
 

ПОЛТАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА  КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ 
НАКАЗ 

 
від                             2018        м. Полтава    №  

 
Щодо неухильного дотримання 
вимог положень законодавства 
України, яке регламентує надання  
медичної допомоги та впорядкування 
отримання та використання 
благодійних (добровільних) 
внесків та пожертв Полтавською ЦРКЛ 
 

З метою посилення контролю щодо отримання благодійних 
(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб, керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 «Про 
затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і 
пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 
закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, 
спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» зі змінами 
внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 245, на 
виконання листа Департаменту охорони здоров’я від 04.01.2018 року                     
№ 3930/0117/105/05 та листа Міністерства охорони здоров’я від 12.12.1017 
року № 3.49-М-22884/19113 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. В.о. головного бухгалтера Дорошенко Н.С. забезпечити контроль за 
отриманням та бухгалтерським обліком благодійних внесків та пожертв від 
юридичних та фізичних осіб у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 
України від 04.08.2000 року № 1222 «Про затвердження Порядку отримання 
благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних 
осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для 
потреб їх фінансування» зі змінами внесеними Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.02.2010 № 245. 

2. Встановити, що благодійні внески не можуть заміняти плату за 
надання лікарнею платних послуг за переліками, зазначеними в 
установленому порядку за надання медичної допомоги. 



3. Заборонити залучення готівкових коштів до благодійних фондів 
безпосередньо через працівників Полтавської ЦРКЛ. 

4. Завідувачам відділень та керівникам структурних підрозділів 
Полтавської ЦРКЛ: 

4.1. Взяти під особистий контроль забезпечення принципів 
добровільності при залученні позабюджетних надходжень в підпорядкованих 
підрозділах. 

4.2. Вживати відповідних заходів реагування стосовно неухильного 
дотримання вимог положень законодавства України, яке регламентує 
надання медичної допомоги. 

4.3. Нести персональну відповідальність за дотримання вимог п.3 
даного наказу. 

5. Юрисконсульту Шульзі Г.В. довести даний наказ до відома 
завідувачів відділень та керівників структурних підрозділів. 

6. Вважати таким, що втратив чинність наказ по Полтавській ЦРЛ від 
24.10.2013 № 300-а «Про впорядкування отримання та використання 
благодійних (добровільних) внесків та пожертв Полтавською ЦРЛ». 

7.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
головного лікаря з медичної частини Волошина О.С. та заступника головного 
лікаря з економічних питань Яковенко Н.М. 
 
 
 
 
Головний лікар        О.А. Мехедько 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Проект наказ підготувала 
юрисконсульт         Г.В. Шульга 
 
Погоджено: 
Заступник головного лікаря  
з економічних питань        Н.М. Яковенко 

 
 
 

З наказом №____ від____________2018р. ознайомлені: 
ПІП Посада Підпис 
Волошин О.С. Заступник головного лікаря з 

медичної частини 
 

Радченко Р.В. Заступник головного лікаря з 
медичного обслуговування 
населення 

 

Воробйова Т.І. Заступник головного лікаря з 
дитинства та пологової допомоги 

 

Пущенко Н.М. Завідувач поліклінічним 
відділенням 

 

Величко Д.А. Завідувач хірургічним 
відділенням 

 

Бондалєтова Н.С. В.о. завідувача терапевтичним 
відділенням 

 

Карпенко Н.М. Завідувач акушерським 
відділенням 

 

Будаєва А.А. Завідувач гінекологічним 
відділенням 

 

Денисенко Ю.В. Завідувач педіатричним 
відділенням. 

 

Федоточкіна О.О. Завідувач неврологічним 
відділенням 

 

Льомова Н.В. Завідувач відділенням 
анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії 

 

Жорняк О.П. Лікар терапевт поліклінічного 
відділення, голова лікарсько-
консультативної комісії 

 

Василевський А.М. Завідувач приймальним 
відділенням 

 

Пономаренко Г.П. Начальник відділу матеріально-
технічного забезпечення 

 

Малюга В.М. Головна медична сестра  
Глущенко В.В. Завідувач інформаційно-

аналітичним відділом 
 

Дорошенко Н.С. В.о. головного бухгалтера  
Чайчук Ю.М. Завідувач зубопротезною 

лабораторією 
 

Ніцак Л.М. В.о. завідувача клініко-
діагностичною лабораторією 

 

Солонар Д.І. Завідувач рентген-кабінетом  
Власенко О.Г. Завідувач жіночою консультацією  
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