
ВАКАНТНІ ПОСАДИ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ М. ОДЕСИ ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№ 
п/п

Район/місто 
(з 

урахуванням 
цільових 
районів)

Назва закладу Посада

Забезпечення 
житлом (за 
місцем 

проживання)
Розмір 

заробітної 
плати 

(у грн.)

Соціальні пільги

В разі 
відсутності 

клінічної бази, 
для 

проходження 
інтернатури, 
просимо 
вказати 

заклад, який 
забезпечить 
проходження 
інтернатури, 
на договірних 
умовах 

Примітка

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар - акушер -
гінеколог

забезпечено 3496 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-

Ананьївський 
район

Ананьївська 
АЗПСМ КНП 
«Ананьївський 
районний центр 
первинної  медико 
- санітарної 
допомоги» АРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

По приїзду – 
надається 
гуртожиток. 
Протягом 
року – 

індивідуальни
м житлом

6000 грн. + 
% від 

заключних 
декларацій

- - -

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар - ортопед - 
травматолог

забезпечено 3496 Оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-

  1



Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар - 
отоларинголог

забезпечено 3496 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Котовськ"

-

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар - педіатр забезпечено 3496 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар - 
рентгенолог

забезпечено 3784 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-

Ананьївський 
район

Ананьївська 
АЗПСМ КНП 
«Ананьївський 
районний центр 
первинної  медико 
- санітарної 
допомоги» АРР

Лікар - терапевт По приїзду – 
надається 
гуртожиток. 
Протягом 
року – 

індивідуальни
м житлом

6000 грн. + 
% від 

заключних 
декларацій

- - -

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар -
невропатолог

забезпечено 3496 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-

Ананьївський 
район

КНП 
"Ананьївська 
ЦРЛ"

Лікар -
офтальмолог

забезпечено 3496 оплата комунальних 
послуг

КНП 
"Подільськ"

-
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Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

так 12600 оплата комунальних 
послуг за рахунок 

райдержадміністрації

є можливість 
проходження 
інтернатури у 
закладі

Молодому 
спеціалісту 
надається 
службове 
житло. При 
умові 

відпрацюванн
я 10 років  
лікарем у 
закладі, 
житло 

переходить у 
власність 
лікаря.

Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

так 12600 оплата комунальних 
послуг за рахунок 

райдержадміністрації

є змога 
проходження  
інтернатури у 
закладі

Молодим 
фахівцям 
надається 
службове 
житло. При 
умові 

відпрацюванн
я 10 років у 
закладі, 
житло 

переходить у 
власність 
лікаря.
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Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

так 12600 оплата комунальних 
послуг

є можливість 
проходження 
інтернатури у 
закладі

На час роботи 
молодим 

спеціалістам 
надається 
службове 
житло. За 
умови 

відпрацюванн
я 10 років у 
закладі, 
житло 

переходить у 
власність 
лікаря.

Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

так 12600 оплата комунальних 
послуг за рахунок 

райдержадміністрації

є можливість 
проходження 
інтернатури в 
закладі

Молодому 
спеціалісту 
надається 
службове 
житло. За 
умови 

відпрацюванн
я у закладі 10 
років, житло 
переходить у 
власність 
лікаря.
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Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - педіатр так 12600 оплата комунальних 
послуг за рахунок 

райдержадміністрації

є змога 
проходження 
інтернатури у 
закладі

Молодим 
фахівцям 
надається 
службове 
житло. При 
умові 

відпрацюванн
я 10 років у 
закладі, 
житло 

переходить у 
власність 
лікаря.

Арцизький 
район

КНП "Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Арцизької РР 
Одеської обл"

Лікар - педіатр так 12600 оплата комунальних 
послуг за рахунок 

райдержадміністрації

є змога 
проходження 
інтернатури у 
закладі

Молодому 
фахівцю 
надається 
службове 
житло. За 
умови 

відпрацюванн
я 10 років у 
закладі, 
житло 

переходить у 
власність 
лікаря.

Арцизький 
район

КУ «Арцизька 
ЦРЛ»

Лікар - педіатр Придбання 
квартири

3496 Грошова компенсація за 
аренду житла та 

комунальні послуги-1500 
грн, одноразова грошова 
допомога у розмірі 40000 

грн.

- -
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Арцизький 
район

КУ «Арцизька 
ЦРЛ»

Лікар - уролог Придбання 
квартири

3784 Грошова компенсація за 
аренду житла та 

комунальні послуги-1500 
грн, одноразова грошова 
допомога у розмірі 40000 

грн.

на базі 
Одеської 
обласної 
лікарні

-

Арцизький 
район

КУ «Арцизька 
ЦРЛ»

Лікар - хірург Придбання 
квартири

3784 Грошова компенсація за 
аренду житла та 

комунальні послуги-1500 
грн, одноразова грошова 
допомога у розмірі 40000 

грн.

- -

Березівський 
район

КНП 
«Березівський 
районний центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- - - - -

Березівський 
район

КНП ЦПМСД 
Новокальчевської 
СР ОТГ

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Так 8000 + % от 
заключенних 
декларацій

Оплата комунальних 
послуг,водій з службовим 

авто

Березівський 
ЦПМСД

Єнергічній 
комунікабель
ність лікар, 
що не боїться 
труднощів. 
Готовий 
вчиться і 
люблячий 
свіже повітря 
і натуральні 
продукти. 
Тел. 

