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Вiдповiдно до пiдпункту б пункту б Положення про управлiння
охорони здоров'я Миколаiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,
затвердженого розпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.201 8

J\Ъ 280-р, на виконання наказу МОЗ Украiни вiд 31.07.2020 М 174б, з метою
рацiонального та цiльового використання лiкарського засобу
(ЛАМIВУ ДkТIllЗИДОВУДИН) для антиретровiрусноi терапii дорослих,
пiдлiткiв i дiтей, закупленого за кошти ,Щержавного бюджету Украiни на
2019 piK за бюджетною програмою КПКВК 2З01400 <Забезпечення
медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв
програмного характеру) за напрямом <Закупiвля лiкарських засобiв,
iмунобiологiчних препаратiв (вgкцин), медичних виробiв, iнших ToBapiB
i послуг> в частинi <Закупiвля медикаментiв для антиретровiрусноi
терапii дорослих, пiдлiткiв i дiтей>

НАКАЗУЮ:

1.Визначити в.о. директора Комунального некомерцiйного пiдприемства
<Миколаiвського обласного центру палiативноi допомоги та iнтегрованих
послуг) Миколаiвськоi обласноi ради (даrri - КНП (МОIЩДIП) МОР) -
Коломiець Л.С. вiдповiдальною за монiторинг використання лiкарського
засобу кЛАМIВУДIШllЗИДОВУДИН) для антиретровiрусноi терапii
дорослих, пiдлiткiв i дiтей (далi Препарату), який розподiлений до
областi наказом МОЗ Украiни вiд З | .07 .2020 J\b 1746.

2. В.о. директора КНП кМОIЦIДТГI) МОР Коломiець Л.С. забезпечити:
1) Отримання Препарату згiдно з розподiлом, затвердженим накzвом МОЗ
Украiни вiд 3 |.07 .2020 М 174б.

Строк: при надходженнi

хпбС{'



2) Персональну вiдповiдальнiсть за рацiональний розподiл Препарату,
контроль за його збереженням та цiльовим використанням, проведенням
iнвентаризацii залишкiв.

_! Строк: постiйно
3) Подання aKTiB списання Препарату до ДП "Укрвакцина" МОЗ Украiни>.

Строк: щомiсячно до 02 числа мiсяця
наступного за звiтним

4) Оприлюднення на офiцiйному сайтi управлiння охорони здоров'я
облдержадмiнiстрацii скан-копii наказу про отримання i використання
лiкарських засобiв серед закладiв охорони здоров'я областi, отриманих за

централiзованим постачанням в роздiлi <<Нормативна база> (пiдроздiл
(Накази УОЗ ОДЬ) за посиланням
http ://oblzd rач. m k. gоч. uа/i ndqx. ph p/normativna-baza/nakazi-uoz-oda.

Строк: при надходженнi
5) Розмiщення на iнформацiйних стендах та на офiцiйному сайтi управлiння
охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii iнформацiю щодо потреби,.стану
забезпечення н€uIвними лiкарсьtалми засобами та медичними виробами,
закупленими за бюджетнi кошти (шляхом надсилання файлiв в форматi
Excel до обласного центру здоров'я);

Строк: щотижнево

З. Контроль за виконанням нак€ву покласти на заступника начыIьника

управлiння начЕuIьника вiддiлу надання лiкувально-профiлактичноi
допомоги населенню управпiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
Черненко 0.I.

Начальник управлiння Павло ГЕоРГIеВ


