
знань з oxopoн}r прачi виявили задовiльнi результати, видаеться Посвiдчення про перевiрку
знань з питань охорони прачi (додаток J\b4).

В Протоколi та Посвiдченнi у стислili формiзазначаеться перелiк основних нормативно-
правових aKTiB з охорони прачi та з безпечного виконання конкретних видiв робiт, з яких
працiвник пройшов перевiрку знань.

2.14.При незадовiльних результатах перевiркlr знань з питань охорони працi працiвнlrкrr
протягом одного мiсяця повиннi проliти повторне навчання i повторну перевiрку знань.

2 15. Не допускаються до роботи прачiвники, у т. ч. посадовi особи, якi не проriшли
навчання, iнструкгаж i перевiрку знань з питань охорони працi.

2.1б. Органiзацiя проведення перевiрки знань з питань охорони працi, оформлення,
облiк i зберiгання протоколiв перевiрки знань, оформлення й облiк посвiдчень про
перевiрку знань з питань oxopoн}r праui покладаеться на слркбу oxopoнtr прачi
пiдприемства.

2 17 Вiдповiдальнiсть за органiзацiю i здiйснення iнструкгажiв, навчання та перевiрки
знань прашiвникiв з пlrTaHb охорони прачi покJIадасться на керiвника пiдприемства.

3. Спецiальне навчання i перевiрка знань з питань охорони праui
3,1. Працiвники, зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпекою, проходять щорiчне

спецiальне навчання i перевiрку знань вiдповiдних норматrtвно-правових aKTiB з oxopoн}r
прачi5.

3.2. Спецiальне навчання з питань oxopoнIr прачi проводиться на пiдпрлrемgгвi за
навч€}льн}lми планам}t та програмами, якi розроблено з урахуванням конкретних видiв робiт,
виробнrrчих умов, функцiональних обов'язкiв працiвникiв i затверджено наказом керiвника
пiдприемсгва.

4. Навчання i перевiрка знань з питань охоропи прачi посадових осiб
4.1. Посадовi особи (згiдно з Перелiком посадових осiб, якi проходять навчання i

перевiрку знань з питань oxopoнtl працi на пiдпрлrемствi (додаток J\95)), пiд час приitняття

4

Формою перевiрки знань з питань охорони працi працiвникiв може бути також тесryвання, що проводиться
комiсiею за допомогою технiчних засобiв (автоекзаменатори, модульнi тести тоцо).

5

У разi здiЙснення професiЙноТ пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ безпосередньо на
пiдприемствi спецiальне навчання з питань Ьхорони працi е складовою зазначеноТ професiйноТ пiдготовки.



на роботу i перiодично, l раз на З роки, навчаються згiдно з Тематичним планом i
програмою навчання з питань охорони працi для посадовло< осiб.

4,2. Керiвник пiдприсмства, спецiалiсти служби oxopoн}r працi, члени KoMiciT з перевiрки
знань з пt{тань охорони працi, проходять навчання пiд час прrrйнягтя на роботу i
перiодично, 1 раз на 3 роки, у гiLлузевому або спецiальному навчiшьному закладi,

4.3. Навчання i перевiрку знань з питань охорони прачi вiдповiдно до виконуваноi роботи
проходять особи, вiдповiдальнi за технiчний gган i безпечну експлуатацiю машлlн,
механiзмiв, обладнання пiдвищеноi небезпек}l, та посадовi особи, службовi обов'язки яклrх

пов'язанi з:

а) керiвництвом та контролем за виконанням робiт з пiдвищеною небе3пекою;
б) будiвництвом, експлуатацiею, реконструкцiею, технiчним переоснащенням,

консервацiею та лiквiдацiею об'ектiв пiдвищеноi небезпеки,
в) розробленням проектiв, технологiчнt{х регламентiв та iншоi технiчноТ документацii

лля робiт з пiдвиценою небезпекою;
г) пiдготовкою персон:Lлу для обслуговування машин, механiзмiв та ycTaTKyBaHHrI

пiдвищеноТ небезпеки,
г) розробленням нормативно-правових акгiв з питань виготовлення, мошгажу та

експлуатацiТ машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки та об'екгiв пiдвищеноТ
небезпеки.

4.4. Позачерговi навчання i перевiрка знань посадових осiб та спецiалiстiв служби
охорони прачi проводяться при переведеннi прачiвника на iншу роботу або призначеннi
riого на iншу посалу, що потребуе додаткових знань з питань oxopoнIr прачi.

у разi якщо на пiдприсмствi стався нещасний випадок (професiirне отруення) груповий
або iз смертельним наслiдком, посадовi особи, спецiалiсти слуrкби охорони прашi

пiдприемства повиннi протягом мiсяця проriти позачергове навчання i перевiрку знань з

питань охорони прачi в порядку, встановленому цим Положенням, якщо комiсiею з

розслiдування встановлено фаrст порушення ними вимог нормативно-правових акгiв з

охорони прачi.
Позачергове навчання з метою ознайомлення з новl{ми нормативно-правовими aKTaMtI з

охорони працi може проводитиоя у формi ceMiHapiB.

