
щ
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

м.Миколаїв №

Про перерозподіл протитуберкульозних препаратів II ряду,
отриманих в рамках гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією

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, з метою впровадження в Україні нових високоефективних 
протитуберкульозних препаратів для лікування хворих на 
мультирезистентний туберкульоз, раціонального і цільового використання 
протитуберкульозних препаратів, наданих в рамках гранту Глобального 
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією та на виконання 
лист Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України» від 22.04.2019р. №1850

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перерозподіл протитуберкульозних препаратів II ряду за 
кошти гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і 
малярією, отриманих благодійно КНП «Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» МОР згідно листа Державної 
установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України» від 22.04.2019р. №1850 згідно додатку №1.

2. В.о.директора КНП «Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» МОР Полякову І.А.:

1) Забезпечити передачу протитуберкульозних препаратів II ряду 
згідно додатку 1.

2) Прийняти від закладів/підприємств охорони здоров’я, вказаних в
перерозподілі, протитуберкульозні препарати згідно додатку 1 та
організувати облік і відповідний контроль за ефективним та
раціональним використанням одержаних протитуберкульозних препаратів.

3) Забезпечити подання до Центру інформацію про обіг
протитуберкульозних препаратів II ряду за формою «Інформація про 
отримання, використання та залишки ПТП II ряду, закуплених за кошти 
гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією» згідно листа ЦГЗ № 436 від 06.02.2020.



Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним

4) 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 ЬЦр5://е1іку.іп.иа.

Строк: щоп’ятниці

5) 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 та Глобального фонду (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 керівникам закладів/підприємств охорони здоров’я, 
вказаним в розподілі:

1) Забезпечити отримання протитуберкульозних препаратів II ряду 
від КНП «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний 
центр» МОР згідно додатку 1.

2) Забезпечити термінове повернення вказаних 
протитуберкульозних препаратів до КНП «Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» МОР згідно з додатком 1.

3) Забезпечити подання до бухгалтерії КНП «Миколаївський 
регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» МОР інформації про 
обіг протитуберкульозних препаратів II ряду та актів на списання.

Строк: щомісячно до 1 числа 
наступного за звітним місяцем

4) 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 допомрги населенню Черненко О.І.

Начальник управління Павло ГЕОРГІЄВ



♦
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ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ Г1РЕІІАРА і ІВ II РЯДУ 
ЗГІДНО ЛИСТА ЦЕНТРУ від 22.04.2019р. №1850

№
п/
п

303

ОТРИМАТИ ВІД КНП "МРФПМЦ" МОР

ПОВЕРНУТИ ДО 
КІІІ1 "МРФПМЦ" 

МОР

ДелтІба 50мг 
(Делам анід) 

(табл)

Лінезолід
600мг
(табл)

ГІАСК 5.52гр 
(пак)

Лампрен
ЮОмг
(табл)

Етомід 250мг 
(табл) Коксерин 250мг 

(капе)

к-сть сума,грн к-сть сума,грн к-сть сума.грн к-сть сумадрн к-сть сума.грн к-сть сума,грн

1 КНП "Новобузька ЦРЛ" НРР
120 9040.19

2 КНП "Миколаївська ЦРЛ" МРР 120 9040.19 30 1160.63 100 2829.62

3 КНП "Веселинівська ЦРЛ" ВРР 104 7834.83 30 1160.63 100 2829.62

4
КП "КНГІ Вознесенська 
багатопрофільна лікарня" ВМР 152 11450.91 60 2321.27

100 2829.62 90 175.84

5
КНП ММР "Центр соціально 
значущих хвороб"

184 13861.62 80 3095.02
100 2829.62 520 3938.59

6 КНП "Братська ЦРЛ” БРР 120 9040.19 0.00 100 2829.62

7
КНП "Южноукраїнська міська 
багатопрофільна лікарня"

176 13258.94 60 2321.27
100 2829.62 70 136.77

8 КНП ММР "Міська лікарня №5" 120 9040.19 60 2321.27 60 2403.89 100 2829.62 0.00
ВСЬОГО: 10% 82567.06 320 12380.10 60 2403.89 700 19807.34 160 312.61 520 3938.59


