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1. Загальні положення
1.1. Наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень є структурним
підрозділом Університетської клініки медичного інституту СумДУ.
Повна назва Лабораторії українською мовою – Наукова лабораторія
молекулярно-генетичних досліджень.
Повна назва Лабораторії англійською мовою – Scientific laboratory of
molecular and genetic research.
Абревіатура лабораторії – НЛ МГД.
Лабораторія не є юридичною особою.
Лабораторія може мати печатку, штампи, логотип, бланки з власним
найменуванням.
1.2. Положення укладено з метою визначення мети діяльності Лабораторії,
завдань, функцій, порядку організації її роботи, визначення її структури,
порядку взаємодії з іншими підрозділами університету, відповідних прав та
відповідальності тощо.
1.3. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якості діяльності СумДУ, яке є складовою
розділу загальної інформації офіційного сайту університету (http:/sumdu.edu/ua).
1.4. Головною метою діяльності лабораторії є:
 створення в університеті сучасної наукової бази для проведення
фундаментальних наукових досліджень на молекулярно-генетичному рівні з
використанням найновітніших технологій;
 розробка, апробація та впровадження нових медико-генетичних технологій
діагностики та лікування;
 підвищення кваліфікації медичних працівників щодо сучасних методів
молекулярно-генетичних досліджень за стандартами вищої освіти;
 навчання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів;
 організація і проведення наукових конференцій, семінарів та тренінгів.
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1.5. У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України,
загальнодержавною та внутрішньоуніверситетською нормативною базою,
даним Положенням, наказами та розпорядженнями відповідальних посадових
осіб.
2. Основні завдання та функції Лабораторії
2.1. Основними завданнями Лабораторії є:
Наукові:
 Вивчення ролі алельного поліморфізму генів у розвитку найпоширеніших
хвороб людини (серцево-судинних, онкологічних, системи крові, дихання,
травлення та ін.).
 Оцінка поширеності основних поліморфних варіантів генів-кандидатів
серед населення м. Суми, Сумської області та інших регіонів України.
 Вивчення ролі алельного поліморфізму генів у забезпеченні стійкості
організму до дії токсичних чинників зовнішнього середовища.
 Вивчення особливостей дії фармакологічних препаратів у залежності від
генотипів пацієнтів.
Діагностичні:
 Комплексна підтримка розвитку та поширення інноваційних медикогенетичних технологій у діагностичну та лікувальну практику.
 Дослідження рівня інфікування населення м. Суми і Сумської області
мікроорганізмами, що спричинюють розвиток поширених інфекційних хвороб
дорослих (гепатитів, герпесвірусної інфекції, кандидозів та ін.), дітей
(нейроінфекції, ГРВІ та ін.) і плода (TORCH-інфекції).
 Виявлення схильності пацієнтів до виникнення найпоширеніших
захворювань.
 Оцінка ефективності лікування онкологічних хворих на підставі даних
генотипування.
 Дослідження генотипів пацієнтів за цільовими генами для визначення
лікувальних доз фармакологічних препаратів.
Навчальні:
 Навчання, підвищення кваліфікації лікарів терапевтичного, педіатричного та
хірургічного профілю щодо сучасних методів молекулярно-генетичної
діагностики та застосування їх результатів у практичній діяльності.
 Навчання студентів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів сучасним
методам молекулярно-генетичної діагностики та персоніфікованого лікування.
 Навчання лікарів-лаборантів інших лабораторій сучасним принципам ПЛРдіагностики.
 Організація науково-навчальних семінарів та тренінгів.
2.2. Відповідно до основних завдань функціями Лабораторії є:
 Розробка навчально-методичного забезпечення та інноваційних методів
навчання.