5. Органiзацiя проведення iнструlсгажiв з питань охорони праui
5.1. Прачiвники пiд час прийняття на робоry та перiолlrчно, проходять на пiдприемствi

iнструкгажi з питань охорони прачi (dа.чi - iнструкгажi), з питань надання лолiкарськоi
допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв, а також з правlrл поведiнки та дiй прrr

вt{никненнi аварiйних ситуачiй, пожеж i стихiйних лих.
5.2. За характером i часом проведення iнструктажi подiляються на вступний, первинний,

повторний, позаплановий та цiльовий.
5.3, Вступний iнструктаж провод}rться з:

r yciMa працiвникамлr, якi прrrймаються на постiйну або т}tмчасову роботу,
незалежно вiд iхньоi освiти, стажу роботи та посади,

о працiвнllками iнших органiзацiй, якi прибули на пiдприемство i беруть
безпосерелню участь у вrrробничому процесi або виконують iншi роботи для
пiдприемства;

о студентамll, якi прибулlr на пiдприемство для проходження трудового або
професiйного навчання;

о екскурсантами (у ра.зi eKcKypcii на пiдпрrrемство).
Вступний iнструктаж прOводиться спецiалiстом служби охорони працi (або iншlrм

фахiвцем вiдповiдно до наказу KepiBHrrKa пiдприемства), який в установленому цIrм
Положенням порядку пройшов навчання i перевiрку знань з питань охорони прачi.

Вступниri iнструктаж проводиться в кабiнетi охорони прачi з використанюIм сучасних
технiчних засобiв навчання, навчiIльних та наочних посiбникiв за Програмою, розробленою



службою охорони працi. Програма та трrrвалiсть iнструктажу затвердltryються керiвником
пiдприемстваб.

Запис про проведення вступного iнструкгажу вносять у Журнал ресстрацii вступного
iнструктажу з п}rтань охорони працi, який зберiгаеться службою охорони прачi або
працiвником, що вiдповiдае за проведення вступного iнструктажу, а також у наказi про
прийняття праuiвника на роботу.

5.4. Первинний iнструктаяс проводиться до початку роботи безпосередньо на

робочому мiсцi з працiвником:
о новоприйнятим (постiйно чIt тимчасово) на пiдприемство;
о який переводиться з одного структурного пiдроздiлу пiдприемства до iншого;
о який виконуватиме нову для нього роботу;
о вiдрядженим працiвником iншого пiдпрrrемствц який бере безпосередню участь у

виробничому процесi на пiдприсмствi.
Проводиться зi студентами навчальних закладiв:

. до початкутрудового або професiйного навчання;
о перед виконанням кожного навчuLпьного завдання, пов'язаного з використанням

рiзних механiзмiв, iHcTpyMeHTiB, матерiалiв тощо,
Первltнниri iнструктаж проводиться на робочому Micui з групою осiб одного фаху за

дiючимrr на пiдприемствi iнструкцiями з охорони прачi вiдповiдно до виконуваних робiт.
5.5. IIовторний iнструктаж проводиться на робочому мiсцi з групою працiвникiв, якi

виконують однотипнi роботи, за обсяюм i змiстом перелiку питань первинного
iнструктажу:

. на роботах з пiдвищеною небезпекою - l раз на З мiсяцi,

. для решти робiт - 1 раз на б мiсяцiв.
5.6. Позаплановий iнструкгаж проводиться з праuiвниками на робочому мiсцi (або в

кабiнетi oxopoнtr праui):
о при введеннi в дiю нових або переглянутих нормативно-правових аlсгiв з

охорони працi, а також при BHeceHHi до них змiн та доповнень;
. при змiнi технологiчного процесу, замiнi або модернiзацii устаткування,

прилалiв та iHcTpyMeHTiB, вихiдноi с}rровини, матерiалiв та iнших факторiв, що
впливають на стан охорони працi;

. при порушеннях працiвниками вимог нормативно-правових aKTiB з охорони
працi, що призвело до травм, аварiй, пожеж тощо;

о при перервi в роботi влlконавця робiт бiльш нiж на 30 календарних днiв - для
РОбiт з пiдвrtщеною небезпекою, а для решти робiт - понад б0 днiв.

Позаплановий iнструкгаж зi студентами провод}rться пiд час проведення трудового i
професiйного навчання при порушеннi ними вимог нормативно-правових акгiв з охорони
працi, яке може прlrзвестtr або прltзвело до травм, aBapiri, пожеж тощо.

Позаплановий iHcTpyKTaж може проводитись iндивiдуально з окремим працiвником або
з групою працiвникiв одного фа*у Обсяг i змiст позапланового iнструктажу визначаються
в кожному окремому випадку залежно вiд причин i обставин, що спричинили потребу liого
проведення.

5.7, I|iльовий iнструктаж проводиться з працiвникамll при:
о лiквiдацii aBapii або стихiйного лиха;
. проведеннi робiт, на якi, вiдповiдно до законодавства, оформлюються наряд-

допуск, наказ (розпорядження).

6

У разi вiдсутностi на пiдприемствi кабiнету охорони працi, iнструктаж може проводитися у спецiально
обладнаному для цього примiщеннi.



Щiльовиli iнструктаж проводиться iндивiдуально з окремим праuiвником або з групою
працiвникiв, Обсяг i змiст цiльового iнструктажу визначаються залежно вiд виду робiт, що
виконуват}rмуться.

5.8. Первинний, повторниri, позаплановий i цiльовий iнструкгажi проводить
безпосереднiй керiвник робiт (начальник структурного пiдроздiлу, майстер тощо).

5.9. Первинний, повторний, позаплановий i цiльовий iнструктажi завершуються
перевiркою знань у виглядi усного опитування (або iз застосуванням технiчних засобiв), а
також перевiркою набутих навичок безпечних мgгодiв прачi особою, яка проводила
iнструктаж.

