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Вільні вакансії, що залишились після попереднього 

розподілу, який відбувся 26.04.2022 

  
Ставка Спеціальність Місце проходження 

інтернатури 

Житло 

Житомирська область 

1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

  Комунальне некомерційне 

підприємство «Хорошівська  

лікарня» Хорошівської 

селищної ради 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Епідеміологія» КНП «Новоград-Волинське 

міськрайонне територіальне 

медичне об’єднання 

Житло 

кімната  

 

 

1.0 «Лабораторна 

діагностика» 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Любарська 

центральна районна лікарня» 

Любарської районної ради 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Фізична та 

реабілітаційна 

медицина» 

КНП «Коростенська 

центральна міська лікарня 

Коростенської  міської ради» 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Ружинської селищної ради 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Баранівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Баранівської 

міської ради 

Житло 

кімната 

.  

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

Новоград-Волинського 

району» Чижівської сільської 

ради 

Житло 

кімната 

.  

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«Райгородоцький центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»  Бердичівськгої 

району Житомирської області 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Внутрішні 

хвороби» 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Ружинська 

центральна лікарня» 

Ружинської селищної ради 

Житло 

кімната  
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1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Брусилівської 

селищної ради 

Житло 

кімната 

  

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Любарська 

центральна районна лікарня» 

Любарської селищної ради 

Житло 

кімната 

 

 

1.0 «Загальна практика 

- сімейна медицина» 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Народицької селищної ради 

Житло 

кімната 

 

1.0 Фізична та 

реабілітаційна 

медицина 

КНП «Коростенська 

центральна районна лікарня» 

Ушомирської сільської ради 

Житло 

кімната 

 

1.0 «Педіатрія» Комунальне некомерційне 

підприємство  «Чуднівська 

лікарня» Чуднівської міської 

ради 

Житло 

кімната  

 

 

 

1.0 «Медицина 

невідкладних 

станів» 

КНП «Центр екстреної 

медичної допомоги та 

медицини катастроф» 

Житомирської обласної ради 

Житло 

кімната 

 

Вінницька область 
Назва району Посада Житло 

КНП «Чернівецький 

ЦПМСД»Чернівецька АЗПСМ 

Лікар загальної практики- 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

КП «ЦПМСД Самгородоцької 

сільської ради» 

Лікар загальної практики - 

сімейний лікар -3.0 

б/ж 

КНП «Крижопільський 

РЦПМСД»: 

  

Вільшанська АЗПСМ Лікар загальної практики - 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

Вербська АЗПСМ Лікар загальної практики - 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

Голубецька АЗПСМ Лікар загальної практики - 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

КНП «ЦПМСД»Піщанської 

селичної ради 

  

Рудницька АЗПСМ Лікар загальної практики - 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

Піщанська АЗПСМ Лікар загальної практики - 

сімейний лікар-1.0 

б/ж 

КНП «Чечельницька РЛ» Лікаря анестезіолога-1.0 б/ж 
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КНП «Тульчинський обласний 

спеціалізований будинок 

дитини» 

Лікар -фізична та 

реабілітаційна 

медицина-1.0 

б/ж 

КНП «Шаргородська міська 

лікарня» 

Лікар -фізична та 

реабілітаційна 

медицина-2.0 

б/ж 

КНП «Чечельницька РЛ» Лікаря-МНС-3.0 б/ж 

КНП «Липовецька міська 

лікарня» 

Лікар-МНС-1.0 б/ж 

КП «Погребищенська 

ЦРЛ»Погребищенської міської 

ради 

Лікар-МНС-1.0 б/ж 

КНП «Хмільницька 

ЦРЛ»Хмільницької міської 

ради 

Лікар -МНС-1.0 б/ж 

КНП «Бершадська ОЛІЛ» Лікар-педіатр-неонатолог -1.0 б/ж 

Черкаська область 

Назва 

закладу охорони здоров’я 

Спеціальність Місце 

розташування 

КНП „Черкаська обласна 

психіатрична лікарня 

Черкаської обласної ради“  

- лікар-психіатр -1 

 

