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11 л к л з
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І Іро на твердження перелік) плаї них носім 
та тарифів (прейскурантів) на плаї пі послуї и. 
що налаюіься відділенням організації 
епідеміолої ічних досліджень 
ДУ «І Іол‘ганський О Л ІІ М О З України» іа 
відокремленими с гру к ї \ рпими підрозділами 
ДУ «І Іолганський ( )Л11 М ОЗ України»

І Іа никопанпя норм Іподжогпого кодекс) України, Податковою кодекс) 
України. Законів України «Про піни га ціноутворення». «І Іро іабсзіісчсііня 
санітарного та епідемічного благополуччя населення». «Про іахисі пасе іеііпя 
від інфекційних хвороб», постанови Кабінет) Міністрів України .N‘••1548 від 
25.і2.ІУУбр. «І Іро встановленіія повноважень органів виконавчої влади іа 
виконавчих органів міських рад щодо регулювання пін (тарифів)». наказ) 
Міністерства охорони здоров'я України АГя385 від 28.10.2002р. «І Іро 
затвердження переліків закладів охорони иоров'я. лікарських, провізорських 
посад іа посад молодших спеціалісті і фармацевтичною освіюю  \ закладах 
охорони ідороіі'я» та згідно положень ( ’іатутч Державної установи 
«ІІоліавський обласниіі лабораторний центр Міністерства охорони иоров'я 
України», що гаїксрджспнй наказом Міпісіерсгва охорони иоров’я України 
.N‘••752 від 05.04.201Ур.. а також $ меіою впорядкування діяльності. зміцнення 
матеріально-технічної бази за для забезпечення виконання мені, иівлліь іа 
предмету діяльності установи

Н А КАЗУЮ :

І. Затвердити перелік платних п о с л уг , щ о  налаються відділенням 
організації епідеміолої ічннх досліджень Державної уеіаіюіш 
«Полтавський обласний лабораіорний центр Міпіеіереї ва охорони 
иоров'я України» та відокремленими структурними підро мілами



/

Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України», згідно Додатку 1.

2. Затвердити тарифи (прейскуранти) на платні послуги, що надаються
відділенням організації епідеміологічних досліджень Державної установи 
«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» та відокремленими структурними підрозділами 
Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України», згідно Додатку 2.

3. Визначити, що тарифи (прейскуранти) на платні послуги затверджені без 
урахування податку на додану вартість. При формуванні вартості 
послуги, до ціни додавати суму податку на додану вартість у розмірі, що 
визначений чинним законодавством України.

4. Заступнику директора Асаулу VI.В., заступнику директора Журавльову 
Д.М., завідувачу відділенням організації епідеміологічних досліджень Д У 
«Полтавський О Л Ц  М ОЗ України» Байбарзі А.А., завідувачам 
міськ(між)райопних відокремлених структурних підрозділів забезпечити 
неухильне виконання даного наказу.

$. І Іаказ вводиться в дію з 03.06.2019року.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

ІЗ.о. директора



Додаток І
до наказу ДУ «Полтавський ОЛІІ 
МОЗ України» -М1 2 3 4 5 54 від 31.05.2019р.

Перелік платних послуг,
що надаються відділенням організації епідеміологічних досліджень 
Державної установи «Полтавський обласний лабораторний цент р 

Міністерства охорони здоров’я України» та відокремленими структурними 
підрозділами Державної установи «Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України»

1. Консультація з інфекційного контролю;

2. Участь в розробці стандартів операційних процедур у закладах охорони 

здоров’я відповідно до правил інфекційної безпеки;

3. Довідка про епідогочення;

4. І Іередакредитаційна підготовка лікувального закладу з розділу сані гарно- 

епідемічного благополуччя та надання письмових рекомендацій;

5. Оцінка стану інфекційного контролю у закладах охорони здоров'я.


