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на інформацію 

 

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації розглянуло  
Ваш запит на отримання публічної інформації, що надійшов від Міністерства 
охорони здоров’я України 20 квітня 2021 року, та надає перелік вакантних 
лікарських посад в лікувальних закладах області, які можуть бути 
укомплектовані випускниками вищих медичних навчальних закладів 2021 року 

за їх згодою: 

1. Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (далі – АЗПСМ)               

с. Соколів комунального некомерційного підприємства (далі – КНП) „Центр 
первинної медико – санітарної допомоги” Бучацької районної ради – лікар 
загальної практики – сімейної медицини – 1 посада. 

2. КНП „Заліщицький центр первинної медико – санітарної допомоги” 

Заліщицької міської ради: 

-АЗПСМ с. Нирків – лікар загальної практики – сімейної медицини –              

1 посада; 
- АЗПСМ с. Блищанка – лікар загальної практики – сімейної медицини –               

1 посада; 
- АЗПСМ с. Лисівці – лікар загальної практики – сімейної медицини –               

1 посада; 
- АЗПСМ с. Устечко – лікар загальної практики – сімейної медицини –               

1 посада. 
3. КНП „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” 

Тернопільської обласної ради: 
- Скалатська підстанція Теребовлянської станції екстреної (швидкої) 

медичної допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 1 посада; 
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- Гусятинська підстанція Теребовлянської станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 2 посади; 

- Шумська підстанція Кременецької станції екстреної (швидкої) медичної 
допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 2 посади; 

- Бучацька підстанція Чортківської станції екстреної (швидкої) медичної 
допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 1 посада; 

- Теребовлянська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги – лікар з 
медицини невідкладних станів – 2 посади; 

- Підволочиська підстанція Теребовлянської станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 1 посада; 

- Кременецька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги – лікар з 
медицини невідкладних станів – 1 посада; 

- Ланівецька підстанція Кременецької станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги – лікар з медицини невідкладних станів – 1 посада. 

4. АЗПСМ с. Будилів КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Козівської селищної ради ”– лікар загальної практики – сімейної медицини –         

1 посада. 
5. АЗПСМ с. Матвіївці КНП Шумської міської ради „Шумський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги” – лікар загальної практики – 

сімейної медицини – 1 посада. 
6. КНП „Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Кременецької міської ради: 
- АЗПСМ с. Ридомиль – лікар загальної практики – сімейної медицини –             

1 місце; 
- АЗПСМ с. Лосятин – лікар загальної практики – сімейної медицини –         

1 місце; 
- АЗПСМ с. Лопушне – лікар загальної практики – сімейної медицини –         

1 місце. 

 

  

 
Начальник управління                                                  Ольга ЯРМОЛЕНКО 
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