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Вiдповiдно до пiдгryнкту б пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрацiT,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд
05.07.2018 JФ 280-р, на виконання наказу МОЗ УкраiЪи вiд 12.05.2020
Nsl123 кПро Розподiл тест-системи <<В23538, AQUIOS Набор лiзуючих

реагентiв> для дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закупленоi за кошти,Щержавного
бюджету Украiни на 2019 piк>, з метою рацiонального та цiльового
використання тест-систем дJuI дiагностики ВIЛ-iнфекцii

НАКАЗУЮ:
1. Визначити в. о. директора КНП <МиколаiЪський обласний центр
палiативноi допомоги та iнтегрованих послуг) МОР (д-i КНП
кМОЦПДIП) МОР) Коломiець Л. С. вiдповiдальною за отримання та
використання тест-системи <В23538, AQUIOS Набор лiзуючих реагентiв>>'
для дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закуплених за кошти ,Щержавного бюджету
УкраiЪи :нa2OL9 piK (далi - тест-системи).

2. В. о. директора КНП (МОIЩДIП) МОР Коломiець Л. С.
забезпечити:
1) Отримання тест-системи згiдно з розподiлом, затвердженим нак€вом
МОЗ Украiни вiд 12.05 .2020 J\bl123.

2) Персональну вiдповiдальнiсть за
використання тест-системи.

Строк: пiсля надходження
збереження та рацiоналъне

Строк: постiйно



вiдповiдно до нак€ву МОЗ Украiни вiд 22.03.2013 Jф232 "Про органiзацiю
контролю за цiльовим та рацiон€Lльним
цiнностей, отриманих централiзовано за
заходами."

4)

тест-системи дJIя дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закуплених за кошти

,Щержавного бюджету в роздiлi <Нормативна база>> ( пiдроздiл <<Накази УОЗ
ОДЬ) за посиланням: http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/normativna-
bazalnakazi-uoz-oda.

Строк: при надходженнi
5) Розмiщення на iнформацiйних стендах та на на офiцiйному сайтi

управлiння охорони здоров' я облдержадмiнiстрацii iнформацii про запишки

реагентiв та витратних матерiалiв в розрiзi напрямкiв.
Строк: щотижнево

дорiвнюе 90 днiв, та якi неможливо буд. використано до закiнчення

|раничного TepMiHy ix придатностi.
Строк: щокварт€tльно

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника

управлiншI охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii - нач€}льника вiддiлу
надання лiкувально-профiлактичноi допомоги населенню Черненко 0.I.

Нача.пьник Павло ГЕоРГIсВ

2

3) Надання до ДI <Укрмедпостач) aKTiB списання тест-системи

використанням матерiальних
бюджетними процрамами та

Строк: щомiсячно до 06 числа
мiсяця наступного за звiтним

Оприлюднення на офiцiйному сайтi управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii скан-копii наказу про отриманшI та використаннrI