При незадовiльних результатах перевiрки знань, yMiHb i навичок щодо безпечного
виконання робiт пiсля первинного, повторного чи позапланового iнструктажiв, протягом l0
днiв додатково проводяться iнструктаж i повторна перевiрка знань.

При незадовiльнлж результатах перевiрки знань пiсля цiльового iнструктажу допуск до
виконання робiт не надаеться. Повторна перевiрка знань при цьому не дозволяеться.

5.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цiльового iнструктажiв
працiвникiв та ix допуск до робот}r, особа, яка проводила iнструктаж, вносить запис до
Журналу реестрацii iнструктажiв з пlrтань oxopoн}t прачi на робочому мiсчi, cTopiHKrr якого
повиннi бути пронумерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою.

У разi виконання робiт, що потребують оформлення наряду-допуску, запис про
проведення цiльового iнструктажу обов'язково вноситься в наряд-допуск, а в Журнал
реестраuiТ iнструктажiв з питань охорони прачi на робочому Micui обов'язково.

5.1 1. Перелiк професiй та посад працiвникiв" якi звiльняються вiд повторного
iнструктажу, затверджуеться керiвником пiдприсмства (додаток JФ б). До цього перелiку
включаються прачiвники, участь у виробничому процесi яких не пов'язана з безпосереднiм
обслуговуванням об'ектiв, машин, механiзмiв, устаткування; застосуванням приладiв та
iHcTpyMeHTiB, збереженням або переробкою с}lровини, матерiалiв тощо.

б. Стажування, лублювання i допуск праuiвникiв до роботи7
6. l. Новоприйнягi на пiдприемство праuiвники пiсля первинного iнструкгажу на робочому

мiсцi до початку самосгiйнот роботи повиннi пiд керiвницгвом досвiдчених, ква.пiфiкованих
прачiвникiв пройги стажуваннrl не менше 2-15 змiн або дублювання протягом не менше б змiн.

б.2. Прачiвниклl, функцiональнi обов'язки яких пов'язанi iз забезпеченням безаварiйноi

роботи об'екгiв пiдвищеноi небезпеки або з виконанням окремих робiт пiдвrrщеноi
небезпеки, до початку самостiйноi роботи проходять дублювання з обов'язковим
проходженням у цеri перiод протиаварiliних i про,гипожежнrrх тренувань вiдповiдно до Плану
лiквiдацil аварiй.

6.з.,Щопуск до стажування (лублювання) оформлюеться нак:}зом KepiBHrrKa
пiдприемства вiдповiдно до затвердженого на пiдприемствi Перелiку посад i професiй
працiвникiв, якi проходять стажування (лублювання). У наказi зtвначаеться трrrвалiсть
стажування (дублювання) та вкl}зуеться прiзвrrще прачiвника, вiдповiдального за його
проведення.

Тривалiсть стажування (лублювання) залежить вiд стажу i характеру роботи,
квалiфiкацii прачiвника та визначаеться згiдно з нормативно-правовимr{ актами з охорони
прачi.

7 Стажування (дублювання) проводиться, як правило, пiд час професiЙноi'пiдготовки на право виконання

робiт з пiдвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони працi,
L{e стосуеться, зокрема, теплових та атомних електростанцiй, гiрничодобувних пiдприемств, iнших подiбних
o6'eKTiB, порушення технологiчних режимiв яких явля€ загрозу для працiвникiв та навколиlлнього
середович.l,а.



6.4. ПрачiвнIlки, якi мають стаж роботrt за вiдповiдною професiею не менше нiж 3 роки
або якi переводяться з одного пiдроздiлу ло iншого, де характер роботи та тип обладнання,
на якому вони працюватимугь, не змiнюеться, можуть бути звiльненi вiд проходженнrI
стажування (лублювання) наказом керiвника пiдприемства.

б.5. Стажування (дублювання) проволиться за програмами для KoHKpeTHoi професiТ, якi
розробляються на пiдприемствi (KepiBHrrKoM структурного пiдроздiла) вiдповiдно до
функцiональних обов'язкiв працiвника i затвер,чжуються керiвником пiдприемства.

6.6. Стажування (лублювання) проводиться наробочих мiсцях пiдприемства. У прочесi
стажування працiвники повиннi виконувати роботи, якi за складнiстю, характером,
вимогам1{ безпеки вiдповiдають роботам, що перелбачаються функцiональним}I
обов'язками цtж прачiвникiв8,

6.7 . У прочесi стажування (лублювання) прачiвник повIlнен:
. закрiпити знання щодо правил безпечноi експлуатачii технологiчного

обладнання, технологiчних i посадовlrх iнструкцiй, iнструкчiй з охорони праui;
о оволодiти навичкамrr орiснтування у виробнlrчих ситуацiях у нормальнrrх i

аварiйнlrх умовах;
о засвоiти в KoHKpeTH}rx умовах технологiчнi процеси i обладнання, методи

безаварiйного керування ними з метою забезпечення вимог безпеки працi.
6.8. Пiсля закiнчення стажування (дублювання) та при задовiльних результатах перевiркrr

знань з питань охорони прачi наказом KepiBHrrKa пiдприемства працiвнtlк допускаеться до
caMocTiirHoi роботи, про що робиться зап}rс у Журналi реесграцii iнструктажiв з питань
охорони прачi на робочому мiсчi, Якщо працiвнttк не оволодiв необхiднлtми виробничими
навичками чи отримав незадовiльну ouiHKy з протиаварiйних та протипожежних тренувань,
то стажування (дублювання) новим HaKitзoM може бути проловжено на TepMiH не бiльше 2
змiн.

