
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ” 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

ВИТЯГ З Н А К А ЗУ 
 

« 02»січня 2020 р.                                            № 1-ОД 

                           м. Чернігів  

  

Про організацію діяльності 

комунального некомерційного 

підприємства «Чернігівська обласна 

лікарня» Чернігівської обласної ради та 

затвердження зразків організаційних 

документів,локальних актів, бланків 

комунального некомерційного 

підприємства 

                                                                              

Додаток №8 перелік комісій та розділів роботи, пов’язаної з організацією 

надання медичної допомоги та медичного обслуговування, позаштатних 

формувань медичної частини лікарні 

 
                                 

3.ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА: 

 

2. Вхідний контроль якості лікарських засобів Головна медична 

сестра 

Дятел Л.М. 
(резерв-Сакун Т.М.) 

3. Вхідний контроль якості наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 

Сестра медична 

старша 

медикаментозного 

забезпечення 

Сакун Т.М. 

5. Дотримання правил зберігання та 

здійснення контролю якості лікарських 

засобів 

Головна медична 

сестра 

Дятел Л.М. 

6. Контроль терміну придатності лікарських 

засобів та списання засобів з простроченим 

терміном зберігання. 

Головна медична 

сестра 

Дятел Л.М. 

7. Обіг наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів. 

Сестра медична 

старша 

медикаментозного 

забезпечення 

Сакун Т. М. 
(резерв-Дятел Л.М.) 

 

 



4. Комісія по прийманню наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів  

№ 

п/п 

 ПІБ 

 

Посада 

 

1. Голова комісії Чобітько В.М. Медичний директор з 

лікувально-діагностичної 

роботи 

2. Члени комісії: Лінник А.О. Медичний директор з хірургії 

3.  Малець Т.М. Заступник головного 

бухгалтера 

4.  

 

Сакун Т.М. (резерв: 

Дятел Л.М. – головна 

медична сестра, 

Микитуха Т.О. – сестра 

медична старша 

анестезіологічного 

відділення з ліжками 

інтенсивної терапії) 

Сестра медична старша 

відділення медикаментозного 

забезпечення 

5.  

 

Семенець Н.М.  Бухгалтер з обліку 

матеріальних цінностей 

 

Додаток №10 перелік відповідальних осіб та посад лікарні, які за 

характером роботи та відповідно до обов’язків, затверджених посадовими 

інструкціями безпосередньо причетні до зберігання, транспортування та 

використання матеріальних цінностей та несуть матеріальну 

відповідальність за шкоду заподіяну внаслідок невиконання або 

неналежного виконання обов’язків по збереженню майна. 
 

10.Постійно діюча інвентаризаційна комісія (інвентаризація 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і 

спецбланків ф.3) 

№ 

п/п 

 ПІБ 

 

Посада 

 

1. Голова комісії Чобітько В.М. Медичний директор з 

лікувально-діагностичної 

роботи 

2. Члени комісії Скирта О.О. Заступник головного 

бухгалтера 

3.  Дятел Л.М. Головна медична сестра 

4.  Чепель І. М. Бухгалтер з обліку 

медикаментів та 

перев’язувальних засобів, 

реактивів, середовищ, вакцин 
 



13. Комісія з перевірки раціонального використання лікарських 

та наркотичних засобів у лікарні 

№ 

п/п 

 ПІБ 

 

Посада 

 

1. Голова комісії Чобітько В.М. Медичний директор з 

лікувально-діагностичної роботи 

2. Заступник голови 

комісії 

Лінник А.О. Медичний директор з хірургії 

3. Члени комісії: Дятел Л.М. Головна медична сестра 

4.  Сакун Т.М. Сестра медична старша 

відділення медикаментозного 

забезпечення 

 

14. Комісія по раціональному використанню лікарських 

препаратів та медичних засобів отриманих централізовано за 

кошти державного бюджету 

№ 

п/п 

 ПІБ 

 

Посада 

 

1. Голова комісії Чобітько В.М. Медичний директор з 

лікувально-діагностичної 

роботи 

2. Заступник 

голови комісії 

Лінник А.О. Медичний директор з хірургії 

3. Члени комісії: Чугай С.О. Головний бухгалтер 

4.  Марцинкевич О.О. Завідувач неврологічним 

відділенням для хворих з 

порушенням мозкового 

кровообігу 

5.  Ігнатенко Ю.Г. Завідувач травматолого-

ортопедичним відділенням 

6.  Бабенко А.І. Завідувач анестезіологічним 

відділенням з ліжками 

інтенсивної терапії 

7.  Дятел Л.М. Головна медична сестра 

8.  Попов С.В. Завідувач відділення судинної 

хірургії (рентгенологічний 

блок) 

9.  Горда О.М. Завідувач відділення нефрології 

та гемодіалізу 

10.  Черв’якова Л.І. Завідувач ендокринологічним 

відділенням 

11.  Романюк В.П. Завідувач ревматологічним 

відділенням 



12.  Філіппов І.Ю. Завідувач відділення 

інтервенційної радіології 

(рентгенологічний блок) 

 
 

Наказ підписав: 

Генеральний директор                    підпис                        А.М. Жиденко 

Вірно: 

Діловод                                                                             Т.В. Бурковська  


