
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Про перерозподіл протитуберкульозних препаратів
II ряду, для діагностики туберкульозу,
отриманих за рахунок гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом
та малярією за компонентом «туберкульоз»
для хворих, які лікуються за кошти Державного бюджету

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 та з метою лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз, які лікуються за кошти Державного бюджету, 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 20.06.2017р. №1168, від 09.10.2017р. №1905 та від 
06.06.2018р. №2113

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перерозподіл протитуберкульозних препаратів II ряду 
за кошти 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 20.06.2017р. №1168, від 09.10.2017р. №1905 та від 
06.06.2018р. №2113 згідно з додатком 1.

2. Голові комісії з реорганізації -в.о.головного лікаря Миколаївського 
обласного протитуберкульозного диспансеру Полякову І.А.:

1) Забезпечити передачу протитуберкульозних препаратів II ряду 
згідно з додатком 1.

2) 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.
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Миколаїв



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 Ьйр5://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

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 протитуберкульозних 
препаратів II ряду від Миколаївського обласного протитуберкульозного 
диспансеру згідно додатку 1 для лікування хворих строком на 2-3 місяці.

2) Забезпечити подання до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру інформації про обіг протитуберкульозних 
препаратів II ряду та актів на списання відповідно до наказу МОЗ України 
від 22.03.13 № 232 ( зі змінами від 31.03.2015р. № 194 та від 21.06.2018р. 
№1189) «Про організацію контролю за цільовим та раціональним 
використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за 
бюджетними програмами та заходами».

Строк: щомісячно до 01 числа 
місяця, наступного за звітним

3) 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.

/
Начальник управління ґ  П.ГЕОРГІСВ



Додаток 1 до наказу управління охорони 
здоров"я облдержадміністрації

ВІД^ Й ^ У  2019р.

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ II РЯДУ 
ЗГІДНО ЛИСТІВ ЦЕНТРУ №2113 від 06.06.2018р., № 1905 від 09.10.2017 та від

20.06.2017р. №1168

ОТРИМАТИ ВІД ОПТД

№
п/п Район

Моксифлоксацин
400мг
(табл)

Коксерин 250мг 
(капе)

Капр>еоміцин
.Огр

(фл)
Канаміцин 4мл 

(амп)

к-сть сума, грн к-сть сума, грн к-сть сума, грн к-сть сума, грн

1
Миколаївський 
м іськту бдиспансер 300 4440.58 500 55919.65 260 18907.40

2
Первомайська центральна 
міська багатопрофільна 33 3690.70

3 КЗ"Южноукраїнська 
міська лікарня" 10 148.02 500 3770.65 55 6151.16 40 2908.83

4 КП КНП Вознесенська 
багатопрофільна лікарня 120 1776.23 1700 12820.21 30 3355.18

5 Врадіївська ЦРЛ 1080 8144.61

6 КНП Березнегуватська ЦРЛ 450 3393.59

7 КНП Єланецька ЦРЛ 310 2337.80

8 Казанківська ЦРЛ 120 1776.23

9 Міська лікарня №5 600 8881.16 7000 52789.11 20 1454.42

10 Снігурівська ЦРЛ 30 444.06 200 1508.26 60 4363.25

11
Обласна психіатрична 
лікаоня №2 МОР 230 3404.44 1160 8747.91

12 Новоодеська ЦРЛ 90 678.72 ЗО 2181.62

13 Очаківська ЦРЛ 300 2262.39

14 КНП "Новобузька ЦРЛ" 40 592.08 1500 11311.95

15 КНП Первомайська ЦРЛ 90 1332.17 180 1357.43

16 Миколаївська ЦРЛ 60 888.12 1000 7541.30 30 3355.18 38 2763.39

ВСЬОГО: 1600 23683.08 15470 116663.94 648 72471.86 448 32578.90

Голова комісії з реорг: 

Головний експерт

Член комісії - голови

лікаря І.ПОЛЯКОВ

Є.БАНЕНКОВА

О.ТИЩИК


