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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

Миколаїв № Ж /

ГІро перерозподіл лікарських засобів (нейромакс) 
для лікування та профілактики побічних реакцій 
на протитуберкульозні препарати, 
отриманих в рамках реалізації 
гранту Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією

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 лікування та профілактики побічних реакцій на 
протитуберкульозні препарати, що виникають у хворих на всі форми 
туберкульозу, незалежно від джерел фінансування, відповідно до яких хворі 
отримують лікування та на виконання листа Державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 
03.12.2018р. №4752

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перерозподіл лікарських засобів за кошти гранту 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для 
лікування та профілактики побічних реакцій на протитуберкульозні 
препарати, отриманих благодійно Миколаївським обласним 
протитуберкульозним диспансером згідно листа Державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 
03.12.2018р. №4752 згідно Додатку 1.

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

1) Забезпечити передачу закладам охорони здоров’я лікарських 
засобів (Нейромакс №30) згідно Додатку 1.

2) Забезпечити подання до Центру громадського здоров’я МОЗ 
України інформацію про обіг лікарських засобів та кількість побічних реакцій 
за формою «Кількість побічних реакцій та використання медикаментів за 
поточний місяць», закуплених за кошти гранту Глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією згідно листа №11 від 
02.01.2019р.



/

Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним

3) Забезпечити щотижневе розміщення на інформаційних стендах 
та на офіційному сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
інформацію щодо потреби, стану забезпечення наявними лікарськими 
засобами та медичними виробами, закупленими за бюджетні кошти (шляхом 
надсилання файлів в форматі Ехсеї до обласного центру здоров’я); 
розміщення інформації про залишки лікарських засобів та медичних виробів 
на найбільшій онлайн-платформі ЬКр5://е1іку.іп.иа.

Строк: щоп’ятниці
4) Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації скан-копії наказів про розподіл 
лікарських засобів серед закладів охорони здоров’я області (шляхом 
надсилання до обласного центру здоров’я).

Строк: в одноденний термін 
після видання наказу

3. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської 
міської ради Шамрай І.В. та головним лікарям закладів охорони здоров’я, 
вказаним в розподілі,:

1) Забезпечити термінове отримання лікарських засобів від 
Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру згідно Додатку 
1.

2) Забезпечити подання до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру інформації про обіг лікарських засобів та 
актів на списання.

Строк: щомісячно до 01 числа 
місяця, наступного за звітним

3) Забезпечити персональну відповідальність та контроль за 
збереженням та раціональним використанням лікарських засобів, які одержані 
шляхом благодійної допомоги за рахунок Глобального фонду.

4) Використовувати дані лікарські засоби для лікування та 
профілактики побічних реакцій на протитуберкульозні препарати, що 
виникають у хворих на всі форми туберкульозу, незалежно від джерел 
фінансування:державного бюджету, Глобального фонду або благодійної 
допомоги, відповідно до яких хворі отримують лікування.

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

Начальник управління П.ГЕОРГІЄВ



Додаток до наказу У0 3  від 2019р. №

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ЗГІДНО ЛИСТА ЦЕНТРУ № 4752 ВІД 03.12.2018р.

№
п/п

3 0 3

Нейромакс № 30 по 
1Отабл.(табл)

к-сть сум а, гри

1
Миколаївський міський
протитуберкульозний
диспансер

3840 14321.25

2
Первомайська міська 
багатопрофільна лікарня

420 1566.39

о
3 КЗ Ю жноукраїнська міська лікарня 180 671.31

4 Арбузинська ЦРЛ 120 447.54

5 Баштанська ЦРЛ 180 671.31

6 Березанська ЦРЛ 90 335.65

7 Братська ЦРЛ 240 895.08

8 Березнегуватська ЦРЛ 60 223.77

9
КП "КНП Вознесенська 
багатопрофільна лікарня"

690 2573.35

10 Врадіївська ЦРЛ 120 447.54

11 Веселинівська ЦРЛ 240 895.08

12 Міська лікарня №5 1860 6936.86

13 Єланецька ЦРЛ 150 559.42

14 Доманівська ЦРЛ 150 559.42

15 Казанківська ЦРЛ 60 223.77

16 Кривоозерська ЦРЛ 60 223.77

17 Миколаївська ЦРЛ 630 2349.58

18 Снігурівська ЦРЛ 210 783.19

19 Новоодеська ЦРЛ 270 1006.96

20 Новобузька ЦРЛ 300 1118.85

21 Очаківська ЦРЛ 150 559.42

22 Первомайська ЦРЛ 240 895.08
СТОРОНИ
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Головний експерт І 

Головний бухгалтер
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