
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Н А К А З

від УУ, ¿УУ ї̂&УУУ Миколаїв

Про перерозподіл імунобіологічного 
препарату «ВАКЦИНА ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ 
ТА КАШ ЛЮ КУ, АДСОРБОВАНА, З 
ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ  КАШ ЛЮ КОВИМ  
КОМ ПОНЕНТОМ»

Відповідно до підпункту 6 пункту 6 Положення про управління охорони 
здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018 № 280-р, з метою 
раціонального та цільового використання імунобіологічних препаратів, 
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік за бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 
враховуючи лист в.о. головного лікаря КНП «Казанківський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» від 14.05.2019 №01-11/153 та
головного лікаря КНП «Вознесенський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» від 14.05.2019 про перерозподіл імунобіологічного 
препарату «ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА 
КАШ ЛЮ КУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШ ЛЮ КОВИМ  
КОМ ПОНЕНТОМ»

НАКАЗУЮ:
«

1. В.о. головного лікаря КНП «Казанківський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» ЕЦербаковій О.В. передати на баланс КНП 
«Вознесенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
імунобіологічний препарат «ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, 
ПРАВЦЯ ТА КАШ ЛЮ КУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ 
КАШ ЛЮ КОВИМ  КОМ ПОНЕНТОМ», суспензія для ін’єкцій, по 10 доз, серія 
282Х7003В, з терміном придатності до 06.2019, виробник Серум інститут Індії 
ПВТ ЛТД, у кількості 100 доз.



2. Головному лікарю КНП «Вознесенський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Жарській Г.А.:

1) організувати отримання, облік та відповідний контроль за 
використанням імунобіологічного препарату;

2) забезпечити надання відповідної звітності згідно з чинним 
законодавством.

3. Головному спеціалісту -  обласному педіатру Єфремовій Н.М. 
забезпечити подання сканованої копії наказу про перерозподіл 
імунобіологічного препарату до обласного центру здоров’я для подальшого 
розміщення на офіційному веб-сайті управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації в розділі «Нормативна база» (підрозділ «Накази У0 3  
ОДА») за посиланням http://oblzd rav, mk.gov. ua /index .php /norm ativna- 
baza/nakazi-uoz-oda.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника -  
начальника відділу надання медичної допомоги матерям та дітям управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації Чинякову Л.Б.

Строк: протягом дня з моменту 
набрання чинності наказу

Начальник управління П. ГЕОРГІЄВ

І/
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з
Погодження

проекту наказу «Про перерозподіл імунобіологічного препарату «ВАКЦИНА 
ДЛЯ ПРОФ ІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШ ЛЮ КУ, 
АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛТТИННИМ КАШ ЛЮ КОВИМ

КОМ ПОНЕНТОМ»

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністраці 
начальник відділу надання медичної 
допомоги матерям та дітям

Начальник планово-фінансового 
відділу управління -  головний бухгалтер

Еоловний спеціаліст сектору 
управління персоналом
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