0968282040

Березівський 
район

КНП «Березівська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
інфекціоніст

Кімната у 
гуртожитку

4173 - - -
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Березівський 
район

КНП «Березівська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - ортопед 
травматолог

Кімната у 
гуртожитку

4173 - - -

Березівський 
район

КНП «Березівська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - педіатр Кімната у 
гуртожитку

4173 - - -

Березівський 
район

КУ "Одеська 
обласна 
психіатрична 
лікарня № 3"

Лікар - психіатр не 
передбачено

5049,55 відпустка 49 к. д. (основна 
24 + додаткова 25)

КУ "Одеський 
обасний 
медичний 
центр 

психічного 
здоров`я"

-

Березівський 
район

КНП «Березівська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - терапевт Кімната у 
гуртожитку

4173 - - -

Березівський 
район

КНП «Березівська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - хірург Кімната у 
гуртожитку

4173 - - -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - акушер -
гінеколог

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровський"

Лікар - 
інфекціоніст

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - кардіолог наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- - -
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Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - ортопед - 
травматолог

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - 
отоларинголог

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

заканодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - педіатр наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - педіатр -
неонатолог

наймане 
житло

вадповідно 
чинного 

законодавств
а

- є -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - 
рентгенолог

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- - -

Білгород –
Дністровськи
й район

КНП " Білгород-
Дністровська 
ЦРЛ"

Лікар - фтизіатр 
дитячий

наймане 
житло

відповідно 
чинного 

законодавств
а

- - -
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Білгород-
Дністровськи
й р-н

АЗПСМ с. 
Випасне КНП 
«Центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги 
Білгород – 
дністровської 
Районної Ради»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Відсутнє 4 173 Відсутні - -

Білгород-
Дністровськи
й р-н

АЗПСМ с. 
Руськоіванівка 
КНП «Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги 
Білгород – 
дністровської 
Районної Ради»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наявність 
трьох квартир 

в 
двоквартирни
х будинках

4 173 Надання пільг буде 
розглянуте на засіданні 
наступної сесії сільської 

ради.

- -

Білгород-
Дністровськи
й р-н

АЗПСМ с. 
Старокозачє КНП 
«Центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги 
Білгород – 
дністровської 
Районної Ради»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4 173 - - -
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Білгород-
Дністровськи
й р-н

АЗПСМ с. Шабо 
КНП «Центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги 
Білгород – 
дністровської 
Районної Ради»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4 173 - - -

Біляївський  
район

АЗПСМ с. Велика 
Балка КНП 
Біляївської 
районної ради 
"Біляївський 
районний центр 
первинної 
медико-санітарної 
допомоги"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Житлом не 
забезпечуємо

7568 Першочергове 
забезпечення 

автотранспортом в разі 
його закупівлі.

Клінічна база 
присутня

-

Біляївський  
район

АЗПСМ с. 
Маринівка КНП 
Біляївської 
районної ради 
"Біляївський 
районний центр 
первинної 
медико-санітарної 
допомоги"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Житлом не 
забезпечуємо

7568 Першочергове 
забезпечення 

автотранспортом в разі 
його закупівлі.

Клінічна база 
присутня

-

Болградський 
район

КЗ «Болградська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
анестезіолог

Наймане 
житло за 
рахунок 

підприємства

4173 - - -
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Болградський 
район

АЗПСМ с. 
Дмитрівка КЗ 
«Болградський 
районний центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

При умові 
прибуття 
молодого 

спеціаліста до 
місця роботи, 
сільська Рада 
готова 

забезпечити 
житлом 

приміщенням 
на правах 
оренди, з 
безоплатним 
користування
м опаленням і 
освітленням

Основна 
ставка 5000 
грн., 

додаткові 
нарахування 

– у 
відповідност

і до 
колективног
о договору 

та 
зхаконодавст
ва України

Згідно з чинним 
законодавством України

- -

Болградський 
район

КЗ «Болградська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
інфекціоніст

Наймане 
житло за 
рахунок 

підприємства

4173 - - -

Болградський 
район

КЗ «Болградська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
отоларинголог

Наймане 
житло за 
рахунок 

підприємства

4173 - - -

Болградський 
район

КЗ «Болградська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - педіатр Наймане 
житло за 
рахунок 

підприємства

4173 - - -

Болградський 
район

КЗ «Болградська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - терапевт Наймане 
житло за 
рахунок 

підприємства

4173 - - -
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Великомихайл
івський район

КНП " 
Великомихайлівсь
кий ЦПМСД" ВРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло

3784 виплата підйомних є дві бази 
стажування для 
проходження 
інтернатури: 
амбулаторія 
ЗПСМ смт 
Велика 

Михайлівка, 
амбулаторія 
ЗПСМ с. 

Великоплоске

згідно 
районної 
Програми 
підтримки та 
розвитку КНП 
"Великомихай
лівський 

ЦПМСД" ВРР 
на 2018-2020 

рр 
заплановано 
придбання 
житла для 
молодих 
спеціалістів 
на суму 550 

000 грн, 
виплата 
підйомних 
молодим 

спеціалістам 
на суму 100 

000 грн
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Великомихайл
івський район

КНП " 
Великомихайлівсь
кий ЦПМСД" ВРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло

3784 виплата підйомних є дві бази 
стажування для 
проходження 
інтернатури: 
амбулаторія 
ЗПСМ смт 
Велика 

Михайлівка, 
амбулаторія 
ЗПСМ с. 

