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миколдiвськА оБлАснА дЕржАвнА АдмIнIстрАцlя

УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

нАкАз

МиколаiЪ *,ИМ

Про оmрuмання mа вuкорuсmання
mесm-сLtсmем dля diazHocmuKLl
ВIЛ-iнфекцit, з аку плен uх з а ко uлmu

,Щермсавно zo б ю Datcemy Укр aiH u
на 2019 piK

Вiдповiдно до пiдпункту б пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я МиколаТвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiI,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд
05.07.2018 М 2SO_p, на виконання нак€ву МОЗ Украiни вiд 15 .09.2020
J\Ъ 2098 кПро Розподiл тест-систем дJuI дiагностики ВIЛ-iнфекцii,
закуплених за кошти ,Щержавного бюджету УкраiЪи на 2019 piK>, з метою

рацiонального та цiльового використання тест-систем для дiагностики
ВIЛ-iнфекцii

НАКАЗУIо:

1. Визначити в. о. директора КНП <Миколаiвський обласний центр
палiативноi допомоги та iнтегрованих послуг)> МОР (далi КНП
(МОLIПДIП) МОР) Коломiець Л. С. вiдповiдальною за отримання та
використання тест-систем для дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закуплених За

кошти,Щерхсавного бюджету УкраiЪина20|9 piK (далi - тест-систем).

2. В. о. директора КНП (МОI_ЦIДIП) МОР Коломiецъ Л.С.
забезпечити:
1) Отримання тест-систем згiдно з розподiлом, затвердженим наказом
I\4ОЗ Украiни вiд 15.09.2020 J\92098.

2) Персональну вiдповiдальнiсть
використання тест-систем.

TepMiH: пiсля надходження
за збереження та рацiональне

TepMiH: постiйно
3) Надання до ДП <Укрмедпостач)) aKTiB списання тест-систем
вiдповiдно до наказу МОЗ Украiни вiд22.03.20|3 Nч2З2 у редакцii наказу
МОЗ Украiни вiд21.0б.2018 Jф1189 кПро органiзацiю контролIо за цiльовим



та рацiоналъним використанням матерiальFIих цirrностей, отриманих

централiзовано за бюдхсетними програмами та заходами>.
TepMiH: щомiсячно до 06 числа
мiсяця наступного за звiтним

4) Оприлюднення на офiцiйному сайтi управлiння охорони здоров'я

облдержадмiнiстрацii скан-копii наказу про отримання та використання

тест-систем для дiагностики ВIЛ-iнфекцii, закуплених за кошти ,,Щерrкавного

бюджетУ в роздiлi <<НормаТивна база> ( пiдроздiл <<Накази УоЗ О,ЩА>) за

посиланням: h rач.m index. tiчпа

TepMiH: при надходженнi

kazi-

розмiщення на iнформацiйних стендах та на офiцiйному сайтi

управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii iнформацii про залишки

реагентiв та витратних матерiалiв в розрiзi напрямкiв.
TepMiH: щотижнево

6) Надання до управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
iнформацii щодо кiлъкостi тест-систем, граничний TepMiH придатностi яких

дорiuпrrоu 90 днiв, та якi неможливо буле використати до закiiтчення

граничного TepMiHy iх придатностi.
TepMiH: щокварталъно, до 05

числа мiсяця, наступного за

звiтним

4 Контролъ за виконанням накщу покласти на заступника началъника

управлiннrl охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii - начЕLльника вiддiлу

"чдuпr" 
лiкувально-профiлактичноi допомоги населенню Черненко 0.I.

Начальник управлiння Павпо ГЕоРГIсВ


