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Про розподіл карток-зразків 
для скринінгу новонароджених

Відповідно до підпункту 32 пункту 6 Положення про управління охорони 
здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018 № 280-р, 
враховуючи лист начальника управління охорони здоров‘я Миколаївської 
міської ради від 16.12.2019 № 1429/14.01-15 щодо потреби у картках-зразків 
для скринінгу новонароджених КНП ММР «Міська лікарня №5», отриманих 
шляхом централізованого постачання на підставі наказу МОЗ України від 
22.04.2013 №330

НАКАЗУЮ:

1. Головному лікарю КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна 
лікарня» Миколаївської обласної ради Пліткіну О.Ю. передати картки-зразки 
для скринінгу новонароджених до КНП ММР «Міська лікарня №5» в 
кількості 240 штук.

2. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В., забезпечити:

1) організацію отримання КНП ММР «Міська лікарня №5» карток- 
зразків для скринінгу новонароджених в кількості 240 штук від 
КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної 
ради;

2) облік, належний контроль за використанням карток-зразків для 
скринінгу новонароджених та надання відповідної звітності згідно з діючим 
законодавством.
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3. Головному спеціалісту -  обласному акушер-гінекологу управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації Щербині С.Є. забезпечити подання 
сканованої копії наказу «Про розподіл карток-зразків для скринінгу 
новонароджених» до обласного центру здоров’я для подальшого розміщення на 
офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації в 
розділі «Нормативна база» (підрозділ «Накази У03 ОДА») за посиланням 

http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/normativna--baza/nakazi-uoz-oda.
Строк: протягом дня з моменту 
набрання чинності наказу

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації, начальника 
відділу надання медичної допомоги матерям та дітям Чинякову Л.Б.

Начальник управління Павло ГЕОРГІЄВ

http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/normativna--baza/nakazi-uoz-oda


Погодження
проекту наказу «Про розподіл карток-зразків для скринінгу новонароджених»

Заступник начальника управління - 
начальник відділу надання 
лікувально-профілактичної допомоги 
населенню
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