
ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ, ЛІКАРЯ-АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА

КНП «МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

БЛАГОВЕЩЕНСЬКОГО ЄВГЕНІЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА

Благовещенський  Євгеній  Вячеславович,  28.12.1968  року  народження,
закінчив  у  1994  році  Харківський  медичний  інститут  за  спеціальністю
«Лікувальна справа».

З  01.03.2007 року  по  11.05.2015 року  працював  на  посаді  заступника
головного лікаря з медичної частини КЗОЗ «Харківський міський пологовий
будинок №1».

З  12.05.2015  року  згідно  з  Розпорядженням  Харківського  міського
голови  був  призначений  виконуючим  обов’язки  головного  лікаря  КЗОЗ
«Харківський  міський пологовий  будинок №1».

З  01.08.2015  року  згідно  з  Розпорядженням  Харківського  міського
голови  був  призначений  головним  лікарем  КЗОЗ  «Харківський  міський
пологовий  будинок №1».

У  липні  2018  року  був  головою  комісії  з  припинення  комунального
закладу  охорони  здоров’я  «Харківський  міський  пологовий  будинок  №1»
шляхом  реорганізації  (перетворення)  в  комунальне  некомерційне
підприємство «Міський пологовий будинок №1» Харківської міської ради на
підставі  рішення  сесії  Харківської  міської  ради  7  скликання  від
18.04.2018 року № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони
здоров’я  міста  Харкова  шляхом  реорганізації  (перетворення)  в  комунальні
некомерційні підприємства Харківської міської ради».

З  01.08.2018  року  –  головний  лікар  КНП  «Міський  пологовий
будинок №1» Харківської міської ради.

У 2005 році присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук за
спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

01.06.2016  року  підтвердив  вищу  кваліфікаційну  категорію  за
спеціальністю «Акушерство і гінекологія».

07.09.2020  року  присвоєно  вищу  кваліфікаційну  категорію  за
спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я».

27.11.2017  року  присвоєно  другу  кваліфікаційну  категорію  за
спеціальністю «Дитяча гінекологія».



Під час роботи у пологовому будинку на посаді заступника головного
лікаря з медичної частини, при виконанні обов’язків головного лікаря та при
призначенні  на  посаду  головного  лікаря  закладу  Благовещенський  Є.В.
показав себе кваліфікованим спеціалістом - організатором охорони здоров’я,
який вдало вирішує питання, які відносяться до компетенції керівника закладу
згідно з чинним законодавством, здійснює поточне управління закладом, який
підпорядковується Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, у
тому числі забезпечує належний рівень медичного обслуговування населення,
ефективну  діяльність  закладу,  раціональне  використання  і  збереження
закріпленого  майна,  раціональний  підбір  кадрів,  створює  умови  для
забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення.

Благовещенський Є.В. є кваліфікованим лікарем акушером-гінекологом,
який володіє методиками всіх планових та ургентних операцій, проведенням
ускладнених та патологічних пологів.  У зв’язку з поліпшенням матеріально-
технічної  бази  (придбанням  гістероскопу  та  лапароскопічного  хірургічного
комплексу),  з  2003  року  розширено  об’єм  оперативних  втручань
лапароскопічним  доступом  (проводиться  тотальна  і  субтотальна
гістеректомія), з 2017 року почато проведення гістероскопічних операцій.

Має  55  наукових  робіт  у  наукових  видавництвах,  матеріалах  з’їздів,
науково-практичних конференціях та 3 патенти на винахід.

31.12.2020 року закінчив Харківський регіональний інститут державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України, отримав диплом магістра за спеціальністю «Публічне управління та
адміністрування»

Неодноразово залучався до роботи як головний спеціаліст, лікар акушер-
гінеколог  Департаменту  охорони  здоров’я  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  а  також  Департаменту  охорони  здоров’я  Харківської  міської
ради.

Постійно  працює  над  собою,  вивчає  літературу,  підвищує  свою
кваліфікацію,  як  організатор  охорони здоров’я  та  лікар  акушер-гінеколог  в
закладах,  які  здійснюють  післядипломну  освіту,  також  активно  приймає
участь  у  науково-практичних  конференціях,  з’їздах,  у  конференціях  з
міжнародною участю, є членом Харківського товариства акушерів-гінекологів.

Ініціативний,  наполегливо  прагне  вирішувати  покладені  на  нього
завдання.  Серед  співробітників  та  хворих  користується  заслуженим
авторитетом та повагою.

Заступник головного лікаря з медичної частини 

КНП «Міський пологовий будинок №1» ХМР С. КОПІТЬКО

Голова профспілкового комітету

КНП «Міський пологовий будинок №1» ХМР А. ЛИТВАК