Великоплоске

згідно 
районної 
Програми 
підтримки та 
розвитку КНП 
"Великомихай
лівський 

ЦПМСД" ВРР 
на 2018-2020 

рр 
заплановано 
придбання 
житла для 
молодих 
спеціалістів 
на суму 550 

000 грн, 
виплата 
підйомних 
молодим 

спеціалістам 
на суму 100 

000 грн
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Великомихайл
івський район

КНП " 
Великомихайлівсь
кий ЦПМСД" ВРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло

3784 виплата підйомних є дві бази 
стажування для 
проходження 
інтернатури: 
амбулаторія 
ЗПСМ смт 
Велика 

Михайлівка, 
амбулаторія 
ЗПСМ с. 

Великоплоске

згідно 
районної 
Програми 
підтримки та 
розвитку КНП 
"Великомихай
лівський 

ЦПМСД" ВРР 
на 2018-2020 

рр 
заплановано 
придбання 
житла для 
молодих 
спеціалістів 
на суму 550 

000 грн, 
виплата 
підйомних 
молодим 

спеціалістам 
на суму 100 

000 грн.
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Великомихайл
івський район

КНП " 
Великомихайлівсь
кий ЦПМСД" ВРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло

3784 виплата підйомних є дві бази 
стажування для 
проходження 
інтернатури: 
амбулаторія 
ЗПСМ смт 
Велика 

Михайлівка, 
амбулаторія 
ЗПСМ с. 

Великоплоске

згідно 
районної 
Програми 
підтримки та 
розвитку КНП 
"Великомихай
лівський 

ЦПМСД" ВРР 
на 2018-2020 

рр 
заплановано 
придбання 
житла для 
молодих 
спеціалістів 
на суму 550 

000 грн, 
виплата 
підйомних 
молодим 

спеціалістам 
на суму 100 

000 грн
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Великомихайл
івський район

КНП 
"Великомихайлівс
ький ЦПМСД" 
ВРР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло

3784 виплата підйомних є дві бази 
стажування в 
КНП :--

амбулаторія 
ЗПСМ с. 

Великоплоске 
та амбулаторія 
ЗПСМ Велика 
Михайлівка

Згідно 
районної 
програми 
підтримки та 
розвитку КНП 
"Великомихай
лівський 

ЦПМСД" ВРР 
на 2018-2020 

рр 
заплановано 
придбання 
житла для 
молодих 
спеціалістів 
на суму 550 

000 грн, 
виплата 
підйомних 
100000 грн.

Великомихайл
івський район

КУ " 
Великомихайлівсь
ка ЦРЛ"

Лікар - онколог частково 4173 Додаткова оплачувальна 
відпустка - 7 к.д., 

матеріальна допомога на 
оздоровлення

0 -

Великомихайл
івський район

КУ " 
Великомихайлівсь
ка ЦРЛ"

Лікар - терапевт частково 4173 - -

Великомихайл
івський район

КУ " 
Великомихайлівсь
ка ЦРЛ"

Лікар -
приймального 
відділення 

частково 4173 - -

Великомихайл
івський район

КУ " 
Великомихайлівсь
ка ЦРЛ"

Лікар -
приймального 
відділення

частково 4173 - -
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Великомихайл
івський район

КУ " 
Великомихайлівсь
ка ЦРЛ"

Лікар -
приймального 
відділення

частково 4173 - -

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - 
анестезіолог

наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

стаціонар

Ізмаїльський 
район

АЗПСМ с. 
Комишівка КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар 

наймане 
житло у 
сільській 
місцевості

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

-

Ізмаїльський 
район

АЗПСМ с. 
Ларжанка КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло у 
сільській 
місцевості

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

-

Ізмаїльський 
район

АЗПСМ с. Озерне 
КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло у 
сільській 
місцевості

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

Сільська 
місцевість

Ізмаїльський 
район

АЗПСМ с. Стара 
Некрасівка КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

наймане 
житло у 
сільській 
місцевості

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

-

  17



Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - лаборант наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
найм житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

Клініко-
діагностична 
лабораторія

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - нефролог наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
оплату житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

поліклініка

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - онколог наймане 
житло

4173 відшкодування вартості 
житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

поліклініка

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - ортопед - 
травматолог

наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
житло

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

поліклініка

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - 
статистик

наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
наймане житло

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

статистика, 
аналітика
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Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - терапевт наймане 
житло

4173 Відшкодування витрат на 
оплату житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

-

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - уролог наймане 
житло

4173 відшкодування витрат на 
оплату житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

поліклініка

Ізмаїльський 
район

КНП Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна лікарня"

Лікар - хірург наймане 
житло

4173 відшкодування вартості 
житла

КНП 
Ізмаїльської 
районної ради 
"Центральна 
районна 
лікарня"

поліклініка

Кілійський 
район

КНП Кілійський 
районний центр 
первинної 
медико-санітарної 
допомоги

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 5500 немає Кілійський 
районний 
центр 

первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

Приозернянсь
ка АЗПСМ
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Кілійський 
район

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар - 
рентгенолог

при 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла.)

