
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ 

«ОХМАТДИТ»

НАКАЗ
м. Київ

від «Х-Х■> 2021р. №

“ Про внесення змін до наказу № 80 
від 22.08.2016р. ”

Відповідно до Закону України від 25.12.2015р. №922-VIII «Про Публічні закупівлі» та з 
метою упорядкування, ефективного та раціонального використання коштів при здійснення 
процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти відповідно до чинного 
законодавства та змін до складу робочих груп по складанню технічних завдань

Наказую:

1. Створити робочі групи но складанню технічних завдань (в кількісному вигляді 
відповідно до кошторисних призначень на рік із зазіігічсіпіям медико-технічиих вимог) 
па закупівлю товарів,робіт та послуг.

1. Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань по
закупівлі лікарських засобів:

Голова робочої групи:
Чернипіук С. С. - медичний директор;

Члени робочої групи:
Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. - медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута Н.М. - заступник генерального директора з економічних ригань;

Люта Т.В. - завідувач аптечним складом.



Робоча група но складанню га затвердженню технічних завдань по 
закупівлі медичних матеріалів (виробів медичного призначення та 
агрохімічної продукції):

Голова робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Члени робочої трупи:
Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. - медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута Н.М. - заступник генерального директора з економічних питань.

Ковальчук О.В. - сестра медична старша ЦСВ.

3. Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань по 
закупівлі реактивів лабораторних:

Голова робочої групи:
Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Члени робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Сова В.А. — медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута Н.М. - заступник генерального директора з економічних питань;

Яновська В.Г. - завідувач УРЦ з КЛД 'та метрології;

Виставних О.В. - Завідувач відділом імупогістохімічних досліджень дитячого 

патологоанатомічного відділення;

Ольхович 11.В. - завідувач лабора торією МП (;

4. Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань по 
закупівлі витратних ма теріалів для діагностики:

Голова робочої групи:
Чернишук С. С. медичний директор;

Члени робочої групи:
Сова В.А. - медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута Н.М. - заступник генерального директора з економічних питань.

Рєбенков С.О. - завідувач Центром радіології.



Робоча група по складанню та затвердженню технічних завданії по 
закупівлі продуктів харчування:

Голова робочої групи:
Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;
Члени робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Мирута П.М. — заступник генерального директора з економічних питань;

Шкурко Т.Л. - лікар-дієтолог 2 кат.;

Жизневеька Г.1І. - завідувач складом Служби матеріально-технічного постачання.

6. Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань но 
закупівлі товарів: (предмети та матеріали):

Голова робочої групи:
Бабак В.Г. - начальник інженерно-технічного відділу;

Члени робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. — медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута П.М. - заступник генерального директора з економічних питань;

7. Робоча група но складанню та затвердженню технічних завдань по 
закупівлі послуг з ремонтування та технічного обслуговування 
медичного обладнання, технічного обладнання та поточний ремонт 
приміщень лікарні:

Голова робочої групи:
Бабак В.Г’. - начальник інженерно- технічного відділу;

Члени робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. — медичний директор з поліклінічної роботи;
Мирута П.М. - заступник генерального директора з економічних Питань;

Полозенко ОТІ. - заступник генерального директора з розвитку лікарні;



8- Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань по 
закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування:

Голова робочої групи:
Чернишук С. С. - медичний директор;

Члени робочої групи:
Іванова Т.П. - медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. - медичний директор з поліклінічної роботи;

Мирута Н.М. -заступник генерального директора з економічний питань;

Полозенко О.1І. - заступник генерального директора з розви тку лікарні;

9. Робоча група по складанню та затвердженню технічних завдань по 
закупівлі комунальних послуг га енергоносіїв:

Голова робочої групи:
Бабак В.Г. - начальник інженерно-технічного відділу;

Члени робочої групи:
Чернишук С. С. — медичний директор;

Іванова Т.П. медичний директор з медичних питань;

Сова В.А. - медичний директор з поліклінічної робо ти;

Мирута П.М. заступник генерального директора з економічних пи тань;

2. Всі вище перераховані робочі групи несуть адміністративну відповідальність за 
складання 'технічних завдань, а саме номенклатури, кількості та мсднко-тсхнічіїих 
вимог до товарів, робіт та послуг.

3. Наказ набуває чинності з моменту його підписання.

4. Всіх заступників, завідуючих відділень, начальників відділів та спеціалістів 
структурних підрозділів ознайомити з наказом під особистий підпис.

5. Кон троль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Володимир ЖОВНІР
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Наказ підготував:
{ft.

Узгоджено:_______
__________________________ Посада
Медичний директор
Медичний директор з мс; іичних н ита н ь
Медичний директор з поліклінічної роботи
Заступник генерального директора з економічних 
питань

Заступник генерального директора з розвитку лі карі і і
Завідувач Українського Рефсрспс-цеитру з клінічної
Лабораторної діагностики та метрології___________
Завідувач відділом імуногістохімічних досліджень 
дитячого патологоанатомічного відділення

Завідувач лабораторією МП І,
Завідувач Центром радіології
Лікар-дістолог 2 кат.
Завідувач складом Служби матеріально-технічного 
постачання

Начальник інженерно-технічного відділу 
Завідувач аптечного складу, провізор 
Сестра медична старша ЦСВ

________П.І.Б.
Чсрпишук С. С.
Іванова Т.П.
Сова В.А.
Мирута Н.М.

1 Іолозснко ОТІ.
Японська В.Г

Виставних О.В.

Ольхович II.В.
Рсбепков С.О.
Шкурко Т.А.
Жизисвська Г.ГІ.

Бабак В.Г.
Люта 'Г.В.
Ковальчук О .В.


