
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

від Миколаїв

Про розподіл та раціональне використання 
лікарських засобів «КАРБЕТОЦИН» для надання 
невідкладної медичної допомоги при кровотечах, 
закупленого за кошти Державного бюджету України 
на 2018 рік

Відповідно до підпунктів 32, 33 пункту 6 Положення про управління 
охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018 
№ 280-р, на виконання наказу МОЗ України від 02.07.2019 № 1541 
«Про Розподіл лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН» для надання невідкладної 
медичної допомоги при кровотечах, закупленого за кошти Державного 
бюджету України на 2018 рік», з метою раціонального та цільового 
використання лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН» для надання невідкладної 
медичної допомоги при кровотечах, закупленого за кошти Державного 
бюджету України на 2018 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру» за напрямом у частині «Закупівля лікарських 
засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, інших 
товарів і послуг» у частині «Закупівля препаратів для надання невідкладної 
медичної допомоги при кровотечах»

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити розподіл лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН», що 
додається.

2. Головному лікарю Миколаївської обласної клінічної лікарні 
Миколаївської обласної ради Римару П.І. забезпечити:

1) отримання, зберігання та раціональний розподіл лікарського засобу 
«КАРБЕТОЦИН» згідно даного наказу;
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2) облік, контроль за використанням та надання відповідної звітності до 
планово-фінансового відділу управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації;

3) подання^ до Державного підприємства «Укрмедпостач» МОЗ України 
актів списання лікарського засобу.

Строк: щомісячно до 1 числа 
місяця, наступного за звітним

3. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В., головним лікарям закладів охорони здоров’я, визначених у 
додатку, забезпечити:

Дотримання від Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської 
обласної ради лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН» відповідно до розподілу, 
його зберігання та раціональне використання;

2) надання відповідної звітності (актів списання) згідно з чинним 
законодавством до Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської 
обласної ради

Строк: щомісячно до 28 числа

4 Головному спеціалісту - обласному акушер-гінекологу управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації Щербині С.Є. забезпечити подання 
сканованої копії наказу «Про розподіл та раціональне використання 
лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН» для надання невідкладної медичної 
допомоги при кровотечах, закупленого за кошти Державного бюджету України 
на 2018 рік» до обласного «Центру здоров’я» для подальшого розміщення на 
офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації в 
розділі «Нормативна база» (підрозділ «Накази У03 ОДА») за посиланням 
http://obizdrav.mk.gov.ua/index.php/norniativna-baza/nakazi-uoz-oda.

Строк: протягом дня з моменту 
набрання чинності наказу

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

В.о. начальника управління О.ЧЕРНЕНКО

http://obizdrav.mk.gov.ua/index.php/norniativna-baza/nakazi-uoz-oda


з
Погодження

проекту наказу «Про розподіл та раціональне використання 
лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН», 

закупленого за кошти Державного бюджету України на 2018 рік

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації -  
начальник відділу надання медичної ^  
допомоги матерям та дітям Л.ЧИНЯКОВА

Начальник планово-фінансового 
відділу управління -  головний бухгалтер

Головний спеціаліст сектору 
управління персоналом

Виконавець 
37 22 66

Л. САВЧУК

B. КАДІНОВ
/ / .  О  2 < £ ? /3 >

C. ЩЕРБИНА.
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Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації ^ 
від « 20й^.

Розподіл
лікарського засобу «КАРБЕТОЦИН», розчин для ін’єкцій, ІООмкг/мл; по 1 мл 

в флаконі; по 5 флаконів у картонній пачці;
ТОВ «Фармідея», Латвія.

№
з/п

Назва закладу охорони здоров’я кількість упаковок

1. Пологовий будинок № 1 м.Миколаїв 1
2. Пологовий будинок № 2 м.Миколаїв 1
3. Пологовий будинок № 3 м.Миколаїв 1
4. КП «КНП Вознесенська багатопрофільна 

лікарня»
1

5. КНП «Первомайська ЦМБЛ» 1
Всього 5

Головний спеціаліст відділу надання 
медичної допомоги жінкам та дітям С.ЩЕРБИНА


