
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

У-/, м.Миколаїв

Про розподіл протитуберкульозних 
препаратів, отриманих за рахунок 
Державного бюджету України на 2017рік

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, до 
пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони 
здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
березня 2011 року №298 «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення 
централізованих заходів з охорони здоров’я», з метою раціонального і 
цільового використання протитуберкульозних препаратів, закуплених за 
кошти Державного бюджету України на 2017рік, за бюджетною програмою 
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом 
«Закупівля лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), 
медичних виробів, інших товарів і послуг» в частині «Закупівля медикаментів 
для лікування туберкульозу» та на виконання наказу МОЗ України від 
04.06.2019р. №1235

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити розподіл протитуберкульозних препаратів, отриманих у 

централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2017 рік 
Миколаївським обласним протитуберкульозним диспансером МОР за 
бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру» згідно 
наказу МОЗ України від 04.06.2019р. №1235 згідно додатку 1.

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

1) Забезпечити одержання, зберігання, облік, відповідний контроль за 
раціональним та цільовим використанням одержаних протитуберкульозних 
препаратів.



2) Подавати до державних підприємств ДП “Укрвакцина” МОЗ 
України та ДП «Укрмедпостач» акти списання лікарських засобів, 
медикаментів та виробів медичного призначення, закуплених у 
централізованому порядку відповідно до наказу МОЗ України від 
22.03.2013р. № 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 03 числа 
наступного за звітним місяцем

3) Забезпечити подання до управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації дані про обсяги медикаментів та виробів медичного 
призначення, отриманих централізовано з Державного бюджету, та їх залишків 
в розрізі років та найменувань.

Строк: щомісячно до 03 числа 
наступного за звітним місяцем

4) Забезпечити подання до управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації інформації про стан поставок лікарських засобів та 
виробів медичного призначення, закуплені у централізованому порядку за 
кошти державного бюджету.

Строк: щомісяця до 02 числа 
наступного за звітним місяцем

5) 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 Ьіїр5://е1іку.іп.иа.

Строк: щоп’ятниці
6) 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. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

В.о. начальника управління О.Черненко



Додаток до наказу УОЗ № від 2019р.

РОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ, 
ОТРИМАНИХ ЗГІДНО НАКАЗУ МОЗ № 1235 від 04.06.2019р.

№
п/п

Район

Рифаг
ІЗОНІІ

пірази

мпіцин75мг/ 
азид 50м г/ 
намід150мг 
(табл)

Протомід 250 
(табл)

Моксетеро 400мг 
(табл)

Іміп
циласта

500мі
(с

энем/
тин-віста
-/500мг
и

к-сть сума к-сть сума к-сть сума к-сть сума

1

Миколаївський
обласний
протитуберкульозний
диспансер

1200 2431.44 168650 344214.65 33050 245131.85 10 1008.65

ВСЬОГО: 1200 2431.44 168650 344214.65 33050 245131.85 10 1008.65
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