Iнженер з oxopoнtl прачi А. В. Внуков

8 Стажування (дублювання) також може проволитися на робочих мiсцях iншого подiбного за технологiею
пiдприемства.



охорони працi, згiдно затвердженого наказом fiержнаглядохоронпрачi
Украihи вiд 2б.01.2005р. J\ъ l5 та заре€строваному в MiHicTepcTBi юстицiТ

Украiни вiд 15.02.2005 ЛЪ232/10512)
l. Обслуговування посуд}lн, працюючих пiд тиском (п.б3).
2. Роботи на дiючих електроустановках (п 3).
3. Роботи в 3онах дiт струму високот частоти, iонiзуючого випромiнювання,

електростатично го i електромагнiтного полiв (п. 4).
4. Роботи з отруйнlrми, шкiдливими речов}lнами (п 3б).
5. Елекгрозварювальнi, газовогневiроботи(п.1).
б. Ремонт, монтаж, булiвельнi та iншi роботи що виконуються на висотi понад

1,3M (п.94).

7. Транспортування балонiв, контейнерiв, емностейr iз

стисненими, зрiдженими, отруйним}l, вибухонебезпечними та iнертними

гalзами, Тх заповнення та ремонт (п.l2).

8. Експлуатацiя циклотронiв, бетатронiв,
прискорювачiв та iнших прискорювIIJIьних установок (п.35).

9, Роботи з викорllстанням iнертних газiв (п 38).

[оdаtпок М1 do Поiлоскення про поряdок

провеdення навчання i перевiркu знань з пuпutнь охоронu працi

ЗЛТВЕРД}IGНО
Наказ

duрекmор а КНП к об; шсне mерumорiсulьне об' еlншulя,L Кр съuаmорсь к>
<26> квimня 2021р. ýs 146

пЕрЕлIк
робiт з пiдвищеною небезпекою

(для ведення яких необхiдно проведення щорiчноi перевiрки знань з

лlнlиних

Iнженер з охорони прачi А. В. Внуков



fоlаmок М2 do Поiлоlкеtlня про поltяDок

провеdення навчання i перевiркu знань з пuпutнь охоронu процi

здтI}Ерд)ItЕн0
Накаэ

duрекmора Кнп кобласне mepumopicb,tbHe об'еdналtня лL Кромаmорськ>
<2б> квimня 2021р. М 146

пЕрЕлIк
робiт де € потреба у професiйному лоборi

(ДЛЯ ВеДення яких необхiдно проведення щорiчного спецiального
навчання та перевiрки знань з охорони працi, згiдно затвердженого

наказом Моз Украiни та Держнаглядохоронпрацi Украihи вiд
23.09.1994Р. ЛЬ 263/|2l та заре€строваному MiHicTepcTBoM юстицiТ

Украihи вiд 25.01.95 лъ18/554)

1. РОбОти по обслуговуванню дiючих елеlсгроустановок напругою до l000B та
виконування в них оператIrвних перекJtючень" наладнаних робiт (п.5)

2.

J.

на висотi понад 1,3M (п.4).

Роботи, зв'язанi з керуванням н:Lземнlrм транспортом (п.9).
Роботrr на висотi, Ремонт, монтаж, булiвельнi та iншi роботи що виконуються

Iнженер з oxopoнrr працi А. В. Внуков



!оdаmок М3 do Полохсеttня про поряdок

провеdення навчання i перевiркu знанr, з пumлrнь охоронu працi

ЗДТВЕРДЖЕНО
Накаэ

duрекmора КНП кОбitасне mepumopitulbHe об'еdпання м- Крльuаmорськ>
<26> квimпя 202Ip. ",'fs 14б

Комiсiя у складi:
голови

К Н П к О бл ас н е mер иmор iaJl ь н е о б' е d н uн ня tw. Кр a*t аmор сь ю)

протокол лъ
ЗАСIДАННЯ KOMICfi З ПЕРЕВIРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ

прАцI

20__ р м. Краматорськ

(прiзвище, iнiцiа-,rи. посада)

1членlв Koмlcll:
(прiзвище, iнiцiали. посада)

створена на пiдставi наказу вiд "_"
перевiрила знання

20_р Ng ,

(перелiк осковних нор}lативно-правови\ акгiв з

охорони прачi. lta якиLIи цроводилася псревiрка знань)

}lb

з/п
Прiзвrtще, iм'я
та по батьковi
працiвника

Посада,
професiя

(фах)

Мiсце роботlr (для
пiдприемства - структурний

пiдроздiл)

знае / не знае Примiтка

l 2 J 4 5 6



голова koMicii

Члени KoMicii:

мп.

