
ЛІКАРІ 
 
 

№ 
з/п 

Код 
ЄДРПУ Назва закладу 

Вакантні посади лікарів 

  Обласні заклади  
1 02000381 КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» нейрохірургія - 1; 

ортопедія і травматологія -1; 
клінічна біохімія -1; 
паталогічна анатомія -2 

2 03338126 КНП СОР «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня» лікар-генетик 0,25 
лікар-дієтолог 0,5 
лікар-анестезіолог-дитячий - 2,75 
лікар-педіатр-неонатолог -1,75 
лікар-ортопед-травматолог дитячий -1,25 
лікар-хірург-дитячий -0,5 
лікар-хірург-дитячий гнійного посту -0,75 
лікар-бактеріолог –1,0 
лікар-лаборант-0,75 
лікар-психіатр дитячий дільничний-1,0 
лікар з функціональної діагностики -0,5 
лікар-гематолог дитячий-0,25 

3 36897937 КНП СОР «Обласний клінічний перинатальний центр» лікар акушер-гінеколог-6,5 
лікар педіатр-неонатолог-7 
лікар-епідеміолог-0,5 
лікар-анестезіолог-1,5 
лікар-лаборант-генетик-1,0 
лікар-лаборант-1,5 
лікар з УЗД-0,5 
лікар-терапевт-1,0 
лікар-сексопатолог-0,25 
лікар-інфекціоніст-0,75 

4 14011007 КНП СОР «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та 
дерматології  ім. З.Й. Красовицького» 

лікар-анестезіолог-0,75 
лікар-дерматовенеролог-2,0 

5 02000375 КНП CОР «Сумський обласний клінічний госпіталь 
ветеранів війни» 

лікар-стоматолог-1,0 

6 03568362 КНП СОР «Сумський обласний кардіологічний диспансер» лікар з узд-0,5 
лікар-анестезіолог-0,25 
лікар-рентгенолог-0,25 

7 05480996 КНП СОР «Сумський обласний клінічний онкологічний 
диспансер» 

відсутні 

8 02000398 КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований диспансер 
радіаційного захисту населення» 

лікар приймального відділення -1,0; 
лікар- дерматовенеролог - 1,0; 
лікар з ультразвукової діагностики - 1,0; 
лікар з лікувальної фізкультури - 0,5; 
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лікар-пульмонолог - 0,5; 
лікар-анестезіолог - 1,5. 

9 03083340 КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально 
небезпечних захворювань» 

відсутні 

10 02000369 КНП СОР «Обласна клінічна спеціалізована лікарня» відсутні 
11 23297623 КНП СОР «Обласна спеціалізована лікарня у м.Глухів» відсутні 
12 02000292 КНП СОР «Регіональний клінічний 

фтизіопульмонологічний медичний центр» 
лікар-фтизіатр-2,0 
лікар фтизіатр (дитячий)-0,25 
лікар-невропатолог-0,75 
лікар акушер-гінеколог-0,25 
лікар-офтальмолог-0,75 
лікар-інфекціоніст-0,25 
лікар-анестезіолог-0,5 
лікар-рентгенолог-0,5 

13 05481033 КНП СОР «Сумський обласний клінічний лікарсько-
фізкультурний диспансер» 

відсутні 

15 23824057 КНП СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» 

медицина невікладних станів - 42,0 

16 14019167 КНП СОР «Сумський обласний діагностичний центр» відсутні 
17 36848806 КНП СОР «Обласний діагностичний центр у місті Шостка» відсутні 
18 05481010 КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка» 
відсутні 

19 05481062 ОКЗ «Сумське обласне бюро судово-медичної експертизи» лікар судово-медичної експертизи-3,25 
лікарі судово-медичний експерт-криміналіст-1,0 
експерт судовий-імунолог-1,0 
експерт судовий-токсиколог-0,5 

20 03326423 КЗ СОР «Сумський обласний Центр медико-соціальної 
експертизи» 

