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I1po надzrння iнформацii

Уп,равлiннJI охорони
надсилае BaKaHTHi посади

формою

здоров'я Черкаськоi обласноi вiйськовоi адмiнiстрацii
згiдно потреб закладiв о)tlорони здоров'я за вк€ваною

Назва
закJIаду охорони здоров'я

спецiальrriсть Мiсце
розтапIуванIUI

КНП,,Черкаська обласна психiатрична
.пiкаоня Черкаськоi обласноi ради" *

- лiкар-психiатр -1

- лiкар-анестезiол:ог - 1

м. Смiла

КНП,,Черкаський обласний проти-
,ryберкульозний диспансер Черкаськоi
обласноi ради" * _

- лiкар-фтизiатр -1 с. Геронимiвка
Черкаський р-н

-КНП,,Об.пасний центр екстреноi медичноТ

допомоги та медицини катастроф
Черкаськ<li обласноi радц:1|-

- лiкар з медицини
невiдкладних cTaHiB -3

м. Черкаси

КНП,,Уманська психiатрична лiкарня'О

YMaHcbKoi MicbKoi ради *

- лiкар-психiатр -1

- лiкар-нарколоr,-1
м. Умань

КНП,,Ватутiнсl,ка MicbKa лiкарня
BaTyTiHcbKoi MicbKoi ради"

- лiкар-анестезiолог - 1 м. BaryTiHo

КНП,,,Щрабiвська багатопрофiльна
лiкарня",Щрабiвськоi селищноi ради

-л
_л

кар-терапевт-1
кар-нарколкrг -1

смт..Щрабiв

КНП,,.Щрабiвський центр первинноi
медико-саlнiтарноi допомоги",Щрабiвськоi
селищноi ради *

- лiкар ЗПСМ -1 смт.lфабiв

КНП,,Жашкiвсъка багатопрофiльна
лiкарня" Жашкiвськоi MicbKoi рали

лiкар-патологоая:атом - 1

- лiкар-педiатр -1

- лiкар-педiатр-неонатолог 1

- лiкар-психiатр -1

- лiкар-рентгеноllог -1

- лiкар з медицини
невiдкладних cTarriB - 2

смт. Жатrткiв



- пiкар ЗПСМ смт. Жашкiв

лiкар-анестезiолог -1

лiкар-невропатоilог - 1

лiкаD-рентгенолог -1

м. Звенигородка
КНП,,З"еr{игородська багатопрофiльна

лiкарня iн:генсивного лiкування'О
|!_о,,,:ппппппт-тгпТ MicbKOT папи

- лiкар ЗПСМ -2

- пiкап-тепапевт -l
с. Мощни
Чеокаського р-ну

КНП ,,Черкаська районна лlкарня

с.Мошни" Мошlriвськоi сiльськоi рци
смт. MaHbKiBKaj(НП,,Ма,{ькiвська багатопрофiльна

лiкарня" MaHbKiBcbKoi селищноi ради

- лiкар-хiрург -l
- лiкар-патологоанатом
- пiкап-тепапевт,-1

м. TzutbHekHП,,T-bHiBcbKa багатопрофiльна
.пiкарня" Тальнiвськоi MicbKoi рали

- лiкар-анестезiол,ог -l
- лiкар-педiатр -1

- лiкар-епiдемiо:тlэг
м. Христинiвка

КНП,,Хр"стинiвська багатопрофiльна
-|--^----.L v_-.л-,,,,;_л. чпТ r"iпт.rспТ пяпи *
JllKaptrx :\ри

- лiкар ЗПСМ -2 с. Червона Слобода
Черкаського р-ну

КНП,,Черкаський районний центр

первинноi медико-санiтарноi допомоги
тт_-л--лл-лКi -л. vnT пi пт.пrкпТ папи *,1trLrбUгrUчJ

-лiкар ЗПСМ -2 смт. Чорнобай
КНП,,Чорнобаiвський центр первинно1

медико-санiтарноТ допомоги
IJлл,,лбаiЪпrrпТ .е пr,rтrтноТ пали"

- лiкар ЗПСlчI -1

- лiкар терапевт -1

м. Чигирин
КНП,,Чигиринський центр первинноl

медико-санiтарноi допомоги'О
ТI.,_тrяттпr.rwп'i rлiеъкпТ пя пи *

- лiкар-терапевт ,1

- лiкар-невропагrэлог -l
- пiкап-енпокDиIlолог

м. Шпола
КНП,,Лiкарня iMeHi братiв М,С,
i о.С. Коломiйченкiв" ШполянськоТ
MicbKoi ради ОТГ

м. Шпола
rСНП,Доолянський центр первинноi
медико-с aнiTapHoi допомоги"
Шполянськоi MicbKoi ради ОТГ *

- лiкар ЗtlСМ - t
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