БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня
№1»Харківської міської ради
Новіков Сергій Олександрович
Посада
Головний лікар КНП «Міська лікарня №1»ХМР
Підприємство
КНП «Міська лікарня №1»ХМР
Дата призначення на посаду 12.02.2014
Число, місяць, рік
14.08.1964
народження
Місце народження
м. Харків
Освіта (назва ВНЗ, рік
повна вища, Кишинівський державний медичний інститут закінчення)
1986 р.
Спеціальність за дипломом,
«Стоматологія», лікар стоматолог
кваліфікація
Науковий ступінь, вчене
не має
звання
Володіння мовами
українською, російською – вільно, англійською зі словарем
Нагороди, почесні звання
Знак «ЗАЛІЗНИЧНА СЛАВА» Ш ступеня; П ступеня»; 1
ступеня
Стаж роботи на посадах не має
керівника підприємства
Депутат ради
не депутат
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Місяць і рік
Прийняття
Звільнення
10.1984

07.1986

08.1986

07.1987

09.1987

10.1988

10.1988

03.1989

03.1989

03.1991

Посада із зазначенням
установи,організації,підприємства,
а також міністерства (відомства)
медбрат травматологічного відділення
№ 1 лікарні швидкої допомоги
Кишинівського горздраввідділу
лікар - інтерн Оргіївської районної лікарні
лікар-стоматолог відділкової лікарні
станції Основа Південної залізниці
лікар- стоматолог-хірург військової
частини № 39309

Місце знаходження
установи,організації аб
підприємства
м. Кишинів
м. Оргіїв
Молдавської РСР
м. Харків
м. Веймар НДР

лікар-стоматолог військової частини
м. Веймар НДР
№ 67545
01.1992
01.1996
лікар-стоматолог відділкової лікарні
м. Харків
станції Основа Південної залізниці
01.1996
12.09.2001 завідувач стоматологічним відділенням
м. Харків
стаціонару, лікар стоматолог-хірірг
09.2001
02.2014
лікар стоматолог стоматологічним
м.Харків
відділенням стаціонару
Відділкова лікарня станції Основа Південної залізниці реорганізована у Вузлову лікарню ст.Харкі
Південної залізниці на підставі наказу Начальника ПЗ №239-Н від 19.10.2001
02.2014
07.2016
виконуючий обов’язки головного лікаря
м.Харків
Назву Вузлової лікарні ст.Харків Південної залізниці змінено на Державний заклад «Вузлова лікар
ст.Харків СТГО « Південна залізниця», згідно наказу державної адміністрації залізничного
транспорту України №116-Ц від 28.02.2008

Назву Державного закладу «Вузлова лікарня станції Харків СТГО «Південна залізниця» змінено н
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська лікарня №1» згідно рішення сесії ХМР
Харківської області від 23.12.2015 №74/15
07.2016
по т/час
головний лікар КНП «Міська лікарня
м.Харків
№1»ХМР
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська лікарня №1» припинений шляхом
реорганізації (перетворення) в комунальне некомерційне підпиємство «Міська лікарня
№1»Харківської міської ради згідно рішення сесії ХМР від 18.04.2018 №1072/18

Інспектор з кадрів

В.Ф.Гладка

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
МЯГКА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
Працює на посаді
З 19.10.1987 року заступник головного
лікаря з ЕТН, лікар-терапевт вищої
категорії комунального некомерційного
підприємства”Міська лікарня №1» ХМР
Громадянство
Громадянка України
Число, місяць і рік народження
01.01.1957
Місце народження
м.Валуйки, Білгородської області
Освіта (назва ВУЗу та рік закінчення)
Вища, у 1979р. Харківський медичний
інститут
Спеціальність за освітою
Лікувальна справа
Науковий ступень,вчене звання
Немає
Володіння мовами(вільно, зі словником)
Українською та російською вільно,
англійською із словником
Наукова ступінь, вчене звання
Немає
Нагороди, почесні звання
Немає
Загальний стаж роботи
36 років 06 місяців
Депутат Ради
Ні
Стягнення
Немає
РОБОТА В МИНУЛОМУ

Місяць і рік
Прийняття
Звільнення

09.1973р.

06.1979р.