3496 грн . + 
15% за 
шкідливі 
умови праці

- - -

Кілійський 
район, м. 
Кілія

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар - 
інфекціоніст

при 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла

3496 грн. + 
15% за 
шкідливі 
умови праці

- - -
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Кілійський 
район, м. 
Кілія

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар - лаборант при 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла

3496 грн. + 
15% за 
шкідливі 
умови праці

- - -

Кілійський 
район, м. 
Кілія

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар - ортопед - 
травматолог

При 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла

3748 - - -
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Кілійський 
район, м. 
Кілія

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар - хірург при 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла

3748 - - -

Кілійський 
район, м. 
Кілія

КБУ Кілійська 
центральна 
районна лікарня

Лікар -
отоларинголог

при 
направленні 
на роботу 
молодих 

спеціалістів 
(лікарів) та за 
їх згодою 

відпрацювати 
10 (десять) 
років буде 
вирішене 
питання 
надання 
житла

3748 - - -

Лиманський 
район

КНП "Центр 
ПМСД" 
амбулаторія с. 
Кремидівка

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

без надання 
житла

посадовий 
оклад 

8000,00

Виплата 50% 
комунальних послуг

амбулаторія с. 
Кремидівка

амбулаторія с. 
Доброслав
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Лиманський 
район

КНП "Центр 
ПМСД" 
амбулаторія с. 
Ониськове

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

без надання 
житла

посадовий 
оклад 

8000,00 грн

Виплата 50% 
комунальних послуг

Амбулаторія с. 
Ониськове

Амбулаторія 
смт. 

Чорноморське

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар - 
ендоскопіст

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
Любашівський 
ЦПМСД 
Любашівської 
РРОО АЗПСМ с. 
Бобрик перший

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

на данний час 
питання 
стосовно 
житла 

вирішується 
на рівні ОТГ 
та районної 
адміністрації

4173 на данний час питання 
стосовно оплати опалення 
та освітлення вирішується 
на рівні ОТГ та районної 

адміністрації

проходження 
інтернатури  на 
базі АЗПСМ 
смт. Любашівка

згідно 
колективногод
оговору при 
зарахуванні 
на роботу та 
укладанні 
договору з 
молодими 

спеціалістами 
про 

відпрацюванн
я ними 3-х 
років, 

надається 
разова 
допомога; 
фахівцям з 
вищою 
медичною 
освітою у 
розмірі 10 
мінімальних 
окладів
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Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ 
"Любашівської 
райради

Лікар - 
інфекціоніст

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ 
"Любашівської 
райради

Лікар - кардіолог

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
центральна 
районна лікарня 
"Любашівської 
райради

Лікар - нарколог Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
центральна 
районна лікарня 
"Любашівської 
райради

Лікар - ортопед - 
травматолог

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -
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Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар - педіатр Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
центральна 
районна лікарня 
"Любашівської 
райради

Лікар - уролог Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар з 
функціональної 
діагностики

- - - - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар -
невропатолог

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -
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Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар -
приймального 
відділення (лікар 
невідкладних 
станів)

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

Любашівськи
й район

КНП 
"Любашівська 
ЦРЛ"Любашівськ
ої райради

Лікар -
трансфузіолог

Для молодих 
спеціалістів 
надаються 
кімнати для 
проживання   
при лікарні з 

усіма 
зручностями

4173 Безоплатне проживання - -

м. Арциз Арцизське 
відділення 
патологоанатоміч
ного бюро КУ 
«Одеське обласне 
патологоанатоміч
не бюро»

Лікар -
патологоанатом  

наймане 
житло

4173,00 скорочений робочий день, 
додаткова оплачувана 

відпустка

-

м. Балта КНП «Балтський 
центр первинної 

медико – 
санітарної 
допомоги» 

Балтської міської 
ради Одеської 
області

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

В сільській 
місцевості 
при 

амбулаторії в 
с. обжила та с. 

Гольма  
Балтського 
району

5800 Житло, послуги при 
сільських амбулаторіях

Балтська міська 
амбулаторія 
ЗПСМ

-
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м. Балта КНП «Балтський 
центр первинної 

медико – 
санітарної 
допомоги» 

Балтської міської 
ради Одеської 
області

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

В сільській 
місцевості 
при 

амбулаторії в 
с. обжила та с. 

Гольма  
Балтського 
району

5800 Житло, послуги при 
сільських амбулаторіях

Балтська міська 
амбулаторія 
ЗПСМ

-

м. Білгород-
Дністровськ

КНП «Шкірно – 
венерологічний 
диспансер» ООР, 
кабінет «Довіра»

Лікар - 
інфекціоніст

не 
забезпечують

4173 Не надаються -

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням
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м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням

м. Ізмаїл КНП 
«Ізмаїльський 
міський центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» ІМР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - - Заробітна 
плата 

збільшується 
за рахунок 
заключення 
декларацій з 
населенням
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м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
інфекціоніст

З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
інфекціоніст 
дитячий

З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - лаборант З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - лаборант З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -
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м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
трансфузіолог

З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - хірург З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - хірург З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -

м. Ізмаїл Некомерційне 
комунальне 
підприємство 
Ізмаїльської 
міської ради 
«Ізмаїльська 
міська центральна 
районна лікарня»

Лікар - хірург З 2021 р. 
після 

завершення 
будівництва 
будинка для 
медичних 
працівників

Відповідно 
до тарифної 
сітки

- - -
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м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - 
анестезіолог

Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

5108 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - 
інфекціоніст

Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

5594 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - лаборант Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - 
невропатолог 

Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - 
отоларинголог 

Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -
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м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - педіатр Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - 
фізіотерапевт 

Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Лікар - хірург Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

5108 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Кодима КП «Кодимська 
ЦРЛ»

Фармацевт Оплата 
оренди 
квартири. 
Оплата 

комунальних 
послуг.