МOH України
СумДУ

Положення
про наукову лабораторію
молекулярно-генетичних досліджень

Стор. 3
Версія 02

 Наукові консультації для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно.
 Надання консультаційно-діагностичних послуг населенню.
 Виконання функції референтної Лабораторії цифрової ПЛР компанії
Thermo Fisher.
3. Організаційна структура, управління та кадрове забезпечення
3.1.Керівництво діяльністю Лабораторії здійснюється її завідувачем, який
призначається на посаду та звільняється наказом ректора СумДУ та
безпосередньо підпорядковується директору медичного інституту та
функціонально:
 під час виконання науково-дослідних договорів на замовлення фізичних та
юридичних осіб – начальнику науково-дослідної частини СумДУ (далі по тексту
НДЧ);
 під час надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки чи підвищення
кваліфікації – проректору з науково-педагогічної роботи, що відповідає за цей
напрямок роботи;
 під час надання консультаційно-діагностичних послуг населенню головному
лікарю Університетської клініки.
3.2.Завідувач лабораторії відповідає за організацію і діяльність Лабораторії як
науково-дослідницької структури, визначає методичне і матеріально-технічне
забезпечення її роботи, здійснює контроль за організацією і наданням платних
послуг, здійснює керівництво персоналом лабораторії, звітує перед
керівництвом університету за роботу Лабораторії.
3.3.Для забезпечення виконання діагностичних завдань лабораторії наказом
ректора СумДУ призначається заступник завідувача лабораторії, який у своїй
діяльності підпорядковується завідувачу лабораторії.
3.4.Заступник завідувача лабораторії відповідає за своєчасне та належне
виконання робіт, дотримання вимог з організації і охорони праці, забезпечує
неухильне дотримання санітарно-гігієнічних вимог відповідно до чинних
нормативних актів МОЗ України. Заступник завідувача лабораторії здійснює
заходи щодо придбання, обліку, належного зберігання, інвентаризації і
своєчасного списання з балансу матеріальних цінностей, є відповідальним за
організацію і надання платних послуг населенню.
3.5.Чисельність працівників Лабораторії, їх посадові оклади встановлюються
відповідно до штатного розпису, затвердженого ректором.
3.6.Функціонування
Лабораторії
забезпечується
його
штатними
співробітниками, а у разі потреби іншими особами на підставі сумісництва чи
шляхом укладання договорів цивільно-правового характеру.
3.7.Посадові інструкції працівників Лабораторії розробляються її завідувачем на
підставі типових інструкцій, погоджуються
та
затверджуються
у
встановленому порядку.
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4.Матеріально-технічне забезпечення
4.1.Лабораторія розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі
університету. Територіально Лабораторія розміщується у гуртожитку № 4 та
ауд.416 навчального корпусу медичного інституту (вул. Санаторна, 31) та у
відділенні лабораторної діагностики Університетської клініки СумДУ (пр.
Академічний, 9, кімн. 106).
4.2.Лабораторія має право у встановленому порядку використовувати
матеріально-технічну базу та обладнання Університетської клініки та інших
структурних підрозділів університету.
5. Фінансово-господарська діяльність Лабораторії
5.1.Фінансування діяльності Лабораторії здійснюється за рахунок коштів
загального та/або спеціального фонду, у тому числі:
- базового фінансування наукової діяльності університету;
- загальноуніверситетських коштів (основна діяльність);
- отриманих від юридичних та фізичних осіб за надання платних послуг;
- коштів, які обліковуються на субрахунках інших підрозділів СумДУ (при
виконанні відповідних замовлень);
- накладних витрат НДЧ;
- коштів за виконання науково-дослідних робіт та грантових проектів;
- спонсорської допомоги від організацій, підприємств, громадян, що адресно
надійшла для підтримки діяльності Лабораторії;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.2.Надання послуг здійснюється на підставі договорів із замовниками, які
укладаються та узгоджуються у встановленому порядку, або квитанції про
сплату послуг фізичною особою.
5.3.Лабораторія у встановленому порядку може надавати стороннім організаціям
та фізичним особам нижчеперелічені послуги:
- проведення науково-дослідних робіт;
- проведення консультацій з питань наукових досліджень;
- здійснення лабораторних, діагностичних та консультативних послуг за
зверненням громадян;
- послуги навчання та підвищення кваліфікації лікарів з питань сучасних методів
молекулярно-генетичної діагностики та персоніфікованого лікування;
- проведення навчання студентів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів
понад обсяги, встановлені навчальними планами.
5.4.Виконання науково-дослідних робіт, наукових грантів та надання науководіагностичних послуг обліковується у встановленому для цих видів діяльності
порядку.
5.5.Оплата послуг Лабораторії може здійснюватися у безготівковій формі на
рахунок СумДУ чи у готівковій формі до каси університету.
5.6.Облік коштів від наданих Лабораторією платних послуг (крім зазначених у
пункті 5.4), здійснюється у встановленому порядку на відповідних рахунках
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спеціального фонду університету, у тому числі на відповідному субрахунку
Лабораторії.
5.7.Вартість платних послуг затверджується наказом ректора у відповідності
до кошторису, який за пропозицією завідувача Лабораторії та за погодженням
із головним лікарем Університетської клініки розраховується щорічно
сектором додаткових платних послуг департаменту бізнес-процесів,
узгоджується з відповідальними посадовими особами та затверджується
ректором.
5.8.У відповідності до затвердженого кошторису після сплати податків, обсяги
яких розраховуються від загальної суми надходжень (якщо це передбачено
законодавством), кошти, які надійшли від надання платних послуг
розподіляються
наступним
чином: а) 5% коштів спрямовується на
відшкодування
загальноуніверситетських
витрат
щодо
забезпечення
діяльності Лабораторії; б) частина коштів спрямовується на оплату праці
загальноуніверситетських підрозділів (згідно із затвердженою методикою в
частині забезпечення надання платних послуг); в) частина коштів
спрямовується на оплату комунальних послуг (визначається з урахуванням
показника їх питомої ваги у загальному обсязі фінансування університету у
попередньому календарному році); г) частина коштів спрямовується на
відшкодування витрат на оплату праці безпосередніх виконавців робіт;
е) залишок коштів спрямовується на інші витрати за кошторисом та
зараховуються на субрахунок
Лабораторії відповідно до наступного
розподілу:
- 50 % на додаткове матеріальне стимулювання виконавців робіт, а також
співробітників інших структурних підрозділів СумДУ, які безпосередньо
сприяють наданню послуг;
- 50 % на інші витрати, що забезпечують діяльність Лабораторії.
5.9.За обґрунтованим поданням завідувача Лабораторії, узгодженим з
проректором за підпорядкованістю та проректором з фінансово-економічної
діяльності, розподіл коштів, наведений у пункті 5.8, у вмотивованих випадках
може змінюватися за наказом ректора.
5.10.Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними
підрозділами СумДУ. Завідувач Лабораторії контролює рух надходження
коштів та їх розподіл, забезпечує складання встановленої фінансової звітності.
6. Прикінцеві положення
6.1.Лабораторія створюється за рішенням Вченої ради університету.
6.2.Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора.
6.3.Лабораторія реорганізується або ліквідується наказом ректора або наказом
ректора за рішенням Вченої ради. В такому ж порядку вносяться зміни та
доповнення до Положення, затверджується його нова версія, а Положення
скасовується.
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6.4.Визнати такою, що втратила чинність, попередню версію Положення про
наукову лабораторію молекулярно-генетичних досліджень (протокол Вченої ради
№ 3 від 8 жовтня 2009 р.)
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