лікар-хірург-0,5 
лікар-невропатолог-0,75 
лікар спеціаліст з медико-соціальної реабілітації-0,5 

21 14024470 КНП СОР «Сумський обласний спеціалізований будинок 
дитини» 

відсутні 

22 23995020 ОКЗ СОР «Шосткинський обласний дитячий 
протитуберкульозний санаторій» 

відсутні 

23 22591616 КНП СОР «Обласний дитячий багатопрофільний санаторій 
"Лебедин"» 

лікар-кардіоревматолог дитячий-0,5 
лікар з лікувальної фізкультури-0,5 



 
  Заклади м. Суми  

26 05519480 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської 
міської ради 

відсутні 

27 02000300 КНП «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради завідувач фізіотерапевтичним відділенням, лікар-фізіотерапевт-1,0 
лікар ортопед-травматолог-0,5 
лікар отоларинголог-1,0 
лікар-терапевт-1,0 

28 02000317 КНП «Клінічна лікарня № 5» Сумської міської ради відсутні 
29 02000334 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської 

міської ради 
завідувач інформаційно-аналітичним відділом-1,0 

30 02000323 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» 
Сумської міської ради 

лікар-анестезіолог – 0,75 
лікар-епідеміолог – 0,5 

31 03395111 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської 
міської ради 

відсутні 

32 03083133 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 
Сумської міської ради 

відсутні 

33 42204729 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 
Сумської міської ради 

відсутні 

34  Білопільський район  
 02007489 КНП Білопільської районної ради «Білопільська центральна 

районна лікарня»  
лікар-рентгенолог 
лікар-онколог 
лікар-ендоскопіст 

35 42332480 КНП Білопільської районної ради «Білопільський центр 
первинної медичної допомоги»  

лікар-педіатр 

36 42275983 КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» 
Миколаївської селищної ради (ОТГ) 

відсутні 

  Буринский район  
37 02007495 КНП Буринської районної ради «Буринська центральна 

районна лікарня ім. професора М.П.Новаченка» 
лікар-ендокринолог 
лікар-окуліст 
лікар-анестезіолог 
лікар-педіатр 
лікар-уролог 

38 39034372 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Буринської міської ради (ОТГ) 

лікар-педіатр 

  Великописарівський район  
39 02007503 КНП «Великописарівська центральна районна лікарня» 

Великописарівської районної ради 
лікар-стоматолог- 0,50 ставки 
лікар-стоматолог-хірург- 0,50 ставки 
лікар-терапевт – 2,25; 
лікар-педіатр – 0,75; 
лікар-хірург – 0,75; 
лікар-ортопед – 0,5; 
лікар-гінеколог – 0,5; 



лікар з функціональної діагностики – 0,25; 
лікар-ендокринолог – 0,75; 
лікар-офтальмолог – 0,75; 
лікар-інфекціоніст – 0,25; 
лікар-онколог – 0,5; 
лікар-дерматовенеролог – 0,5; 
лікар з УЗД – 0,25; 
лікар-ендоскопістендоскопіст – 0,25. 

40 41158200 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Кириківської селищної ради» (ОТГ) 

відсутні 

  Глухівський район  
41 02007517 КНП «Глухівська міська лікарня» Глухівської міської ради лікар-методист інформаційно-аналітичного відділу-0,5 

лікар-кардіолог поліклініки-1,0 
лікар-хірург поліклініки-0,75 
лікар-хірург гнійної палати-1,0 
лікар-офтальмолог поліклініки-1,0 
лікар-офтальмолог дитячий-0,25 
лікар-фтизіатр дитячий поліклініки-0,75 
лікар акушер-гінеколог поліклініки-1,0 
лікар уролог хірургічного відділення-0,75 
лікар ортопед-травматолог травматологічного відділення-1,0 
лікар-невропатолог неврологічного відділення-0,5 
лікар-гінеколог гінекологічного відділення-1,0 
лікар-гінеколог пологового відділення-0,5 
лікар-отоларинголог отоларингового відділення-0,5 
лікар-рентгенолог рентгенологічного відділення-1,0 
лікар з УЗД-0,25 
лікар-нефролог відділення гемодіалізу-1,75 

42 40898533 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Глухівської міської ради 

лікарь загальної практики-сімейний лікар- 1,0 посади. 