4173 Матеріальний стимул до 
заробітної плати 2 тис. 

грн

- -

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - 
ендокринолог 
дитячий

відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка відсутні кошти 
на оплату 
договірних 
умов

можливе 
підвищення з/
п за рахунок 
премії

м. Одеса Одеський 
обласний центр 
нефрології та 
діалізу

Лікар - лаборант - 4616 Щорічна додаткова 
оплачувана відпустка

База  є Шкідливі 
умови праці
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м. Одеса Одеський 
обласний центр 
нефрології та 
діалізу

Лікар - лаборант - 4661 щорічна додаткова 
оплачувана відпустка

База є Лаборант 
(біохімік) 
Шкідливі 
умови праці

м. Одеса Одеський 
обласний центр 
нефрології та 
діалізу

Лікар - нефролог - 4661,4 щорічна додаткова 
оплачувана відпустка

База є -

м. Одеса Державний заклад 
«Спеціалізований 
(спеціальний) 
санаторій 
Сонячний МОЗ 
України

Лікар - ортопед - 
травматолог

- 5015,15 - - Відділення 
кістково – 
суглобного 
туберкульозу

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - ортопед 
травматолог 
дитячий

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка відсутні кошти 
на оплату 
договірних 
умов

можливе 
підвищення з/
п за рахунок 
премії

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - ортопед 
травматолог 
дитячий

- відповідно 
до 

кваліікаційн
ої категорії

додаткова відпустка кошти на 
договірні 

умови відсутні

можливе 
підвищення з/

п

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - 
офтальмолог 
дитячий

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка відсутні кошти 
на оплату 
договірних 
умов

можливе 
підвищення з/
п за рахунок 
премії

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - 
офтальмолог 
дитячий

- відповідно 
кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка кошти на 
договірні 

умови відсутні

-
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м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - 
рентгенолог

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка відсутні кошти 
на оплату 
договірних 
умов

можливе 
підвищення з/
п за рахунок 
премії

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська 
поліклініка№4" 
Одеської міської 
ради

Лікар - 
рентгенолог

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка кошти на 
договірні 

умови відсутні

заклад в 
процесі 

реорганізації

м. Одеса Ананьївське 
районне 
відділення КУ  
«Одеське обласне 
бюро 
судово- 
медичної 
експертизи» 

Лікар - судово -
медичний  
експерт 
  

В зв’язку з 
відсутністю 
забезпечення 
житлом 
у районні 
підрозділи 
можливо 
забезпечити 
випускниками 

з 
певних 
районів 
області

5042.00 грн Доплати : 
- за особливі умови 

праці-25 %; 
- за медичний стаж  від 

10%-30%; 
- за вислугу років від 

10%-40%; 
- допомога на 
оздоровлення 

щорічно   в розмірі 
посадового 
окладу ; 

- доплата за 
кваліфікаційний клас

тривалість - 1,5 
року 

КУ 
«ООБСМЕ» - 
заочна  частина 

НМАПО - 
очна частина 

-

-
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м. Одеса Любашівське 
районе відділення 
КУ  «Одеське 
обласне бюро 
судово- 
медичної 
експертизи» 

Лікар - судово -
медичний  
експерт 
  

В зв’язку з 
відсутністю 
забезпечення 
житлом 
у районні 
підрозділи 
можливо 
забезпечити 
випускниками 

з 
певних 
районів 
області

5042 Доплати : 
- за особливі умови 

праці-25 %; 
- за медичний стаж  від 

10%-30%; 
- за вислугу років від 

10%-40%; 
- допомога на 
оздоровлення 

щорічно   в розмірі 
посадового 
окладу ; 

- доплата за 
кваліфікаційний клас

тривалість - 1,5 
року 

КУ 
«ООБСМЕ» - 
заочна  частина 

НМАПО - 
очна частина 

-

м. Одеса Ренійське 
районне 
відділення 
КУ  «Одеське 
обласне бюро 
судово - 
медичної 
експертизи» 

Лікар - судово -
медичний  
експерт 
  

В зв’язку з 
відсутністю 
забезпечення 
житлом 
у районні 
підрозділи 
можливо 
забезпечити 
випускниками 

з 
певних 
районів 
області

5042 Доплати : 
- за особливі умови 

праці-25 %; 
- за медичний стаж  від 

10%-30%; 
- за вислугу років від 

10%-40%; 
- допомога на 
оздоровлення 

щорічно   в розмірі 
посадового 
окладу ; 

- доплата за 
кваліфікаційний клас

тривалість - 1,5 
року 

КУ 
«ООБСМЕ» - 
заочна  частина 

НМАПО - 
очна частина 

-
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м. Одеса Ширяївське 
районне 
відділення 
КУ  «Одеське 
обласне бюро 
судово- 
медичної 
експертизи» 

Лікар - судово -
медичний  
експерт 
  
  

В зв’язку з 
відсутністю 
забезпечення 
житлом 
у районні 
підрозділи 
можливо 
забезпечити 
випускниками 