м. Сміла 

КНП „Черкаський обласний 

проти-туберкульозний 

диспансер Черкаської 

обласної ради“* 

- лікар-фтизіатр -1 с. Геронимівка 

Черкаський р-н 

КНП „Обласний центр 

екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради“  

- лікар з медицини 

невідкладних станів -2 

м. Черкаси 

КНП „Уманська психіатрична 

лікарня“ Уманської міської 

ради  

- лікар-психіатр -1 

- лікар-нарколог -1 

м. Умань 

КНП „Ватутінська міська 

лікарня Ватутінської міської 

ради“ 

- лікар-анестезіолог - 1 м. Ватутіно 

КНП „Драбівська 

багатопрофільна лікарня“ 

Драбівської селищної ради 

- лікар-терапевт -1 

- лікар-нарколог -1 

смт. Драбів 

КНП „Драбівський центр 

первинної 

медико-санітарної допомоги" 

Драбівської селищної ради  

- лікар ЗПСМ -1 смт. Драбів 
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КНП „Жашківська 

багатопрофільна 

лікарня" Жашківської міської 

ради 

лікар-патологоанатом -1 

- лікар-педіатр -1 

- лікар-педіатр-неонатолог 1 

- лікар-психіатр -1 

- лікар-рентгенолог -1 

- лікар з медицини 

невідкладних станів - 2 

смт. Жашків 

КНП „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги  

Жашківської міської ради 

- лікар ЗПСМ смт. Жашків 

КНП „Звенигородська 

багатопрофішьна лікарня 

інтенсивного лікування 

Звенигородської міської ради 

лікар-анестезіолог -1 

лікар-рентгенолог -1 

м.Звенигородка 

КНП „Черкаська районна 

лікарня 

- лікар ЗПСМ -2 

 

с. Мощни 

Черкаського р-

ну 
КНП „Маньківська 

багатопрофільна лікарня 

Маньківської селищної ради 

- лікар-патологоанатом 

- лікар-терапевт -1 

смт. Маньківка 

КНП „Тальнівська 

багатопрофільна 

лікарня  Тальнівської міської 

ради 

- лікар-анестезіолог -1 

- лікар-педіатр -1 

- лікар-епідеміолог 

м. Тальне 

КНП „Христинівська 

багатопрофільна лікарня 

лікар-терапевт м. Христинівка 

КНП „Чорнобаївський центр 

первинної 

медико-санітарної допомоги 

 

-лікар ЗПСМ -2 смт. Чорнобай 

КНП „Чигиринський центр 

первинної 

медико-санітарної допомоги 

- лікар ЗПСМ -1 

- лікар терапевт -1 

м. Чигирин 

КНП «Лікарня імені братів 

М.С. і О.С. Коломійченків » 

- лікар-терапевт -1 

- лікар-невропатолог -1 

- лікар-ендокринолог 

м. Шпола 
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КНП „Шполянський центр 

первинної 

медико-санітарної допомоги 

Шполянської міської ради  

- лікар ЗПСМ -1 м. Шпола 

Хмельницька область 

Назва ЗОЗ 
Перелік спеціальностей в 

інтернатурі 

Кількість 

вакантних 

посад лікарів 

інтернів 

бюджетної 

форми навчання  

КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної 

ради 

Загальна практика - 

сімейна медицини ( з 

працевлаштуванням) 

2,0 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Віньковецький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Віньковецької селищної ради 

Загальна практика-

сімейна медицина (з  

наступним 

працевлаштуванням) 

2 

КНП «Полонська МЛ ім. Н. С. 