43 37186001 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Глухівського району» Глухівської районної ради 

завідувач амбулаторії(лікар-педіатр)-1,0 
лікар загальної практики-сімейної медицини-0,75 
лікар терапевт дільничний-0,5 
лікар-стоматолог-0,25 

44 41614251 КНП Шалигінської селищної ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини» (ОТГ) 
 

відсутні 

45 40269249 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Березівської сільської ради (ОТГ) 

лікар загальної практики-сімейний лікар-0,75 
лікар-педіатр-2,0 

  Конотопський район  
46 02007532 КНП Конотопської міської ради «Конотопська центральна 

районна лікарня ім. Академіка Михайла Давидова» 
лікар - невропатолог дитячий -0,25  
лікар-дерматовенеролог дитячий- 0,5  
лікар функціональної діагностики-0,25  
лікар - ендокринолог дитячий- 0,25  



лікар-дієтолог -0,25  
лікар-нефролог -1,5  
лікар - генетик жіночої консультації -0,5  
лікар-хірург онколог поліклініки для обслуговування дорослого населення-0,25  
лікар-отоларинголог поліклініки для обслуговування дорослого населення-0,25  
лікар-гастроентеролог поліклініки для обслуговування дорослого населення-0,5  
лікар-інфекціоніст інфекційного відділення -0,25 
завідувач інфекційного відділення-  1,0 

47 01110854 КНП Конотопської міської ради «Конотопська міська 
лікарня» 

лікар ортопед-травматолог дитячий – 0,25 
лікар-стоматолог – 1,0 
лікар-дерматовенеролог дитячий – 0,25 
лікар-офтальмолог дитячий – 0,25 
лікар-отоларинголог дитячий – 0,25 
лікар з функціональної діагностики – 0,25 
лікар-онколог – 0,25 
лікар-отоларинголог – 0,5 
лікар-фтизіатр дитячий – 0,25 
лікар-терапевт – 0,25 
лікар-патологоанатом – 0,25 
лікар-статистик – 0,25 

48 37344850 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Конотопської районної ради 

Великосамбірська АЗПСМ лікар-терапевт дільничний-1,0 

49 43420400 КНП «Дубов’язівська амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Дубов’язівської селищної ради 

відсутні 

50 41848331 КНП «Бочечкiвська амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Бочечківської сільської ради (ОТГ) 

лікар загальної практики-сімейної медицини Бочечківська АЗПСМ-1,25, Козацька 
АЗПСМ-1,0.  
лікар-стоматолог Козацька АЗП-СМ -0,5. 

  Краснопільський район  
51 02007526 КНП «Краснопільська центральна районна лікарня» 

Краснопільської районної ради 
лікар-анестезіолог -1,0 
лікар-терапевт -1,0 
лікар з функціональної  діагностики- 
1,0 
лікар-дерматовенеролог-1,0 (в допологовому післяпологовому 
лікарняному) 
лікар-нарколог -1,0 (в допологовому післяпологовому 
лікарняному) 

52 38602639 КНП «Краснопільський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Краснопільської селищної ради (ОТГ) 

відсутні 

53 41089462 КНП «Сільська лікарська амбулаторія Миропільської 
сільської ради» (ОТГ) 

відсутні 

  Кролевецький район  
54 02007549 КП «Кролевецька центральна районна лікарня» 

Кролевецької районної ради 
Хірургія – 2,0 
Кардіологія – 1,0 
Терапія – 5,0 



Неврологія – 2,5 
Анестезіологія – 1,0 
Акушерство та гінекологія – 1,0 
Офтальмологія – 1,5 
Інфекційні хвороби – 1,0 
Дерматовенерологія – 0,5 
Наркологія – 1,25 
УЗД –1,25 

