
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З  '
28.02.2018 м. Суми №49

Про організацію роботи 
\уеЬ-сайту закладу

З метою організації офіційного шеЬ-сайту закладу для публічного 
доступу та широкого інформування громадськості про основну діяльність 
госпіталю, забезпечення принципу прозорості та відкритості надання 
медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальними:
1) за організацію функціонування шеЬ-сайту, підбір інформації, її 

розміщення і оновлення, видалення застарілої інформації, розробку нових 
дуеЬ-сторінок -  обласного геріатра, завідувача фізіотерапевтичним 
відділенням Лях Л.В. (лікар анестезіолог -  Білобров Д.І.);

2) за підготовку та формування інформації для оновлення і 
оприлюднення на шеЬ-сторінках про основну діяльність закладу відповідно 
до посадових обов’язків: заступників начальника, головного бухгалтера, 
завідувачів відділеннями, провідного інженера, голову профспілкового 
комітету, юрисконсульта;

3) за формування звіту щодо наявних лікарських засобів, витратних 
матеріалів, медичних виробів для розміщення на шеЬ-сайті -  сестер 
медичних кардіологічного та неврологічного відділень з централізованих 
закупівель лікарських засобів;

4) за формування звіту щодо наявних лікарських засобів, витратних 
матеріалів, медичних виробів отриманих по лінії благодійної допомоги для 
розміщення на шеЬ-сайті -  заступника головного бухгалтера.

У разі їх відсутності обов’язки покладаються на виконуючих 
обов’язки.

2. Відповідальній особі за організацію функціонування шеЬ-сайту:
1) розробити та затвердити Положення про шеЬ-сайт закладу до 

01.03.2018;
2) здійснювати систематичний контроль за станом наповнення сайту та 

оновленням інформації на ньому, своєчасного видалення застарілих новин;
3) всю інформацію для оприлюднення на сайті закладу погоджувати з 

начальником госпіталю;



4) в матеріалах для розміщення в Інтернет мережі забезпечувати 
виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

5) розмістити повідомлення про функціонування шеЬ-сайту і його 
назву: sumy-gospital.lic.org.ua на інформаційній дошці закладу та міській 
газеті «Медицина і здоров’я» до 05.03.2018;

6) розміщення інформації рекламно-комерційного характеру 
допускається лише за умови дозволу начальника госпіталю. Умови 
розміщення такої інформації регламентуються відповідними договорами.

3. Заступникам начальника, головному бухгалтеру, завідувачам 
відділень, провідному інженеру, голові профспілкового комітету, 
юрисконсульту приймати активну участь в оновлені інформації для 
оприлюднення на \уеЬ-сайті закладу. Всі матеріали для розміщення в мережі 
Інтернет обов’язково погоджувати начальником госпіталю і надавати 
обласному геріатру для наповнення сайту.

4. Відповідальним сестрам медичним з централізованих закупівель 
враховуючи технічні можливості закладу, підготовку і оприлюднення 
інформації, завіреної начальником, щодо наявних залишків лікарських 
засобів та медичних виробів, що закуповуються за бюджетні кошти або 
отримані централізовано надавати обласному геріатру для розміщення на 
шеЬ-сайті закладу щомісяця не пізніше 07 числа.

5. Заступнику головного бухгалтера звіт про надходження та залишок 
благодійної та гуманітарної допомоги формувати і надавати для 
оприлюднення щокварталу до 05 числа.

6. Заступнику начальника з економічних питань, юрисконсульту 
укласти Договір з інформаційною компанією щодо проведення робіт зі 
створення луеЬ-сайту та його технічного обслуговування.

7. Головному бухгалтеру забезпечити своєчасне проведення грошових 
виплат згідно укладеного Договору.

8. Діловоду ознайомити з наказом відповідальних осіб.
9. Визнати таким, що втратив чинність наказ по госпіталю від 

22.12.2018 №118 «Про оприлюднення інформації».
10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник 1.1. Савенко

Погоджено: юрисконсульт О.В. Яценко