з 
певних 
районів 
області

5042 Доплати : 
- за особливі умови 

праці-25 %; 
- за медичний стаж  від 

10%-30%; 
- за вислугу років від 

10%-40%; 
- допомога на 
оздоровлення 

щорічно   в розмірі 
посадового 
окладу ; 

- доплата за 
кваліфікаційний клас

тривалість - 1,5 
року 

КУ 
«ООБСМЕ» - 
заочна  частина 

НМАПО - 
очна частина 

-

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар - хірург 
дитячий

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка відсутні кошти 
на оплату 
договірних 
умов

можливе 
підвищення з/
п за рахунок 
премії

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар -
ендокринолог 
дитячий

- відповідно 
до 

кваліфікацій
ної категорії

додаткова відпустка кошти на 
договірні 

умови відсутні

спеціалізація 
"ендокриноло
г дитячий"
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м. Одеса Відокремлений 
підрозділ 
"Одеська станція 
екстреної 
(швидкої) 
медичної 
допомоги" КУ 
"Одеський 
обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги і 
медицини 
катастроф"

Лікар з 
медицини 
невідкладних 
станів

не 
забезпечують

4173 матеріальна допомога на 
оздоровлення та для 
вирішення соціально-
побутових питань

Відокремлений 
підрозділ 
"Одеська 
станція 
екстреної 
(швидкої) 
медичної 

допомоги" КУ 
"Одеський 

обласний центр 
екстреної 
медичної 
допомоги і 
медицини 
катастроф"

30 вакантних 
посад 

м. Одеса КНП "Дитяча 
міська поліклініка 
№4" Одеської 
міської ради

Лікар -
функціональної 
діагностики 

- відповідно 
кваліфікацій
ній категорії

додаткова відпустка кошти на 
договірні 

умови відсутні

оплата 
шкідливих 
умов праці

м. Подільськ Комерційне 
некомунальне 
підприємство 
"Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Подільської 
міської ради"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 6000 - - потреба
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м. Подільськ Комерційне 
некомунальне 
підприємство 
"Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Подільської 
міської ради"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 6000 - - Потреба

м. Подільськ Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
"Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Подільської 
міської ради"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 6000 - - потреба

м. Подільськ КНП «Подільська 
міська лікарня» 
Подільської 
міської ради

Лікар - психіатр Гуртожиток 
або службове 
житло

4173 - - Потреба

м. Подільськ КНП «Подільська 
міська лікарня» 
Подільської 
міської ради

Лікар - 
функціональної 
діагностики

гуртожиток 
або службове 
житло

4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

Потреба

м. Подільськ КНП «Подільська 
міська лікарня» 
Подільської 
міської ради

Лікар - хірург Гуртожиток 
або службове 
житло

4173 - - Гостра 
потреба

м. Подільськ КНП «Подільська 
міська лікарня» 
Подільської 
міської ради

Лікар -
офтальмолог

Гуртожиток 
або службове 
житло

4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

Гостра 
потреба
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м. Подільськ КНП «Подільська 
міська лікарня» 
Подільської 
міської ради

Лікар -
приймального 
відділення

Гуртожиток 
або службове 
житло

4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

Потреба

м. Роздільна Роздільнянське 
відділення 
патологанатомічн
ого бюро КУ 
«Одеське обласне 
патологоанатоміч
не бюро»

Лікар -
патологоанатом  

наймане 
житло

4173,00 грн. скорочений робочий день, 
додаткова оплачувана 

відпустка

-

м. Южне КЗ "Южненська 
міська лікарня"

Лікар - педіатр - 3323 - - -

м. Южне КЗ "Южненська 
міська лікарня"

Лікар - 
рентгенолог

- 3323 - - -

м. Южне КЗ "Южненська 
міська лікарня"

Лікар з 
медицини 
невідкладних 
станів

- 3323 - - -

Миколаївськи
й район

КНП 
"Миколаївська 
ЦРЛ"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

відсутнє 4173 - наявна гостра 
потреба

Миколаївськи
й район

КНП 
"Миколаївська 
ЦРЛ"

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

відсутнє 4173 - наявна гостра 
потреба

Миколаївськи
й район

КНП 
"Миколаївська 
ЦРЛ"

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

відсутнє 4173 - КУ «Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

гостра 
потреба
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Овідіопольськ
ий район

АЗПСМ с. 
Новодолинське 
КНП 
«Овідіопольський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - Овідіопольська 
ЦРЛ

-

Овідіопольськ
ий район

АЗПСМ смт. 
Овідіополь КНП 
«Овідіопольський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 3496 - Овідіопольська 
ЦРЛ

-

Окнянський 
район

АЗПСМ с. 
Ставрово КНП 
«Окнянський 
районний центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Окнянської РР 

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Забезпечемо 10000
Згідно чинного 
законодавства

-

Окнянський 
район

АЗПСМ с. 
Ткаченка КНП 
«Окнянський 
районний центр 
первинної медико 
– санітарної 
допомоги» 
Окнянської РР

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Планується 
будівництво 10000

Згідно чинного 
законодавства

-

Окнянський 
район КНП "Окняська 

ЦРЛ" Лікар - педіатр
наймане 
житло 3323 -

КНП 
"Окнянська 
ЦРЛ" -
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Окнянський 
район

КНП "Окнянська 
ЦРЛ"

Лікар -
дерматовенероло
г

наймане 
житло 3323 -

Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня -

Окнянський 
район

КНП "Окнянська 
ЦРЛ"