55 40992732 КП «Кролевецький районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» Кролевецької районної ради 

лікар-терапевт-5,5 
лікар-педіатр-1,75 
лікар загальної практики-сімейної медицини-3,0 

  Лебединський район  
56 02007575 КНП «Лебединська центральна районна лікарня імені 

лікаря К.О.Зільберника» Лебединської районної ради 
лікар-хірург-1,0 
лікар-терапевт-1,25 
лікар-невропатолог-0,25 
лікар-анестезіолог-1,5 
лікар-статистик-1,0 
лікар-психіатр-0,5 
лікар-інтерн-1,0 
зав.відділення лікар-рентгенолог-1,0 
лікар рентгенолог флюорографічного кабінету-0,5 
лікар УЗД-0,5 

  Липоводолинський район  
57 02007561 КНП «Липоводолинська центральна районна лікарня» 

Липоводолинської районної ради 
відсутні 

58 38661783 КНП Липоводолинської районної ради «Липоводолинський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

загальна практика-сімейна медицина-5,0 
педіатрія-0,5 
лікар-статистик-1,0 

59  Недригайлівський район  
 02007578 КНП «Недригайлівська центральна районна лікарня» 

Недригайлівської районної ради 
лікар-анестезіолог- 1; 
лікар-хірург- 1; 
лікар-лаборант-1; 
лікар-інфекціоніст - 1 (тимчасово на період декретної відпустки); 

60 38019903 КНП «Недригайлівський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Недригайлівської районної 
ради  

відсутні 

  Охтирський район  
61 02007472 КНП Охтирської міської ради «Охтирська центральна 

районна лікарня» 
відсутні 

62 33683650 КНП Охтирської міської ради «Охтирська міська 
стоматологічна поліклініка» 

лікар-хірург імплантолог – 1 
лікар стоматолог-ортопед – 1  

63 40980271 КНП Охтирської міської ради «Охтирський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» 

відсутні  

64 38637368 КНП «Чернеччинський центр первинної медико-санітарної Кардашівська  АЗПСМ - 1,0 посади лікаря загальної практики – сімейної 



допомоги» Чернеччинської сільської ради (ОТГ) медицини 
65 41855129 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Комишанської сільської ради»(ОТГ) 
лікар загальної практики-сімейний лікар -3,0 

66 41861296 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради (ОТГ) 

заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення - 1,0 
заступник головного лікаря з адміністративно-господарської частини - 1,0  
лікар терапевт-дільничний - 0,5 

67 41479671 КНП Грунської сільської ради «Грунський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (ОТГ) 

відсутні 

68  Путивльський район  
 01981460 КНП «Путивльська центральна районна лікарня» 

Путивльської районної ради 
лікар-хірург; 
лікар-психіатр; 
лікар-нарколог 
лікар-дерматовенеролог-0,75 
лікар-анестезіолог-0,5 
лікар-паталогоанатом-0,75 

69 40210861 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Путивльської районної ради 

відсутні 

70 41832777 КНП Новослобідської сільської ради «Амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини» (ОТГ) 

лікар загальної практики-сімейної медицини- 1,0 

  Роменський район  
71 01981477 КНП «Роменська центральна районна лікарня» Роменської 

міської ради 
лікар-педіатр 
лікар-оталаринголог дитячий 
лікар офтальмолог дитячий\ 
лікар з медицини невідкладних станів 
лікар-рентгенолог 

72 21114127 Районна стоматологічна поліклініка м.Ромни відсутні 
73 39045101 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста 

Ромни» Роменської міської ради 
відсутні 

74 26376820 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Роменської районної ради 

лікар ЗП-СЛ Глинської амбулаторії (декретна відпустка); 
лікар ЗП-СЛ Перехрестівської амбулаторії(тимчасово декретна відпустка) 

  Середино-Будський район  
75 01981483 КНП «Середино-Будська центральна районна лікарня» 

