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Про розподіл обов’язків між заступниками, 
головним юрисконсультом, головним бухгалтером

З метою організації діяльності Державної установи «Чернівецький 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 
(надалі -  Центр), керуючись Статутом Центру, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 № 689 «Про внесення 
змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.07.2016 № 644»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл обов’язків між заступниками, головним 

юрисконсультом, головним бухгалтером Центру, що додається.
2. Затвердити, що:
- у разі відсутності заступників директора Центру виконання обов'язків 

здійснюється відповідно до порядку взаємної заміни, що додається.
- у інших випадках виконання обов’язків заступників здійснюється за 

рішенням директора Центру.
3. Установити, що директору Центру безпосередньо підпорядковані 

заступники, завідувач організаційного відділу, головний бухгалтер, 
адміністративно -  управлінський та допоміжний персонал, керівники 
відокремлених структурних підрозділів.

4. Організаційному відділу (Ю. Кудрявцев) розмістити цей наказ на 
офіційному сайті Центру.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора Н. Гопко



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної установи «Чернівецький 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»
£ 5.0 І. ШЄ № 1

Розподіл обов'язків між заступниками директора, 
головним юрисконсультом, головним бухгалтером 

Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України»

1. Заступник директора - завідувач відділу дослідження фізичних 
та хімічних факторів Бабій Н.Я.:

1.1. Очолює відділ дослідження фізичних та хімічних факторів, 
здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, 
наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень Міністра охорони 
здоров'я України, Статуту Центру, посадової інструкції та інших нормативних 
документів, затверджених у встановленому порядку.

1.2. Організовує та контролює діяльність:
- відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень;
- санітарно-гігієнічної лабораторії;
- лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів.
1.3. Координує діяльність відокремлених структурних підрозділів та 

надає організаційно -  методичну допомогу з питань забезпечення проведення 
лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення; проведенні санітарно- 
гігієнічних, токсиколого-гігієнічних, фізичних, радіологічних та інших 
досліджень щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан 
здоров’я людини у будівлях, спорудах, на територіях, сировині, продукції, 
об’єктах виробничого середовища, питній воді, ґрунті, повітрі, та довкіллі.

2. Заступник директора -  завідувач відділу дослідження 
біологічних факторів Ковалевська І.К.:

2.1. Очолює відділ дослідження біологічних факторів, здійснює свою 
діяльність відповідно до Конституції та законів України, наказів Міністерства 
охорони здоров'я України, доручень Міністра охорони здоров'я України, 
Статуту Центру, посадової інструкції та інших нормативних документів, 
затверджених у встановленому порядку.

2.2. Організовує та контролює діяльність:
- відділення організації епідеміологічних досліджень;
- відділення особливо небезпечних інфекцій;
- відділення дезінфектології;
- бактеріологічної лабораторії;
- лабораторії особливо небезпечних інфекцій;
- паразитологічної лабораторії;
- вірусологічної лабораторії.



2.3. Координує діяльність відокремлених структурних підрозділів та 
надає організаційно -  методичну допомогу з питань організації проведення 
лабораторних досліджень і випробувань у сфері санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення щодо виявлення біологічних 
факторів середовища життєдіяльності.

3. Заступник директора із впровадження системи управління 
якістю Торський С.І.:

3.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів 
України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень Міністра 
охорони здоров'я України, Статуту Центру, посадової інструкції та інших 
нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

3.2. Організовує, координує та контролює діяльність з впровадження 
системи управління якістю та з питань метрології, стандартизації та 
ліцензування (санітарно-гігієнічної лабораторії, лабораторії електромагнітних 
полів та інших фізичних факторів, бактеріологічної лабораторії, лабораторії 
особливо небезпечних інфекцій, паразитологічної лабораторії, вірусологічної 
лабораторії; лабораторій відокремлених структурних підрозділів).

3.3. Координує діяльність відокремлених структурних підрозділів та 
надає організаційно -  методичну допомогу з питань впровадження системи 
управління якістю.

4. Заступник директора з організації епіднагляду 
(спостереження) Миронюк М.Б.:

4.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів 
України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень Міністра 
охорони здоров'я України, Статуту Центру, посадової інструкції та інших 
нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

4.2. Координує та контролює діяльність:
- відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики 

інфекційних захворювань;
- відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики 

неінфекційних захворювань;
- санітарно-карантинного відділу.
4.3. Координує діяльність відокремлених структурних підрозділів та 

надає організаційно -  методичну допомогу з питань епіднагляду 
(спостереження) та профілактики захворювань.

5. Заступник директора з економічних питань Костенюк Н.А.:
5.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів 

України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень Міністра 
охорони здоров'я України, Статуту Центру, посадової інструкції та інших 
нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

5.2. Координує, організовує та контролює питання ведення фінансово- 
господарської діяльності, дотримання фінансової дисципліни, обліку 
надходження та витрачання бюджетних коштів, збереження та використання



матеріальних цінностей, підготовки структури установи, кошторисів, планів 
роботи, складання фінансової та бюджетної звітності Центру.

5.3. Координує та контролює діяльність:
- відділу бухгалтерського обліку;
- відокремлених структурних підрозділів.
5.4. Надає організаційно -  методичну допомогу з фінансово- 

економічних та господарських питань, складання фінансової, бюджетної та 
іншої звітності, дотримання бюджетного законодавства.

6. Головний бухгалтер Вятровська І.В.:
6.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів 

України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень Міністра 
охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України, Державної 
казначейської служби України, Статуту Центру, посадової інструкції та інших 
нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

6.2. Організовує та контролює діяльність відділу бухгалтерського 
обліку з питань ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 
діяльності Центру та складання фінансової, бюджетної, податкової, 
статистичної звітності.

6.3. Координує та контролює діяльність відокремлених структурних 
підрозділів та надає організаційно -  методичну допомогу з питань ведення 
бухгалтерського обліку, складення фінансової, бюджетної та іншої звітності, 
дотримання національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 
державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення 
бухгалтерського обліку.

7. Головний юрисконсульт Мельник Ю.В.:
7.1. Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

законів України, наказів Міністерства охорони здоров'я України, доручень 
Міністра охорони здоров'я України, Статуту Центру, посадової інструкції та 
інших нормативних документів, затверджених у встановленому порядку.

7.2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою Центру, 
надає правову допомогу структурним підрозділам, відокремленим 
структурним підрозділам.

7.3. Проводить експертизу проектів наказів, положень, договорів та 
інших документів Центру на відповідність чинному законодавству.

7.4. Бере участь у роботі по оформленню договорів, вивчає їх 
доцільність та юридичну відповідність.

7.5. Складає позовні заяви, захищає та представляє інтереси Центру у 
суді та інших установах.

7.6. Готує відповіді на претензії, інші запити.



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Державної установи «Чернівецький 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»
2 £ .0 % .М Ь  № 2,

Порядок
взаємної заміни заступників директора Державної установи 

«Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» на час їх тимчасової відсутності

Заступник директора -  завідувач відділу 
дослідження фізичних та хімічних факторів 
Бабій Н.Я. Торський С.І.

Заступник директора -  завідувач відділу 
дослідження біологічних факторів 
Ковалевська І.К. Миронюк М.Б.

Заступник директора із впровадження системи 
управління якістю Торський С.І. Бабій Н.Я.

Заступник директора з організації епіднагляду 
(спостереження) Миронюк М.Б. Ковалевська І.К.

Заступник директора з економічних питань 
Костенюк Н.А. не передбачено


