
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІИНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ»

НАКАЗ

м. Суми

Про затвердження структури

Керуючись Законом України від 05.07.2012 № 5081-VI «Про екстрену 
медичну допомогу», Статутом комунального некомерційного підприємства 
Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф», наказом від 29.01.2021 13-ОД «Про 
внесення змін до штатного розпису КПП СОР «СОЦЕМД та МК», з метою 
належної організації робочого процесу та взаємодії всіх структурних 
підрозділів у закладі, забезпечення їх ефективної роботи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити організаційну структуру комунального некомерційного 
підприємства Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» та ввести її в дію з 01 лютого 
2021 року (додаток 1).

2. Затвердити структуру управління у комунальному некомерційному
підприємстві Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» та ввести її в дію з 01 лютого 
2021 року (додаток 2). / Л

3. Наказ від 28.08.2020 № 117/1-ОД/Діро внесення змін до структури»
вважати таким, що втратив чиннбість. і

4. Контроль за виконанням цього/акдту залишаю за собою.

Директор Анатолій АЛЕКСАНДРЕНКО



Додаток 1 
до наказу

КНП СОР «СОЦЕМД та МК» 
в і

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
комунального некоімерційного підприємства 

Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф»

ДИРЕКТОР

..”

її

Апарат управління

Заступники директора

з оперативної з медичної з організаційно - з економічних
роботи роботи методичної роботи питань

по роботі з фахівцями з 
базовою та неповною вищою 

медичною освітою

■Служба екстреної (швидкої) медичної допомоги

І(ентральна станція
Перша підстанція 

Краснопільська підстанція 
Білопільська підстанція

Г оловний 
фельдшер

Відділ кадрів

Охтирська станція
Лебединська підстанція 

Тростянецька підстанція 
Великогшсарівська підстанція

ППБ у: смт. Хотінь, м. Ворожба, 
с. Річки, с. Вири, смт Степанівна, 

смт Улянівка, с. Верхня Сироватка, 
смт Миколаївка, с. Миропілля, 

с. Мезенівка с.ІОнаківка

Бухгалтерія

Аптечна група

ППБ у: с. Боромля, с. Грунь, 
с. Штепівка с. Кириківка, 

смт Чупахівка

Юридичний сектор

Канцелярія

Роменська станція
Липоводолинська підстанція 
Недригайлівська підстанція

ППБ у: с. Сннівка, смт Терни, 
с. Хмелів, с. Глинськ

Інформаційно-аналітичний 
відділ медичної статистики

Г осподарсько-технічний 
відділ

Конотопська станція
Кролевецька підстанція 
Путивльська підстанція 
Буринська підстанція

ППБ у: с. Слобода, с. Вирівка, 
с. Соснівка, с. Бочечки, 

смт. Дубов’язівка, с. Ярославець, 
с. Чепнечя Спобппя

Навчально-тренувальний
відділ

Планово-економічний 
ві гтліп

Шосткинська станція
Глухівська підстанція 
Ямпільська підстанція 

Середино-Будська підстанція

ППБ у: с. Івот, с. Клишки, смт Вороніж, 
смт Свеса, м. Дружба, 

смт.Зноб-Новгородське, смт Шалигіно, 
с. Шевченково, с. Баничі, смт Есмань

Автомобільно- 
експлуатаційний відділ

Оперативно -  диспетчерське служба



Додаток 2 
до наказу
КНП СОР «СОЦЕМД та МК»

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
у комунальному некомерціґшому підприємстві Сумської обласної ради 

«Сумський обласний цент р екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
ДИРЕКТОР

Апарат управління

Заступники директора

З медичної 
роботи

Навчально- 
тренувальний відділ

по роботі з 
фахівцями з 
базовою та 

неповною вищою 
медичною О С В ІТ О Ю

Головний 
фельдшер

оперативної
роботи

з організаційно 
- методичної 

роботи

з економічних 
питань

Служба екстреної (швидкої) 
медичної допомоги

Планово-
економічний відділ

Інформаційно-аналітичний 
відділ медичної статистики

Оперативно -  диспетчерська служба

Головний
бухгалтер

Центральна станція
Перша підстанція 

Краснопільська підстанція 
Білопільська підстанція

Охтирська станція
Лебединська підстанція 
Тростянецька підстанція 

Великописарівська підстанція

ППБ у: смт. Хотінь, м. Ворожба, 
с. Річки, с. Вири, смт Степанівка, 

смт Улянівка, с. Верхня Сироватка, 
емг Миколаївка, с. Миропілля, 

с. Мезенівка, с.Юнаківка

Ромеиська станція
Липоводолинська підстанція 
Нелпигайлівська підстанція
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ППБ у: с. Боромля, с. Грунь, 
с. Штепівка с. Кириківка, 

смт Чупахівка

і

і
1
1
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і
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ППБ у: с. Синівка, смт Терни, 
с. Хмелів, с. Глинськ

І
І
І
і
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Юридичний
сектор

Відділ кадрів

Конотопська станція
Кролевецька підстанція 
Путивльська підстанція 
Буринська підстанціяJ ППБ у: с. Слобода, с. Вирівка, 

с. Соснівка, с. Бочечки, 
смт. Дубов’язівка, с. Ярославець, 

с. Чернеча Слобода

Г осподарсько- 
технічний 

відділ

Шосткинська станція
Глухівська підстанція 
Ямпільська підстанція

ППБ у: с. Івот, с. Клишки, смт Вороніж, 
смт Свеса, м. Дружба, 

смт Зноб-Новгородське, смт Шалигіне,

Бухгалтерія

Автомобільно-
експлуатаційний

відділ

Середнно-Будська підстанція • ’ —  -----  t
і і Інженер 

з охорони праціАптечна група