Посада із зазначенням
установи,організації,підприємства,а
також Міністерства (відомства)

Місце
знаходження
установи,
організації і
підприємства
м.Харків

Навчання в Харківському медичному
інституті
08.1979р.
08.1980р.
Клінічний ординатор Українського
м.Харків
науково-дослідного інституту
протезування
08.1980р.
10.1987р.
Лікар-терапевт Українського науковом.Харків
дослідного інституту протезування
10.1987р.
12.2001р.
Заступник головного лікаря з
м.Харків
експертизи тимчасової непрацездатності відділкової лікарні
ст.Основа Південної залізниці
Відділкова лікарня ст.Основа Південної залізниці реорганізованан у Вузлову лікарню
ст.Харків Південної залізниці на підставі наказу Начальника Південної залізниці № 239-Н
від 19.10.2001р.
01.2002р.
08.20015
Заступник головного лікаря з
м.Харків
експертизи тимчасової непрацездатності Вузлової лікарня ст.
Харків Південної залізниці
Назву Вузлової лікарні ст. Харків Південної залізниці змінено на Державний заклад
«Вузлова лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізниця» згідно наказу державної
адміністрації залізничного транспорту України №116 від 28.02.2008р.
08.2015
09.2016
завідувач поліклінікою, лікар-терапевт
м.Харків
вищої категорії КЗОЗ «Харківька
міська лікарня №1»

Назву Державний заклад «Вузлова лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізниця» на
підставі рішення Харкіської міської ради від 23.12.2015р. №74/15змінено на комунальний
заклад охорони здоров’я “Харківська міська лікарня №1»
09.2016
по т/час
Заступник головного лікаря з
м.Харків
експертизи тимчасової непрацездатності
Назву Державного закладу «Вузлова лікарня станції Харків СТГО «Південна залізниця»
змінено на Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська лікарня №1» згідно
рішення сесії ХМР Харківської області від 23.12.2015 №74/15
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська лікарня №1» припинений
шляхом реорганізації (перетворення) в комунальне некомерційне підприємство «Міська
лікарня №1»Харківської міської ради згідно рішення сесії ХМР від 18.04.2018 №1072/18

Головний лікар

С.О.Новіков

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
АРТЬОМОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Працює на посаді
З 07.06.2018 року заступник головного
лікаря з ПРР, лікар-хірург першої категорії
комунального некомерційного
підприємства”Міська лікарня №1» ХМР
Громадянство
Громадянка України
Число, місяць і рік народження
28.07.1981
Місце народження
с.Руська Лозова Дергачівського р-ну
Харківської області
Освіта (назва ВУЗу та рік закінчення)
Вища, у 2004р. Харківський державний
медичний університет
Спеціальність за освітою
Лікувальна справа
Науковий ступень,вчене звання
Немає
Володіння мовами(вільно, зі словником)
Українською та російською вільно,
англійською із словником
Наукова ступінь, вчене звання
Немає
Нагороди, почесні звання
Немає
Загальний стаж роботи
16 років 06 місяців
Депутат Ради
Ні
Стягнення
Немає
РОБОТА В МИНУЛОМУ

Місяць і рік
Прийняття
Звільнення

01.2002
09.1998р.

07.2004
06.2004р.

04.2010р.

11.2017

Посада із зазначенням
установи,організації,підприємства,а
також Міністерства (відомства)

Місце
знаходження
установи,
організації і
підприємства
м.Харків
м.Харків

медична сестра ХОКЛ
Навчання в Харківському державному
медичному університеті
08.2004р.
05.2005р.
лікар-інтерн Дергачівської ЦРЛ
м.Дергачі
08.2005р.
06.2008р.
лікар-інтерн ХОКЛ
м.Харків
07.2008р.
04.2010р.
лікар-хірург ДЗ «Вузлова лікарня
м.Харків
ст.Харків СТГО «Південна
залізниця»
Назву Вузлової лікарні ст. Харків Південної залізниці змінено на Державний заклад
«Вузлова лікарня ст. Харків СТГО «Південна залізниця» згідно наказу державної
адміністрації залізничного транспорту України №116 від 28.02.2008р.

лікар –хірург « Українська залізниця
м.Харків
структурного підрозділу
«Харківська клінічна лікарня на
залізничному транспорті №2» філії
«Центр охорони здоров’я» ПАТ
«Українська залізниця»
11.2017
06.2018
виконуючий обов’язки заступника
м.Харків
головного лікаря з ПРР КЗОЗ
«Харківька міська лікарня №1»
Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківська міська лікарня №1» припинений
шляхом реорганізації (перетворення) в комунальне некомерційне підприємство «Міська
лікарня №1»Харківської міської ради згідно рішення сесії ХМР від 18.04.2018 №1072/18

06.2018

по т/час

Головний лікар

заступник головного лікарня з ПРР
Комунального некомерційного
підприємства «Міська лікарня
№1»ХМР

С.О.Новіков

м.Харків

