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Шановний пане Ігорю!

Відповідно до листа Управління превентивної діяльності Головного 

управління національної поліції в Одеській області                                                   
від 01.02.2022 № 3/10/зі, 3/11/зі, 3/12/зі, Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) розглянув Ваш 

інформаційний запит від 19.01.2021 № 261 та в межах повноважень інформує. 
Згідно зі статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 

Наголошуємо, на тому, що Департамент не є розпорядником інформації 
зазначеної в  пунктах 1, 2, 3.

Що стосується пункту 4 запиту повідомляємо, що за інформацією 

комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний 

центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради»                                         

(далі – КНП «ООМЦПЗ» ООР») щодо запису у «Журналі реєстрації медичних 

оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 

сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 

увагу та швидкість реакції» цілодобового кабінету по проведенню медичних 

оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння за період з 22.10.2021 

по 23.10.2021 відсутній реєстраційний запис стосовно громадянина Колчак О.І., 
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у зв’язку з тим, що він відмовився здавати біологічне середовище (сечу) для 

проведення дослідження на вміст алкоголю та наркотичних речовин.
Відповідно до пункту 21 розділу III «Проведення огляду на стан 

сп’яніння в закладах охорони здоров’я і оформлення його результатів» 

«Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак 

алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом 

лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» затверджена 

спільним наказом з Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 09.11.2015 № 1452/735, що кожний випадок 

огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється в журналі 
реєстрації медичних оглядів осіб з метою виявлення стану алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
З урахуванням викладеного, Департаментом надано доручення до        

КНП «ООМЦПЗ» ООР» щодо обов’язкового дотримання медичними 

працівниками вимог «Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних 

засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування 

під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції». 
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