
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

                                                         Н А К А З

15.11.2018          м. Суми                                           № 134

Про Порядок оприлюднення 
інформації 

На  виконання  наказів  МОЗ  України  від  02.06.2016  №  509  «Про
здійснення  заходів  щодо  контролю  використання  лікарських  засобів  та
виробів,  які  закуплені  за  бюджетні  кошти»,  від  26.04.2017  №  459  «Про
затвердження  Порядку  розміщення  на  інформаційних  стендах  у  закладах
охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, витратних
матеріалів,  медичних  виробів  та  харчових  продуктів  для  спеціального
дієтичного  споживання,  отриманих  за  кошти  державного  та  місцевих
бюджетів,  благодійної  діяльності  і  гуманітарної  допомоги»,  від  25.07.2017
№848 «Про здійснення заходів контролю за надходженням і використанням
благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я» та з метою публічного
доступу та  широкого інформування громадськості,  забезпечення принципу
прозорості та відкритості надання медичної допомоги 

НАКАЗУЮ:

1. Призначити  відповідальними  за  підготовку  та  своєчасне
оприлюднення  інформації  щодо  наявних  лікарських  засобів,  витратних
матеріалів,  медичних  виробів  (далі  –  Інформація)  у  відділеннях  закладу
завідувачів та сестер медичних старших, по складу медикаментів – сестер
медичних  стаціонару  кардіологічного  та  неврологічного  відділень  з
централізованих  закупівель  лікарських  засобів.  У  разі  їх  відсутності
відповідальність покладається на виконуючих обов’язки.

2. Відповідальним особам забезпечити:
1) розміщення Інформації на стендах у відділеннях закладу, по складу

медикаментів  -  у  приймальному  відділенні  та  на  офіційній  сторінці  web-
сайту госпіталю щочетверга і на 01 число місяця; 

2)  оприлюднення  Інформації  відповідно  до  п.  4,  5  та  додатку  до
Порядку затвердженого наказом МОЗ України від 26.04.2017 № 459;

3)  виконання  вимог  п.  7,  8  Порядку  затвердженого  наказом  МОЗ
України від 26.04.2017 № 459, у разі необхідності розміщення реклами або
будь-якої іншої інформації;



3. Заступнику головного бухгалтера звіт про надходження та залишок
благодійної  та  гуманітарної  допомоги  формувати  і  надавати  обласному
геріатру для її оприлюднення на web-сайті закладу щокварталу до 05 числа.

4. Вважати такими що втратили чинність накази від 17.08.2018 №96
«Про внесення змін до наказу від 12.10.2017 №95 «Про порядок розміщення
інформаційних стендів», від 17.08.2018 №97 «Про внесення змін до наказу
від 28.02.2018 №49 «Про організацію роботи web-сайту».

5. Діловоду ознайомити з наказом відповідальних осіб.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                І.САВЕНКО