Середино-Будської районної ради 
лікар-отоларинголог- 1,0 
лікар-терапевт-1,75 
лікар-ендокринолог- 0,5 
лікар-нарколог- 1,0 
лікар-педіатр- 0,5  
лікар-анестезіолог- 1,0 
лікар-хірург- 1,5 

76 42124853 КНП Середино-Будської районної ради «Середино-Будська 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини» 

лікар-терапевт дільничий-0,5 
лікар загальної практики-сімейний лікар-1,0 
лікар-педіатр дільничий-0,5 

77 34205047 КНП «Зноб-Новгородська амбулаторія загальної практики відсутні 



сімейної медицини» (ОТГ) 
78  Сумський район  

 01981498 КНП «Сумська центральна районна клінічна лікарня» 
Сумської районної ради 

лікар-уролог поліклініки 

79 38575731 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Сумської районної ради 

відсутні 

80 41073845 КНП Хотінської селищної ради «Центральна амбулаторія 
загальної практики-сімейної медицини смт Хотінь» (ОТГ) 

відсутні 

81 41828399 КНП Степанівської селищної ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини смт Степанівка» (ОТГ) 

відсутні 

82 41073068 КНП Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини с.Постольне»  (ОТГ) 

відсутні 

83 41818946 КНП Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 
(ОТГ) 

відсутні 

84 41072553 КНП Бездрицької сільської ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини с.Бездрик» (ОТГ) 

відсутні 

85 41072589 КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 
с.Токарі» Бездрицької сільської ради (ОТГ) 

відсутні 

86 41075533 КНП «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини села Нижня Сироватка» Нижньосироватської 
сільської ради (ОТГ) 

відсутні 

87 41789203 КНП «Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини» Верхньо-сироватьської сільської ради (ОТГ) 

відсутні 

88  Тростянецький район  
 01981508 КНП «Тростянецька міська лікарня» Тростянецької міської 

ради 
лікар-терапевт – 2,0 
лікар-ендокринолог – 1,0 
лікар-педіатр – 1,0 
лікар-ендоскопіст – 1,0 
лікар-інфекціоніст – 1,0 
лікар-нарколог – 1,0 
лікар-кардіолог – 1,0 
лікар з ультразвукової діагностики – 1,0 
 
лікарі-інтерни: 
«Внутрішні хвороби» - 2,0 
«Урологія» - 1,0 
«Хірургія» - 1,0 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія – 1,0  

89 42088653 КНП «Тростянецький центр первинної медичної допомоги» 
Тростянецької міської ради (ОТГ) 

лікар загальної практики-сімейний лікар – 5,0 ставок, спеціальність «Загальна 
практика-сімейна медицина», 
лікар-педіатр -1,0 ставки, спеціальність «Педіатрія». 



90 41098807 КНП Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини села Боромля» (ОТГ) 

лікар загальної практики-сімейної медицини- 1,0 

  Шосткинський район  
91 01981514 КНП  «Шосткинська центральна районна  лікарня» 

Шосткинської міської ради 
лікар-неонатолог -2,0,  
лікар-нейрохірург - l;0 
лікар МНС-2,0. 

92 04528425 КНП «Шосткинська дитяча лікарня» Шосткинської міської 
ради 

лікар-педіатр -1,0 

93 21103023 КНП «Шосткинська стоматологічна поліклініка» 
Шосткинської міської ради 

відсутні 

94 42264820 КНП «Шосткинський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Шосткинської міської ради 

Лікар-терапевт дільничний 

95 37078161 КНП «Шосткинський районний центр первинної (медико-
санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради 

лікар загальної практики-сімейний лікар – 0,25 Івот АЗПСМ 
сімейний лікар – 0,75 Вороніж АЗПСМ 

  Ямпільський район  
96 01981520 КНП «Ямпільська центральна районна лікарня» 

Ямпільської районної ради 
Педіатр-1, офтальмолог-1. 

97 41777821 КНП «Дружбівський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Дружбівської міської ради (ОТГ) 

відсутні 
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