Лікар -
отоларинголог

наймане 
житло 3323 -

Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня -

Окнянський 
район

КНП "Окнянська 
ЦРЛ"

Лікар -
офтальмолог

наймане 
житло 3323 -

Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня -

Подільський 
район

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
"Центральна 
районна лікарня 
Подільського 
району 
Куяльницької 
сільської ради"

лікар з медицини 
невідкладних 
станів

не має 4173 - база є робоче місце 
у 

приймальном
у відділенні

Ренійський 
район

Центральна 
районна лікарня 
Ренійської 
районної ради 
Одеської області

Лікар - акушер -
гінеколог

ні 4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

-

Ренійський 
район

Центральна 
райогнна лікарня 
Ренійської 
районної ради 
Одеської області

Лікар - 
анестезіолог

ні 4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

-
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Ренійський 
район

Центральна 
райогнна лікарня 
Ренійської 
районної ради 
Одеської області

Лікар - терапевт ні 4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

-

Ренійський 
район

Центральна 
райогнна лікарня 
Ренійської 
районної ради 
Одеської області

Лікар -
отоларінголог

ні 4173 - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

-

Роздільнянськ
ий район

Калантаєвська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -

Роздільнянськ
ий район

Кучурганська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -

Роздільнянськ
ий район

Лиманська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -
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Роздільнянськ
ий район

Н. Українська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -

Роздільнянськ
ий район

Роздільнянська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -

Роздільнянськ
ий район

Степанівська 
АЗПСМ КНП 
«Роздільнянський 
районний центр 
первинної  медико 
– санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

- 4173 - - -

Роздільнянськ
ий район

КНП СВТГРР 
"Роздільнянська 
ЦРЛ".

Лікар - 
інфекціоніст

за місцем 
проживання, 
знімання 
житла.

4361 1500,0грн. на оплату 
комунальних послуг

КНП СВТГРР 
"Роздільнянськ

а ЦРЛ"

-

Роздільнянськ
ий район

КНП СВТГРР 
"Роздільнянська 
ЦРЛ"

Лікар - 
клінічний 
лаборант

за місцем 
проживання, 
знімання 
житла

4361 1500,0грн.на оплату 
комунальних послуг.

КНП СВТГРР 
"Роздільнянськ

а ЦРЛ"

-

Роздільнянськ
ий район

КНП СВТГРР 
"Роздільнянська 
ЦРЛ"

Лікар - ортопед - 
травматолог

за місцем 
проживання, 
знімання 
житла

4361 1500,0грн. на оплату 
комунальних послуг

КНП СВТГРР 
"Роздільнянськ

а ЦРЛ"

-
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Роздільнянськ
ий район

КНП СВТГРР 
"Роздільнянська 
ЦРЛ"

Лікар - фтизіатр за місцем 
проживання, 
знімання 
житла

4361 1500,0грн. на оплату 
комунальних послуг

КНП СВТГРР 
"Роздільнянськ

а ЦРЛ"

-

Роздільнянськ
ий район

КНП СВТГРР 
"Роздільнянська 
ЦРЛ"

Лікар -
невропатолог

за місцем 
проживання, 
знімання 
житла

4361 1500,0грн на оплату 
комунальних послуг

КНП СВТГРР 
"Роздільнянськ

а ЦРЛ"

-

Роздільнянськ
ий район

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 
спільної власності 
територіальних 
громад 
Роздільнянського 
району 
"Роздільнянська 
центральна 
районна  лікарня"

Лікар -
отоларинголог

за місцем 
проживання, 
знімання 
житла

4361 1500,0грн на оплату 
житлово-комунальних 

послуг

КНП "Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня"

-

Савранський 
район

КНП "Савранська 
ЦРЛ"

Лікар - 
анестезіолог

ні 3496 - ОКЛ -

Савранський 
район

КНП "Савранська 
ЦРЛ"

Лікар - онколог ні 3323 - ОКЛ -

Савранський 
район

КНП "Савранська 
ЦРЛ"

Лікар - педіатр ні 3323 - ОКЛ -

Савранський 
район

КНП "Савранська 
ЦРЛ"

Лікар - 
рентгенолог

ні 3323 - ОКЛ -

Савранський 
район

КНП "Савранська 
ЦРЛ"

Лікар -
отоларинголог

ні 3323 - ОКЛ -
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Саратський 
район

Комунальний 
заклад "Саратська 
центральна 
районна лікарня"

Лікар - акушер -
гінеколог

наймане 
житло

3496 забезпечення підвищення 
професійної кваліфікації 
за рахунок закладу

КЗ "Саратська 
ЦРЛ"

працевлаштув
ання 

гарантуємо

Саратський 
район

Комунальний 
заклад "Саратська 
центральна 
районна лікарня"

Лікар - 
рентгенолог

наймане 
житло

3496 забезпечення підвищення 
професійної кваліфікації 
за рахунок закладу

КЗ "Саратська 
ЦРЛ"

працевлаштув
ання 

гарантуємо

смт. Іванівка,  
Одеської  
області,  
Іванівського  
району

КЗ  "Іванівська  
ЦРЛ"  Іванівської  
районної   ради

Лікар - ортопед - 
травматолог

Так 4200 Так База  для  
проходження  
інтернатури  
присутня

тел.: (04854) 3 
- 14 - 70

смт. Іванівка,  
Одеської  
області,  
Іваніського  
району

КЗ  "Іванівська  
ЦРЛ"  Іванівської  
районної  ради

Лікар - ортопед - 
травматолог

Так 4200 Так КУ  "Одеська  
обласна   
клінічна  
лікарня"