Примiтка. У разi проведення
печаткою не обов'язкове.

lнженер з oxopoнtr прачi

перевiрки знань комiсiею

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

пiдприемства затвердження протоколу

А. В. Внуков



!оdаmок ýо4 lo Полоltсення про поряlок

провеdення навчання i перевiркu знань з пumань ожоронu працi

ЗДТВЕРДЖЕНО
Наказ

d uр е кmор а КН П < О бiл шс н е mер u mор i a,l ь н е о б' ed паtrня ]lL Кр аuаmор с ь к >

к26> квiпlня 2а2Щ. М 146

Знак безпеки Обкладинка посвiдчення

ПОСВIДЧЕННЯ
про перевiрку знань з питань охOрони працi

Перша cTopiHKa посвiдчення

КНП кОбласне mераmорitшьне об'еdнанпя м Кршuаmорськ>

ПОСВIДЧЕННЯ NЬ

Видано
(прiзвище. iл.t'я та по батьковi)

посада
(фах)
мiсце роботи
про те, що BiH(a) пройшов(ла) навчання i виявив(ла) потрiбнi
знання

(перелiк основних нормативно-правовшý акгiв з охорони праtti,

за якими проводилася перевiрка знань)

Пiдстава: протокол засiдання KoMiciT з перевiрки знань

вiд "_"
м. п.
Голова KoMiciT

2а_р. .Nb

(прiзвище (пiдшс)

ВIДОМОСТI ПРО ПВРIОДИЧНУ ПЕРЕВIРКУ ЗНАНЪ

Посада (фах)
виявив(ла) потрiбнi знання

за якими проводилася перевiрка знань)

(перелiк норN{ативно-правових акгiв з охорони праui.



Голова KoMiciT

мп

(прiзвище (пiдпис)

Iнженер з oxopoнIr прачi А, В. Внуков



flоdаmок ]tsf dо Пoiloucettшя про поряlок

провеdення навчання i перевiркu знань з пumltн., охоронu працi

ЗЛТВЕРД}КЕНО
Наказ

duрекmоро КНП кОбласне mерumорiсulьне об'еOноння м- Кро,,ппmорськл
<2бу квimпя 2a2lp. ýs 14б

пЕрЕлIк
Посад, посадових осiб i спецiалiстiв, якi проходять навчання i перевiрку

знань з питань охорони працi

1. Щиректор КНП <<Обласне територiальне медичне об'еднання м.
Краматорсьо.

2. Заступник дирекгораз адмiнiстративно-господарськоi дiяльностi.
З. Iнженер з охорони працi.

4. Медичний директор з лiкувальноi частини.
5. Завiдувачгосподарством.
6. Завiдувачi вiддiлень.
7 . Вiдповiдальна особа з оп у сателiтному чентрi нефрологiт та дiалiзу м.Бахмуг
8. Вiдповiдальна особа з оп у сателiтному чентрi нефрологii та дiалiзу

м.Мирнограл
9. Вiдповiдальна особа з оп у сателiтному чентрi нефрологii та дiшriзу м.велика

новосiлка

Iнженер з охорони прачi А. В. Внуков



!оdаmокJ|Геб do Полоэкелtня про поряdок

провеdення навч(rння i перевiркu знань з пuпutнь охоронu працi

злтвЕрдхtЕно
Наксtз

duрекmор а КНП к О б;tасне mерumорiсьz ь не об' еdн ання llL Кр шаоmорс bKll
к26> квimня 202lp. ýs 14б

пЕрЕлIк
Професiй та посад робiтникiв, якi звiльняються вiд повторного

iнструктажу з питань охорони працi

l. Щиректор КНП <Обласне територiальне медичне об'еднання м.

Краматорсьо.
2. Заступникдиректораз адмiнiстративно-господарськоiдiяльностi.
3. Iнженерз охорони працi.

4. Завiдувачi вiддiленнями.
5, Медичний дирекгор з лiкувальноi частлrни.

6. Головна медична сестра.

7. Вiдповiдальна особа з оп у сателiтному центрi нефрологii та дiалiзу
м.Бахмуг, м.Мирноград, м.Велика Новосiлка.

8. Головний бухгаrrтер.

9. Завiдуючий господарством.

l0. Фахiвець з питань цивiльного зiхисту.
1l. Провiдний юрисконсульт
|2. Юрисконсульт
13. Начальник вiддiлу калрiв

|4. Iнспектор з кадрiв
l 5. Заступник головного бухгалтера
16. Фахiвець з державних закупiвель
17. Провiдний бухгалтер з фiнансового облiку
18. Бухгалтер з фiнансового облiку
19. Бухгаrrrер з фiнансового облiку
20. Бухгалтер з облiку господарських матерiалiв
21. Бухгаптер з розрахункiв з працiвниками
22. Бухгалтер з розрахункiв з працiвниками
23. Бухгагпер з облiку основних засобiв
24. Бухгалтер з облiку та калькулюваннJl продуктiв харчування
25. Бухгаrrгер з облiку та каJIькулювання продукгiв харчування
26. Бухгалтер з облiку медикаментiв



27 . Бухгалтер з облiку медикаментiв
28. Бухгалтер з облiку медикаментiв
29. Бухгалтер з облiку ПДВ
30. Бухгалтер з облiку взаеморозрахункiв з постачальниками
3l. Бухгалтер з облiку взаеморозрахункiв з постачаJIьниками
32.Касир
33. Начальник планово-економiчного вiддiлу
34. EKoHoMicT з працi
35. EKoHoMicT з прачi
36. EKoHoMicT з фiнансовоi роботи
37. EKoHoMicT iз цiноугворення
38. Статистик медичний
39, Фахiвець зi стратегiчного розвитку
40. Iнженер-програмiст
41. Оператор комп'ютерного набору

42. Менеджер iз зв'язкiв з громадськiстю
43, Дiловод
44. Секретар

Iнженер з oxopoн}r прачi

/-
А. В, Внуков



flоdаmок JYo7 do Положення про поряt)ок

провеdення навчоння i перевiркu знань з пuпutнл, ожоронu працi

ЗЛТВЕРДЖЕНО
Нсtказ

duрекmора КНП кОбласне mерumорiutьне об'сlнання м- Крсьшmорсью)
к2бу квimня 2021р. Is 146

пЕрЕлIк
Професiй та посад робiтникiв, якi проходять стажування на робочому

мiсцi.

