
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

Про перерозподіл протитуберкульозних препаратів II ряду, 
для діагностики туберкульозу, 
отриманих в рамках гранту Глобального 
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією за компонентом «туберкульоз»

Відповідно до пункту 36 розділу 6 Положення про управління
охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018р. 
№ 280-р, з метою забезпечення якісної діагностики туберкульозу в рамках 
реалізації проекту «Зниження захворюваності на туберкульоз в Україні за 
рахунок розширення та покращення доступу до високоякісних послуг з 
профілактики та лікування туберкульозу» для спеціалізованих закладів 
охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, що 
здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну 
допомогу хворим на туберкульоз з метою лікування хворих із підтвердженим 
випадком мультирезистентного туберкульозу, у відповідності до стандартів 
лікування та міжнародних рекомендацій, раціонального і цільового 
використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією за 
компонентом «туберкульоз» та на виконання листів Державної установи 
«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 
21.07.2017р. №1401 та від 06.06.2018р. №21 ІЗ

1. Затвердити перерозподіл протитуберкульозних препаратів II
ряду за кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом і малярією за компонентом «туберкульоз», отриманих 
благодійно Миколаївським обласним протитуберкульозним диспансером 
згідно листів Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України» від 21.07.2017р. №1401 та від 06.06.2018р. №2113 
згідно додатку № 1.

2. В.о.головного лікаря Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру Полякову І.А.:

Миколаїв

НАКАЗУЮ:



1) Забезпечити передачу протитуберкульозних препаратів II ряду згідно 
Додатку 1.

2) Забезпечити подання до Центру інформацію про обіг 
протитуберкульозних препаратів II ряду за формою «Інформація при 
отримання, використання та залишки ПТП II ряду, закуплених за кошти 
гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією».

Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним

3) Забезпечити виконання п.4 наказу МОЗ України від 21 серпня 2012р. 
№652 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на 
мультирезистентний туберкульоз за кошти Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією».

Строк: постійно

3. Головним лікарям закладів охорони здоров’я, вказаним в розподілі,:

1) Забезпечити термінове отримання протитуберкульозних препаратів 
II ряду згідно додатку 1 для завершення лікування хворих.

2) Забезпечити виконання п.4 наказу МОЗ України від 21 серпня 
2012р. №652 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на 
мультирезистентний туберкульоз за кошти Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією».

Строк: постійно

3) Забезпечити подання до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру інформації про обіг протитуберкульозних 
препаратів II ряду та актів на списання.

Строк: щомісячно до 1 числа
наступного за звітним місяцем

4) Забезпечити персональну відповідальність та контроль за 
збереженням та раціональним використанням протитуберкульозних 
препаратів II ряду, які одержані шляхом благодійної допомоги за рахунок 
Глобального фонду.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації -  начальника 
відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню 
Черненко О.І. /7

гНачальник управління І П. ГЕОРГІСВ



Додаток 1 до наказу управління охорони здоров"я облдержадміністрації 

від г% /. 19р. №

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ II РЯДУ 
ЗГІДНО ЛИСТІВ ЦЕНТРУ від 21.07.2017р. №1401, від 06.06.2018р. №2113

№
п/
п

303

ОТРИМАТИ ВІД ОПТД

Етомід 250мг 
(табл)

ПАСК 5.52 
(пакети)

Коксерин 250мг 
(табл)

Моксифлоксац 
ин 400мг 

(табл)
к-сть сум а,гри к-сть сума,гри к-сть сума,гри к-сгь сума,грн

1 Березанська ЦРЛ 170 332.14 170 1282.02

2 Баштанська ЦРЛ 290 566.60 290 2186.98

3 Єланецька ЦРЛ 70 136.77 160 1206.61

4 Миколаївська ЦРЛ 300 586.14 119 4187.98 300 2262.39 75 1110.08

5
Вознесенська
багатопро(1)ільна 130 253.99 120 904.96

6 Очаківська ЦРЛ 70 136.77 46 1618.88 70 527.89
7 Первомайська ЦРЛ 260 507.98 270 2036.15
8 Новоодеська ЦРЛ 140 273.53 140 1055.78

9 Новобузька ЦРЛ 140 273.53 // 130 980.37
ВСЬОГО: 1570 3067.45 165 5806.86 1650 12443.15 75 1110.08

В.о.головного лікаря 

Головний

І.ПОЛЯКОВ

Є.БАНЕНКОВА


