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         Пряме  

підпорядкування  

         Взаємодія 

                                                           

                                                       Медичний директор О.В.Байло 

Директор 

Заступник директора з 
економічних питань 

Головна медична 
сестра 

Медичний директор,заступник 
директора з організації та 

контролю за впровадження 
реформ охорони здоров’я, 

заступник директора                                 
з поліклінічної роботи. 

Заступник директора 
з медико-соціальної 

реабілітації та 
правової допомоги 

Головний 
бухгалтер 

 Заступник 
директора з 

технічних питань 

Юрис-
кон-
сульт 

 

Планово-
економічний 

відділ 

Організаційно-
методичний 

відділ 

Відділ 
бухгалтерського  

обліку та 
звітності 

Господарсько-
обслуговуючий 

відділ 

Кухня 

Пральня 

Центральна 
стерилізаційна Консультативно-

діагностичний центр 

Централізований 
гараж 

Допоміжні лікувально-
діагностичні підрозділи: 
Приймальне відділення 
Стоматологічний кабінет 

Стаціонарні відділення: 
№2 –відділення психіатричне змішане для дорослих з        
          ліжками первинного психотичного єпізоду 
№3 – відділення неврологічне змішане для дорослих 
№4 – відділення неврологічне для дітей 
№6 – відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№7 – відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№9 – відділення судово-психіатричної експертизи 
№10 – відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№11 – відділення психіатричне жіноче для дорослих з   
            ліжками для ветеранів війни 
№12 – відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
№15 – відділення психіатричне жіноче для дорослих 
№17 – відділення психіатричне змішане 
№19 – відділення психіатричне чоловіче з ліжками для  
            ветеранів війни 
№21 – відділення психіатричне чоловіче для дорослих 
             
 

Поліклінічне відділення з денним стаціонаром. Відділення функціональної 
діагностики. Рентгенологічне відділення. Клініко-діагностична лабораторія.  

Відділення фізичної та реабілітаційної медицини. 

Центр цереброваскулярної патології: відділення №20 нейрохірургічне з 
рентгенопераційним блоком, відділення №5 неврологічне для хворих з 

порушенням мозкового кровообігу, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії, відділення №22 неврологічне для хворих з гострим порушенням мозкового 

кровообігу (інсультне) інтенсивної терапії 

Обласний дитячий Центр психічного здоров'я з консультативним прийомом, ліжками 
денного перебування та цілодобового перебування: відділ. №16 дитяче психіатричне 

          Центр примусового лікування осіб з психічними розладами  
 

Обласний нуково-практичний Центр множинного  (розсіяного) склерозу  та споріднених 
демієлінізуючих захворювань: 

відділення № 3–неврологічне змішане для дорослих 
відділення №4 –неврологічне для дітей 

Началь-
ник  

відділу 
кадрів 

Зав 
канце-

лярії 
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