Онкохiрургiчне вiддiлення

Лiкар-хiрург-онколог

Лiкар-хiрург

Лiкар-онколог

Лiкар-уролог

Сестра медична старша (брат медичний старший)

Сестра медична (брат медичний) процедурного кабiнсгу

Сестра медична (палатна) (брат медrtчний (палатний)

Сестра медична (брат медичний) перев'язувальноi гнiйноi

Сестра медична (брат медичнlrй) перев'язувальноi

Лiкар-стаrкист з онкохiрургiТ

Лiкар-iнтерн з хiрургiТ

Сестра-господиня

Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця) (мололший медичний брат (caHiTap-
буфетник)

Молодша медllчна сестра (caHiTapKa процедурного кабiнgгу) (молодшrrй медичний брат
(caHiTap процедурного кабiнету)



Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (мололшrrй медичний брат (caHiTap
палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa перев'язувальноi) (молодший медичний брат (caHiTap
перев'язувальноi)

Онкогiнекологiчне вiддiлення

Лiкар-гiнеколог-онколог

Сестра медична старша (брат медичний старший)

Сестра мед}lчна (палатна) (брат медичнrril (палатний)

Сестра медична (брат медlrчнrrй) процедурного кабiнету

Сестра медична (брат медичний) перев'язувальноi

Сестра-господиня

Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця) (мололший меди.tний брж (caHiTap-
буфетник)

Молодша медична сестра (санiтарка-прlrбlrральниця) (молодший медичний брат (caHiTap-
прибиральник)

Молодша медична сестра (санiтарка-ванниця) (мололший медrtчний брат (санiтар-ванник)

Молодша мед}lчна сестра (caHiTapKa процедурного кабiнету) (молодший медичний брат
(caHiTap процедурного кабiнету)

Молодша медична сестра (caHiTapKa перев'язувальноi) (молодший медлrчний брат (caHiTap
перев'язувальноТ)

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (молодшлtй медlrчнrrй брат (caHiTap
палатниir)

Вiмiлення xiмioTepaпii

Лiкар-хiрург-онколог

Лi кар-гiнеколо г-онколог

Лiкар-онколог

Сестра медична старша (брат медичниr1 старшиli)

Сестра медична (брат медичниli) процедурного кабiнету

Сестра мед}lчна (палатна) (брат медичниri (палатний)

Сестра медрlчна (брат медичнrrй) перев'язувальноi

Лiкар-iнтерн з клiнiчноi онкологii



Сестра-господItня

Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця) (мололший медичний брат (caHiTap-
буфетник)

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (мололшlrй медrrчний брат (caHiTap
палатнлrлi)

Молодша медична сестра (caHiTapKa перев'язувальноi) (молодший медичний брат (caHiTap
перев'язувальноi)

fiенний стацiонар

Лiкар-онколог

Сестра медична (брат медlrчнлrй) процедурного кабiнсгу

Молодша медt{чна сестра (caHiTapKa) (мололшиr1 медлrчний брат (caHiTap)

Радi ологiчне вiддiлення

Лiкар-радiолог

Лiкар з променевоi терапii

Лiкар-рентгенолог предпроменевоi пiдготовки

Лiкар-рентгенолог

Сестра медична старша (брат медлтчниri старшил'i)

Сестра медична (палатна) (брат медичний (палатниli)

Сестра медllчна (брат медичнлrй) процедурного кабiнету

Сестра мед}lчна (брат медичнirй) (гамма-терапевтичнийl аппарат)

Сестра медична старша (брат медичний старший) у блочi закритих iзотопiв

Сестра мед}rчна (брат медlлчний) у блочi закритих iзотопiв

Сестра медична (брат медltчний) (рентгенотерапевтичний апарат)

С естра медична (брат медlrчн ий) ( брахiотерапевтич ниr1 апарат)

Сестра медична (брат медичний) (лiнейний прискорювач)

Рентгенолаборант

Лiкар-iнтерн з радiологii

Сестра-господиня

Iнженер-радiолог



Технiк-дозиметрист

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший медичний брат (caHiTap)

Молодша медична сестра (санiтарка-буфегниця) (молодший медичний брат (caHiTap-
буфетник)

Молодша медична сестра (caHiTapKa процедурного кабiнету) (молодший медичний брат
(caHiTap процедурного кабiнсгу)

Молодша медична сестра (мололший медичний брат) (caHiTap, caHiTapKa у блоцi закритих
iзотопiв)

Молодша медична сестра (санiтарка-ванничя) (мололший медичний брат (санiтар-ванник)

Молодша медична сестра (caHiTapKa прибиральниця палатна) (мололший медичний брат
(caHiTap прибиральник палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (молодший медичний брат (caHiTap
палатний)

Вiддiлення серцево-судинноТ i рентгенендоваскулярно[ хiрургii з блоком
iнтервенцiйноi нейрорадiологii

Лiкар-хiрург серцево-сулинний (рентгенхiрургiчного блоку)

Лiкар-хiрург судrrнниli (рентгенохiрургi чного блоку)

Лiкар-анестезiолог (рентгенохiрургiчного блоку)

