
М ИКО Л АЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗД О РО В ’Я

Н А К А З

В ІД <?С/. Миколаїв №

Про розподіл імунобіологічних 
препаратів, закуплених за кошти 
Державного бюджету України 
на 2017 рік

Відповідно до підпункту 33 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 2017 рік за бюджетною 
програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру», 
враховуючи листи головних лікарів КНП «Новоодеський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» від 15.05.2019 №264-01-10 та КНП 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Кривоозерського району» від 
21.05.2019 № 281/01-14

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити:
1) розподіл імунобіологічного препарату «ПРИОРІКСтм/PRIORIXtm», 

ліофілізат для розчину для ін’єкцій, 1 мультидозовий флакон (2 дози) з 
ліофілізатом, виробник ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія (додаток
і);

2) розподіл імунобіологічного препарату «ПОЛЮ  САБІН™ ОДИН 1 ТРИ 
(оральна) ДВОХВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 
ПОЛІОМІЄЛІТУ ТИПІВ 1 ТА 3 (дОПВ)», суспензія оральна по 10 доз (Імл) у 
флаконі, виробник Глаксо Сміт Кляйн, Біолоджікалз С.А., Бельгія (додаток 2).

2. Директору обласної бази спеціального медичного постачання 
Алексееву В.В. забезпечити видачу імунобіологічних препаратів, закуплених за 
кошти Державного бюджету України, що передбачені на 2017 рік згідно з 
розподілом.

3. Керівникам закладів охорони здоров’я області забезпечити:
1) своєчасне отримання імунобіологічного препарату зі складу обласної 

бази спеціального медичного постачання (тел.: 43-06-96) із дотриманням



оптимальних умов «холодового ланцюга» для зберігання та транспортування 
згідно з затвердженим розподілом;

Строк: до 30.05.2019
2) персональну відповідальність за розподіл імунобіологічного препарату 

до закладів охорони здоров’я територій обслуговування, а також збереження та 
раціональне її використання;

3) подання звітності до обласної бази спеціального медичного постачання 
про використання імунобіологічного препарату (актів списання) відповідно до 
наказу МОЗ України від 26.03.2003 №136 «Про порядок відображення в обліку 
операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей».

Строк: до 27 числа звітного місяця

4. Головному спеціалісту -  обласному педіатру Єфремовій Н.М. 
забезпечити подання сканованої копії наказу про розподіл імунобіологічних 
препаратів до обласного центру здоров’я для подальшого розміщення на 
офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації в 
розділі «Нормативна база» (підрозділ «Накази УОЗ ОДА») за посиланням 
http://obIzdrav.mk.gov.ua/index.php/normativna-baza/nakazi-uoz-oda.

Строк: протягом дня з моменту
набрання чинності наказу

5, Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління Л. ЧИКЯКОВА

http://obIzdrav.mk.gov.ua/index.php/normativna-baza/nakazi-uoz-oda


Погодження
проекту наказу «Про розподіл імунобіологічних препаратів, закуплених 

кошти Державного бюджету України на 2017 рік»

Начальник планово-фінансового 
відділу управління охорони здоров’я
облдержадміністрації

Провідний юрисконсульт

Виконавець
37 22 66

Н. ЄФРЕМОВА



Додаток 1
до наказу управління охорони 
здоров’я облдержадміністрацію,

Розподіл імунобіологічного препарату 
«ПРИОРІКСтм/РРЛСЖІХтм»

Район/місто Розподілено 
згідно з наказом 

(доз)

1 КНП «ЦПМСД Кривоозерського району» 200
2 КП «КНП Вознесенський МЦ ПМСД» 300

Всього: 500

Головний спеціаліст - обласний педіатр Н. ЄФРЕМОВА



Додаток 2
до наказу управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
в і.

Розподіл імунобіологічного препарату 
«ПОЛЮ  САБІН™ ОДИН І ТРИ (оральна) ДВОХВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ТИПІВ 1 ТА 3 (дОПВ)»

Район/місто Розподілено 
згідно з наказом 

(доз)

1 КНП «Новоодеський РЦПМСД» 300
2 КНП «ЦПМСД Кривоозерського району» 200

Всього: 500

Головний спеціаліст - обласний педіатр Н. ЄФРЕМОВА