тел. : (04854) 
3 - 14 -38

смт. Іванівка,  
Одеської  
області, 
Іванівського  
району

КЗ  "Іванівська  
ЦРЛ"  Іванівської  
районної ради

Лікар - 
анестезіолог

Так 4200 Так КУ  "Одеська  
обласна  
клінічна  
лікарня"

тел.: (04854) 
3-14-70

Татарбунарсь
кий район

КЗ 
"Татарбунарська 
центральна 
районна лікарня"

Лікар - акушер -
гінеколог

- 3496 + 10% - Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня

-
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Татарбунарсь
кий район

Базар'янська 
сільська лікарська 
амбулаторія 
ЗПСМ

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло за 
кошти 

сільської ради

7300 Створення належних умов 
праці та соціально-
побутових умов для 
медичних працівників; 
пріоритетність у наданні 

житла молодим 
спеціалістам або 

довгострокових кредитів 
на будівництво житла; 
придбання житла для 
медичних працівників, у 
першу чергу для молодих 
спеціалістів; створення 
відомчого житла для 

медичних працівників, в 
приміщеннях, які не 
використовуються для 

лікувально-діагностичних 
цілей; виділення 

земельних ділянок для 
будівництва

Наявна 
клінічна база 

для 
проходження 
інтернатури

-
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Татарбунарсь
кий район

Вишнівська 
сільська лікарська 
амбулаторія 
ЗПСМ

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло за 
кошти 

сільської ради

7300 Створення належних умов 
праці та соціально-
побутових умов для 
медичних працівників; 
пріоритетність у наданні 

житла молодим 
спеціалістам або 

довгострокових кредитів 
на будівництво житла; 
придбання житла для 
медичних працівників, у 
першу чергу для молодих 
спеціалістів; створення 
відомчого житла для 

медичних працівників, в 
приміщеннях, які не 
використовуються для 

лікувально-діагностичних 
цілей; виділення 

земельних ділянок для 
будівництва

Наявна 
клінічна база 

для 
проходження 
інтернатури

-
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Татарбунарсь
кий район

Приморська 
сільська лікарська 
амбулаторія 
ЗПСМ

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло за 
кошти 

сільської ради

7300 Створення належних умов 
праці та соціально-
побутових умов для 
медичних працівників; 
пріоритетність у наданні 

житла молодим 
спеціалістам або 

довгострокових кредитів 
на будівництво житла; 
придбання житла для 
медичних працівників, у 
першу чергу для молодих 
спеціалістів; створення 
відомчого житла для 

медичних працівників, в 
приміщеннях, які не 
використовуються для 

лікувально-діагностичних 
цілей; виділення 

земельних ділянок для 
будівництва

Наявна 
клінічна база 

для 
проходження 
інтернатури

-

Татарбунарсь
кий район

КЗ 
"Татарбунарська 
центральна 
районна лікарня"

Лікар - 
інфекціоніст

- 3821 + 10% - Одеська 
інфекційна 
лікарня

-

Татарбунарсь
кий район

КЗ 
"Татарбунарська 
центральна 
районна лікарня"

Лікар - ортопед 
травматолог

- 3496 + 10% - Обласна 
клінічна 
лікарня

-

Ширяївський 
район

Миколаївська 
амбулаторія 
загальної 
практики-сімейної 
медицини

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

Часткова 
оплата за 
наймане 
житло
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Ширяївський 
район

Новоєлизаветівсь
ка АЗПСМ КУ 
«Ширяївський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

Часткова 
оплата на 
наймане 
житло.

Ширяївський 
район

Петровірівська 
АЗПСМ КУ 
«Ширяївський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

Ширяївський 
район

Петровірівська 
АЗПСМ КУ 
«Ширяївський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

-

Ширяївський 
район

Чорнокутська 
амбулаторія 
загальної 
практики-сімейної 
медицини

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

Часткова 
оплата за 
наймане 
житло

Ширяївський 
район

Ширяївська 
АЗПСМ КУ 
«Ширяївський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

-
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Ширяївський 
район

Ширяївська 
АЗПСМ КУ 
«Ширяївський 
центр первинної 
медико – 
санітарної 
допомоги»

Лікар - загальної 
практики -
сімейний лікар

Наймане 
житло

5000 - КНП "Центр 
ПМСД 

Ширяївського 
району"

-

Ширяївський 
район

КЗ «Ширяївська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
невропатолог

Наймане 
житло

3496 Щорічна відпустка 31 к. д. 
Метріальна допомога на 
оздоровлення в розмірі 
посадового окладу

КУ «Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня»

-

Ширяївський 
район

КЗ «Ширяївська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - 
рентгенолог

Наймане 
житло

3496 Щорічна відпустка 35 к. д. 
Метріальна допомога на 
оздоровлення в розмірі 
посадового окладу

- -

Ширяївський 
район

КЗ «Ширяївська 
центральна 
районна лікарня»

Лікар - терапевт Наймане 
житло

3496 Щорічна відпустка 31 к. д. 
Метріальна допомога на 
оздоровлення в розмірі 
посадового окладу

КУ «Одеська 
обласна 
клінічна 
лікарня»

-
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