Лiкар-анестезiолог для надання екстреноi цiлодобовоi медичноI допомогrr

Лiкар-карлiолог для надання екстреноi допомоги

Лiкар-карлiолог для надання eкcTpeнoi цiлодобовоi медичноi допомоги

Лiкар-карлiолог

Лiкар-нейрохiрург

Лiкар-невропатолог

Лiкар-терапевт

Лiкар з функцiональноi дiагностикrr

Лiкар з лiкувальноi фiзкультур}r

Лiкар-лаборант з експрес-лiагностики

Сестра медична старша (брат медrtчнlлй старшиli)

Сестра медична палатна (брат медичниri палатний) ПIТ

Сестра медична (палатна) (брат медrrчний (палатний)



Сестра медична (брат медичний) процедурного кабiнету

Сестра медична (брат медичниli) перев'язувальноТ

Сестра медична операцiйна старша (брат медичний операчiйний старший)
(рентгенохiрургiчного блоку)

Сестра медична операчiйна (брат медичний операuiйний) (рентгенохiрургiчного блоку)

Сестра медична-анестезист (брат медичниrl-анестезист) (рентгенохiрургiчного блоку)

Сестра медична (брат медичнlrй) з функчiональноi дiагностики

Лаборант з експрес-дiагностикrr

Лiкар-стажист з хiрургiТ

Лiкар-стажист з функцiональноi дiагностикlr

Лiкар-стажист з кардiологii

Лiкар-iнтерн з вн}трiшнiх хвороб

Лiкар-iнтерн з анестезiологii та iнтенсивноi терапiТ

Лiкар-iнтерн з анестезiологii

Лiкар-iнтерн з хiрургii

Сестра-господиня

Iнженер (рентгенхiрургiчного блоку)

Ерготерапевт

Фiзlrчний терапевт

Молодша медична сестра (санiтарка-буфетниця) (молодшrrй медичний брат (caHiTap-
буфетник)

Молодша медIlчна сестра (санiтарка-прибиральниця) (молодший медrrчнлrй брат (caHiTap-
прибиральник)

Молодша медl{чна сестра (caHiTapKa палатна) (молодший медичний брат (caHiTap
палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa по догляду за хворими) (молодший медичниli брат
(caHiTap по догляду за хворими)

Молодша медична сестра (санiтарка-операчiйна) (мололший медrtчний брат (caHiTap-
операuiйн иr1) (реrrтгенохiрургiчного блоку)

Молодша мед}lчна сестра (caHiTapKa палатна) (мололший медичний брат (caHiTap
палатний) ПIТ



Отоларингологiчне вiддiлення

Лiкар-отоларинголог

Сестра медична (палатна) (брат медrtчний (палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (мололшlrй медlrчний брат (caHiTap
палатний)

Вiддiлення гемодiалiзу та еферентних методiв лiкування

Лiкар-анестезiолог

Лiкар-нефролог

Лiкар-нефролог кабiнету амбулаторноi нефрологii

Лiкар-хiрург

Сестра медична старша (брат медrrчний старшиli)

Сестра медична (палатна) (брат медичний (палатний)

Сестра медична-анестез ист (брат медичний-анестезист)

Лiкар-стажист з нефрологii

Лiкар-iнтерн з анестезiологii та iнтенсивноТ терапii

Сестра-господиня

TexHiK

Iнженер

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (молодший медичнrrй брат (caHiTap
палатний)

Вiмiлення онкоурологii

Лiкар-уролог

Сестра медична старша (брат медичний старшrrй)

Сестра медична (палатна) (брат медrrчний (палатний)

Сестра медична (брат медlrчний) процедурного кабiнету

Сестра медич на (брат медичн иli) перев'язувальноТ

Сестра медична операчiliна (брат медичний операцiйний)

Сестра-господиня



Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (молодший медичний брат (caHiTap
палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa перев'язувальноi) (молодший медичний брат (caHiTap
перев'язувальноi)

Молодша медична сестра (санiтарка-операцiйна) (мололший медичний брат (caHiTap-
операuiйний)

Молодша медL{чна сестра (санiтарка-буфетнлrця) (молодший медичний брат (caHiTap-
буфегник)

Молодша медична сестра (санiтарка-прибиральниця) (молодший медичний брат (caHiTap-
прибиральник)

Молодша медична сестра (санiтарка-ванниця) (молодший медичний брат (санiтар_ванник)

Молодша медична сестра (caHiTapKa процедурного кабiнету) (мололший медичний брат
(caHiTap процедурного кабiнегу)

Операцiйне вiддiлення

Сестра медична операuiйна старша (брат медичний операчiйний старший)

С естра медична операчi й на (брат медичний операшiriн и l-r)

Сестра-господиня

Молодша медична сестра (санiтарка-операчiйна) (мололший медлrчний брат (caHiTap-
операцiйниli)

Анестезiологiчне вiддiлення з лiжками iнтенсивно[ терапii

Лiкар-анестезiолог

Сестра мед}lчна-анестезист старша (брат медич н иri-анестезист стар ш и й)

Сестра медична-анестезист (брат медичнrrй-анестезист)

Блок iнтенсивноТ терапii

Лiкар-анестезiолог

Сестра медлlчна-анестезист (брат медичнlrй-анестезист)

Молодша мед}lчна сестра (caHiTapKa палатна) (молодший медичний брат (caHiTap
палатний)

