
№
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

■&{ м.Миколаїв № \/^

Про перерозподіл лікарського засобу 
«Канаміцин 1 г/4мл» для 
КНП «Первомайська центральна міська 
багатопрофільна лікарня» ПМР

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, відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України 
згідно листа від 23.03.2019р. №05-2/10/8121 щодо дозволу раціонального 
використання ін’єкційного препарату «Канаміцин 1г/4мл» з обмеженим 
терміном придатності, наданого Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, 
туберкульозом і малярією згідно листа ДУ «Центр громадського здоров’я 
МОЗ України» від 09.10.2017р. №1905 на безоплатній основі для пацієнтів, 
які лікуються за кошти Державного бюджету, враховуючи лист від керівника 
закладу охорони здоров’я області стосовно заявки на даний препарат

НАКАЗУЮ:

1. Використовувати лікарський засіб «Канаміцин 1г/4мл», що 
відноситься до фармакотерапевтичної групи антибіотиків - аміноглікозидів 
широкого спектру дії, наданий Глобальним фондом, для всіх лікарняних 
закладів, незалежно від їх профілю.

2. Затвердити розподіл лікарського засобу «Канаміцин 1г/4мл» згідно 
додатку 1.

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

1) Передати лікарський засіб «Канаміцин 1г/4мл» закладам охорони 
здоров’я згідно розподілу.

2) Забезпечити бухгалтерський облік та звітність відповідно чинного 
законодавства України.



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 Ьйрз://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, отриманих за 
централізованим постачанням (шляхом надсилання до обласного центру 
здоров’я).

Строк: в одноденний термін 
після видання наказу

5) Забезпечити щомісячне подання до ДУ «Центр громадського 
здоров’я МОЗ України» інформацію про обіг протитуберкульозних 
препаратів за формою «Інформація про забезпеченість ПТП», отриманих по 
всім джерелам фінансування, згідно листа № 10 від 02.01.2019.

Строк: щомісячно до 08 числа 
місяця, наступного за звітним

4. Головному лікарю КНП «Первомайська центральна міська 
багатопрофільна лікарня» ПМР Чекрижову О., вказаному в розподілі:

1) Отримати від Миколаївського обласного протитуберкульозного 
диспансеру лікарський засіб «Канаміцин 1г/4мл» згідно додатку 1.

2) Забезпечити бухгалтерський облік та звітність відповідно чинного 
законодавства України.

3) Надавати до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру акти на списання та інформацію про 
використання і залишки отриманого лікарського засобу відповідно до наказ) 
МОЗ України від 22.03.13 № 232 (зі змінами від 31.03.2015р. № 194 та від 
21.06.2018р. №1189).

Строк: щомісячно до 1 числа 
наступного за звітним місяцем

4) Забезпечити персональну відповідальність і контроль за збереженням та 
раціональним використанням лікарського засобу згідно його терміну придатності.

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

ГІ. ГЕОРГІЄВ



Додаток Ід о  наказу У 0 3  ОДА від 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ "КАНАМІЦИН 1г/4мли

7

№п/п 303

Канаміцин 1г/4мл 
розчину для ін"єкцій в 

ампулі №10 , 
термін придатності до 

30.09.2019 
(амп)

к-сть, фл сума

1
КНП Первомайська центральна міська 
багатопрофільна лікарня ПМР 200 14544.15

Всього: 200 14544.15

І.ПОЛЯКОВ

Є.БАНЕНКОВА

О.ТИЩИК

В.о 

Г оловний 

Г оловний


