
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

28.02.2019    м. Суми                                                  № 39

Про виконання  наказу управління 
охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації  від 19.02.2019 № 128-ОД
 

На  виконання  наказу  управління  охорони  здоров’я  обласної  державної
адміністрації від 19.02.2019 № 128-ОД «Про організацію підготовки  проведення
чергових  виборів  Президента  України  в  лікувально-профілактичних  закладах
області», 

НАКАЗУЮ:

1.  Призначити  відповідальними  особами,  які  будуть  відповідати  за
організацію підготовки до проведення чергових виборів Президента України:
          1)  по  закладу  -   заступника  начальника  з  медичної  частини  
Скоробагату Т.Є.;
          2) по відділеннях – завідуючих стаціонарними відділеннями.
          2.  Відповідальним  особам  по  закладу  та  завідувачам  відділень  
31.03.2019 особисто бути присутнім у відділеннях.

3. Заступникам начальника,  керівникам структурних підрозділів:
1) сприяти роботі спеціальної виборчої дільниці на території закладу;
2)  ознайомити  всіх  підпорядкованих  працівників  з  вимогами  статті  

24 пункту 10 Закону України «Про вибори Президента України»: 
«до  складу  дільничної  виборчої  комісії  спеціальної  виборчої  дільниці,

утвореної  в  стаціонарному  лікувальному  закладі  або  в  установі  виконання
покарань  чи  слідчому  ізоляторі,  не  можуть  входити  працівники  відповідного
закладу або установи». 

4.   Відповідальній особі, заступнику з медичної частини  Скоробагатій Т.Є.
1) забезпечити невідкладне надання відомостей на запити органів ведення

Державного реєстру щодо уточнення відомостей про виборців;
2)  забезпечити  не  пізніше  як  за  10  днів  до  дня  голосування  

(до  21.03.2019  включно)  подачу  відповідній  дільничній  виборчій  комісії
відомостей  про  виборців,  які  на  день  голосування  залишаться  в  закладі,  за
підписом керівника закладу та завіреного печаткою; 



3)  невідкладно забезпечити, у разі поступлення пацієнтів до закладу пізніш
як  за  десять  днів  до  дня  голосування,  але  раніше,  ніж  за  три  дні  до  дня
голосування, подання уточненого списку виборців за підписом керівника закладу
та завіреного печаткою закладу;

4)  поінформувати  головного  терапевта  про  кількість  виборців  на
спеціальній  виборчій  дільниці,  включених до  відомостей  (вказати  № дільниці,
адресу  дільниці,  дату  подання  відомостей,  кількість  виборців  включених  до
відомостей) до 21.03.2019 та до 28.03.2019 до 14-00.

5.  Заступнику  начальника  з  медичної  частини,  провідному  інженеру
перевірити оснащення приміщень спеціальної виборчої дільниці.

  6.   Контроль  за  виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії 
з припинення                              І.САВЕНКО