Говорун» 

Лікар-інфекціоніст 

дитячий (з 

працевлаштуванням) 

1 

Лікар рентгенолог  

(з працевлаштуванням) 
1 

Педіатрія 1 

КНП «Ярмолинецький Центр 

ПМСД» Ярмолинецької 

селищної ради Хмельницької 

області 

Загальна практика-

сімейна медицина (з 

працевлаштуванням) 

1 

КНП  «Ізяславський центр 

первинної медико – санітарної  

допомоги » 

Загальна практика - 

сімейна медицина (з 

працевлаштуванням) 

1 

КНП «Красилівська БЛ» 

Хірургія (з 

працевлаштуванням після 

інтернатури) 

1,0 

КНП «Чемеровецька 

багатопрофільна лікарня» 

Анестезіологія та 

інтенсивна терапія (з 

працевлаштуванням) 

1 

КП «Славутська МЛ» 
Неврологія (з 

працевлаштуванням) 
1 

КНП «Волочиська 

багатопрофільна лікарня» 

Внутрішні хвороби (інт-

ра) 
1 

КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» 

Педіатрія (з обов’язковим 

працевлаштуванням) 
1 
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КНП «Старосинявська БЛ» 

Внутрішні хвороби (з 

працевлаштуванням) 
1 

Педіатрія (з 

працевлаштуванням) 
1 
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Назва ЗОЗ 
Перелік спеціальностей в 

інтернатурі 

Кількість 

вакантних посад 

лікарів інтернів 

бюджетної форми 

навчання у розрізі 

спеціальностей 

Кількість місць 

для підготовки 

лікарів-інтернів 

контрактної 

форми навчання  

КП «Хмельницький міський центр 

ПМСД  №1» ХМР 

Загальна практика-сімейна 

медицина 
– 2 

КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної 

ради 

Загальна практика - сімейна 

медицини ( з 

працевлаштуванням) 

2,0 1,0 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Віньковецький 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Віньковецької селищної ради 

Загальна практика-сімейна 

медицина (з  наступним 

працевлаштуванням) 

2 - 

КНП «Полонська МЛ ім. Н. С. 

Говорун» 

Внутрішні хвороби 1 1 

Лікар-інфекціоніст дитячий (з 

працевлаштуванням) 
1  

Лікар рентгенолог  

(з працевлаштуванням) 
1  

Педіатрія 1 1 

КНП «Ярмолинецький Центр 

ПМСД» Ярмолинецької 

селищної ради Хмельницької 

області 

Загальна практика-сімейна 

медицина (з працевлаштуванням) 
1 - 

Комунальне некомерційне 

підприємство 

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР 

ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я» 

Психіатрія - - 

Наркологія - - 

КНП  «Ізяславський центр 

первинної медико – санітарної  

допомоги » 

Загальна практика - сімейна 

медицина (з працевлаштуванням) 
1 - 

КНП «Хмельницький Обласний 

Дерматовенерологічний Центр» 

ХОР 

Дерматовенерологія 0 5 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Кам’янець-

Подільська міська лікарня» 

Кам’янець-Подільської міської 

ради 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія 
0 4 

Внутрішні хвороби 0 4 

Неврологія 0 4 

Ортопедія і травматологія 0 4 

 Хірургія 0 4 

КНП «Красилівська БЛ» 

стоматологія - 2,0 

акушерство і гінекологія - 2,0 

внутрішні хвороби - 2,0 

педіатрія - 2,0 

анестезіологія та інтенсивна терапія - 2,0 

Хірургія (з працевлаштуванням 

після інтернатури) 
1,0 2,0 

КНП «Чемеровецька 

багатопрофільна лікарня» 

Внутрішні хвороби (з 

працевлаштуванням) 
1 1 

Анестезіологія та інтенсивна 

терапія (з працевлаштуванням) 
1 1 

КНП «Перинатальний центр» 

Кам’янець-Подільської міської 

ради 

Акушерство та гінекологія - 20 

КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Хірургія 0 2-3 

Акушерство і гінекологія 0 2-3 

Стоматологія 0 2-3 

Ортопедія і травматологія 0 2-3 

Анестезіологія та інтенсивної 

терапії 
0 2-3 

Терапія 0 2-3 

Педіатрія * 

Лашкевич Микола Миколайович 

Вінницький національний медичний 

університет ім. М.І.Пирогова 

(бюджет) 

0 2-3 

Хірургія - 2 
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