
 

 
МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ Я  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОХОРОНИ  ЗДОРОВ Я 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

Н А К А З 
 

___21.12.2015_____                                  м. Запоріжжя                       № __1251_____ 

 

 
Про затвердження Плану реалізації заходів  
щодо забезпечення виконання Цільової  
соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  
в Запорізькій області на 2015 – 2018 роки 
 

 

 

Керуючись Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1708-VІІ «Про 

затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії  ВІЛ-

інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» та рішенням Запорізької обласної ради від 

27.08.2015 № 10 «Про затвердження Цільової соціальної програми протидії 

ВІЛ-інфекції/СНІДу у Запорізькій області на 2015-2018 роки», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план реалізації заходів щодо забезпечення виконання 

Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Запорізькій 

області на 2015 – 2018 роки (далі Заходи), що додається. 

2. Головним лікарям обласних закладів охорони здоров’я, начальнику 

управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, начальникам 

відділів охорони здоров’я Бердянської та Мелітопольської міських рад, 

завідувачам відділів охорони здоров’я Куйбишевської, Приморської 

райдержадміністрацій, начальнику ДЗ «СМСЧ № 1» м.Енергодару, головним 

лікарям  ЦРЛ, ЦПМСД,ТМО Михайлівського району: 

2.1. Розробити плани реалізації Заходів у підпорядкованих закладах 

охорони здоров’я та забезпечити організацію їх виконання. Інформувати 

Департамент охорони здоров’я;  

                                                                                                    до 25.12.2015 

2.2. Надавати головному позаштатному спеціалісту Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу 

інформацію про хід виконання плану реалізації Заходів та звіти щодо 

фінансування Заходів з візою головних бухгалтерів згідно додатку 2 до цього 

наказу; 

 щоквартально, до 25 числа       

останнього місяця кварталу 

 



3. Головному позаштатному спеціалісту Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу забезпечити 

узагальнення звітної інформації про хід виконання плану реалізації Заходів, 

отриманої від закладів охорони здоров’я області, та інформувати Департамент 

охорони здоров’я облдержадміністрації для подальшого інформування 

Міністерства охорони здоров’я України щоквартально до 10 числа місяця, 

наступного за звітним та Запорізької обласної ради щорічно до 20 січня. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління реформ і розвитку медичної 

допомоги Воловик М.В. та  головного позаштатного спеціаліста Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації з лікування та профілактики СНІДу 

Петровську О.Д. 

 

 

 

Директор Департаменту                                                                       В.І. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