Рентгендiагностичне вiддiлення

Лiкар-рентгенолог

Рентгенолаборант старший

Рентгенолабораrrг



Лiкар-стажлrст з рентгенологii

Сестра-господиня

Технiк-доз}rметрист

Iнженер

Молодша медична сестра з догляду за хворими (молодший медичнлrli брат з догляду за
хворими)

fиспансерне вiддiлення

Лiкар-хiрург-онколог

Лiкар-онколог

Лiкар-гiне коло г-онколог

Лiкар-уролог

Лiкар-статистик

Лiкар з ультразвуковоТ дiагностики

Лiкар-терапевт

Лiкар-фiзiотерапевт

Лiкар-епiдемiолог

Лiкар-психотерапевт

Сестра медl{чна старша (брат медичнlrй старший)

Сестра медr{чна (брат медичнlrй)

Сестра мед}lчна (брат медlrчнlrй) процедурного кабiнегу

Сестра медична (брат медичнlrй) з ультразвуковоi дiагностики

Сестра медична (брат медичний) перев'язувальноi

Реестратор медичниri

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (мололшrrй медичний брат (caHiTap)

Ендоскопiчний кабiнет

Лiкар-ендоскопiст

Сестра медична (брат медичний)



Приймальне вiддiлення

Лiкар приймального вiддiлення

Сестра медична (брат медичний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (мололшlrй медичний брат (caHiTap)

Клiнiко-дiагностична лабораторiя

Лiкар-лаборант

Лаборант старшrrй

Лаборант

Фельдшер-лаборант

Лiкар-iнтерн з лабораторноi дiагностики

Лаборант клiнi чноТ дiагностикlr

Молодша мед[rчна сестра (caHiTapKa) (мололший медrrчний брат (caHiTap)

Щитологiчний вiддiл

Лiкар-лаборант

Фельдшер-лаборант

Лаборант

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший медичниli брат (caHiTap)

Бiохiмiчний вiддiл

Лiкар-лаборант

Фельдшер-лаборант

Лаборант

Бiохiмiк

Iмуноферментний вiддiл

Лiкар-лаборант

Лаборант

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (моло,чшrrй медичнилi брат (caHiTap)



Патологоанатомiчне вiддiлення (гiстологiчна лабораторiя)

Лiкар-патологоанатом

Фельдшер-лаборант

Лаборант

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (мололший медичний брат (caHiTap)

Сурлологiчний кабiнет

Лiкар-отоларинголог

Лiкар-сурлолог

Сестра медрlчна (брат медичнrrй)

Загальнолiкарняний персонал

Лiкар-терапевт

Лiкар-невропатолог

Лiкар-психолог

Лiкар-ендокринолог

Лiкар-психiатр

Лiкар-хiрург

Лiкар-отоларинголог

Сестра медична (брат медичний)

Сестра медична (брат медичний) з дiетичного харчування

CTaTtrcTrtK медичний

Ресстратор медичнлrй

[езiнфектор

Щiагностично-консультативне вiддiлення

Лiкар-терапевт

Лiкар-пульмонолог

Лiкар-невропатолог

Лiкар-ревматолог

Лiкар-карлiолог



Лiкар-психiатр

Лiкар-нарколог

Лiкар-лерматOлог

Лiкар-профпатолог

Лiкар-проктолог

Лiкар-нефролог

Лiкар-гастроентеролог

Лiкар-ендокринолог

Лiкар-сурдолог

Лiкар-отоларинголог

Лiкар-отоларинголог

Лiкар-офтальмолог

Лiкар-нейрохiрург

Лiкар-хiрург

Лiкар-хiрург судинний

Лi кар-хiрург серцево-судинний

Лiкар-онколог

Лiкар-хiрург-онколог

Лiкар-акуш ер-гiнеколог

Всього лiкарi

Фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною освiтою та технiчнi працiвники

Сестра мед}lчна старша (брат медичний старший)

Сестра медична (брат медичний) полiклiнiки (прочелурна)

Сестра медична (брат медичниli) полiклiнiки

Сестра медична (брат медичний) полiклiнiки

Сестра медична (брат медичний) полiклiнiкrr

Сестра медична (брат медичнlrй) полiклiнiки

Сестра медична (брат медичнrrй) полiклiнiкlr



Ресстратор медrrчнrrй

Сестра-господиня

Молодша медична сестра (caHiTapKa реестратури) (мололшrtй медичний брат (caHiTap

реестратури)

Молодша мед}lчна сестра (caHiTapKa лiкарськtrх кабiнетiв) (мололшиri медичний брат
(caHiTap лiкарських кабi HeTiB)

Лiкар з ультразвуковоi дiагностики

Лiкар з функrriональноi дiагностики

Сестра мед}iчна (брат медичний) з ультрiввуковоi дiагностики

Сестра медична (брат медrrчнrrй) з функцiональноТ дiагностикrr

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший медичниl"r брат (caHiTap)

Лiкар-ендоскопiст

Лiкар-хiрург

Лiкар-анестезiолог

Лiкар-уролог

Сестра медлlчна (брат медичний)

Сестра медична-анестезист (брат медич ний-анестез ист)

Сестра медична операuiйна (брат медичниri операчiйний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa) (молодший медичниri брат (caHiTap)

Лiкар-терапевт

Сестра медична (палатна) (брат медrtчний (палатний)

Молодша медична сестра (caHiTapKa палатна) (молодшлrй медичний брат (caHiTap

палатнилi)

Господарча частина

Оператор комп'ютерного набору

Завiдувач складу

Кухар

Кухонний робiтник

Електрогазозварник

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування



Робiтник з комплексного обслуговування i peMorrry булинкiв

Прибиральник територiТ

Прибиральник сrryжбовю( примiщень

Пiдсобний робiтник

Сторож

Водiй автотранспортних засобiв

Iнженер з охорони прачi А. В. Внуков


