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Ректору Запорізького державного 
медичного університету 
Юрію КОЛЕСНИКУ

Про надання вакансій для 
працевлаштування випускників

Шановний пане Юрію!

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (далі -  
Департамент) надає вакансії для працевлаштування випускників Запорізького 
державного медичного університету 2021 року, жителів Кіровоградської 
області, з урахуванням виданих гарантійних листів керівниками закладів 
охорони здоров'я області та місць для випускників, які навчаються за 
цільовими направленнями.

№
з/п

Назва закладу Посада Примітка

Лікувальна справа
1 КНП "Новоукраїнська 

центральна районна 
лікарня" Новоукраїнської 
районної ради

Лікар-ендоскопіст Г ерасимова 
Світлана Анатоліївна 
(за цільовим 
направленням)

2 КНП "Новоукраїнська 
центральна районна 
лікарня" Новоукраїнської 
районної ради

Лікар-уролог Тарасюк
Микола Миколайович 
(за цільовим 
направленням)

3 КНП "Обласний центр 
планування сім’ї та 
репродукції людини 
Кіровоградської обласної 
ради"

Лікар
акушер-гінеколог

Бершадська 
Анна Василівна 
(гарантійний лист)

4 КНП "Обласний центр 
планування сім’ї та 
репродукції людини 
Кіровоградської обласної 
ради"

Лікар-
ендокринолог

Потоцька 
Анна Андріївна 
(гарантійний лист)
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2
5 КНП "Центральна міська 

лікарня" Міської ради міста 
Кропивницького"

Лікар-
невропатолог

Дяченко Ярослава 
Володимирівна 
(за цільовим 
направленням), 
(гарантійний лист)

6 КНП "Онуфріївська 
центральна районна 
лікарня" Онуфріївської 
селищної ради

Лікар-
офтальмолог

Поліщук 
Юлія Сергіївна 
(за цільовим 
направленням), 
(гарантійний лист)

7 КНП "Помічнянська міська 
лікарня" Помічнянської 
міської ради

Лікар-
анестезіолог

8 КНП "Компаніївська ЦРЛ" 
Компанїївської селищної 
ради

Лікар-терапевт

9 КНП "Новгородківська 
ЦРЛ" Новгородківської 
селищної ради

Лікар-
отоларинголог

10 КНП "Новгородківська 
ЦРЛ" Новгородківської 
селищної ради

Лікар-
інфекціоніст

Педіатрія
1 КП "Дитяча міська лікарня" 

Олександрійської міської 
ради

Лікар-педіатр

2 КНП "Олександрійська 
лікарня" Олександрійської 
селищної ради

Лікар-педіатр

Також повідомляємо, що Кісельову Олександру Олександровичу, який 
навчається за цільовим направленням від Кіровоградської області, 
надано погодження щодо направлення на роботу до КНП "Міська лікарня 
№ 9" Запорізької міської ради (лист Департаменту від 15 лютого 2021 року 
№ 01.02/2-36/682/0.28) та Резнік Руслані Володимирівні, яка навчається за 
цільовим направленням від Кіровоградської області, надано погодження 
щодо зміни місця працевлаштування до іншого лікувально-профілактичного 
закладу (лист Департаменту від 27 жовтня 2020 року № 01.02/2-36/4300/0.28).

З повагою

Директор

Сергій Смірнов 24 04 85

Олег РИБАЛЬЧЕНКО
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