
МИКОЛАШСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я 
УПРАВЛ1ННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Н А К А З 

Миколаш № Ж / 
Про перерозподш протитуберкульозного 
препарату С1ртуро 100мг, отриманого за рахунок 
централ13ованого постачання 

В1ДПОВ1ДНО до П1ДПуНКТ1В 32, 33 пункту 6 Положения про управлшня 
охорони здоров'я МиколаТвсько!' обласно'Г державноУ адмшютращУ, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадмшютрацп в1д 
05.07.2018р. № 280-р, на виконання наказу МОЗ Украши вщ 15.09.2020р. 
№2099, враховуючи листи заклад1в охорони здоров'я щодо потреби на 
протитуберкульозний препарат, з метою координацп 1 контролю за цшьовим 
1 рацюнальним використанням лшарських засоб1в для лшування хворих на 
туберкульоз, як1 отримаш централ1зовано за рахунок кошт1в Державного 
бюджету Украши 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити перерозподш протитуберкульозного препарату 

Слртуро 100мг, отриманого комунальним некомерцшним шдприемством 
«Миколшвський рег1ональний фтиз10пульмонолопчний медичний центр» 
МиколаТвськоТ обласно'1 ради (даль КНП «МРФПМЦ» МОР) за програмою 
2301400 «Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та 
комплексних заход1в програмного характеру», зпдно з додатком 1. 

2. В.о. директора КНП «МРФПМЦ» МОР Полякову 1.А. 
забезпечити: 

1) передачу протитуберкульозного препарату закладам охорони 
здоров'я зпдно з додатком 1; 

2) подання до державних пщприемств ДП «Укрвакцина», ДП 
«Укрмедпостач» акти на списания лшарських засоб1в, медикамент1в та 
вироб1в медичного призначення, закуплених у централ13ованому порядку 
в1дпов1дно до наказу МОЗ Украши вщ 22.03.2013р. № 232 (31 зм1нами 
в1д 31.03.2015р. № 194 та вщ 21.06.2018р. №1189) «Про оргашзащю контролю 
за цшьовим та рац1ональним використанням матер1альних ц1нностей, 
отриманих централ1зовано за бюджетними програмами та заходами»; 

Строк: щомюячно до 3 числа, 
наступного за звггним мюяцем 

3) подання до управлшня охорони здоров'я облдержадмшютрацп 
даних про обсяги медикамент1в та вироб1в медичного призначення, 



отриманих централ13овано з Державного бюджету, та Ух залишюв в роэр131 
роюв та найменувань; 

Строк: щом1Сячно до 10 числа, 
наступного за зв1тним мюяцем 

4) щотижневе розмщення на шформацшних стендах КНП 
«МРФПМЦ» МОР та на офщшному сайт1 управлшня охорони здоров'я 
облдержадмшютрацп шформащю щодо потреби, стану забезпечення 
наявними лжарськими засобами та медичними виробами, закупленими за 
бюджетш кошти, шляхом надсилання файл1в у формат! Ехсе1 до 
комунального некомерцшного шдприемства «МиколаТвський обласний 
центр громадського здоров'я» МиколапзськоУ обласно'Г ради (дал! - КНП 
«МОЦГЗ» МОР) та шформацп про залишки лшарських засоб1в та медичних 
вироб1в на найбшьшш онлайн-платформ1 Ьирз://еПкулп.иа; 

Строк: щопонедшка 
5) надання до КНП «МОЦГЗ» МОР скан-копп наказ1в про 

розподш/перерозподш Л1карських засоб1в серед заклад1в охорони здоров'я 
облает!, отриманих за централ!зованим постачанням, для оприлюднення на 
офщшному сайт1 управл1ння охорони здоров'я облдержадмшютрацп. 

Строк: в одноденний термш 
шсля видання наказу 

3. Начальнику управл1ння охорони здоров'я Миколагвсько1 мюько'1 
ради 1рин1 Шамрай та кер1вникам заклад1в/п1дприемств охорони здоров'я, 
вказаним в розподш, забезпечити: 

1) терм1нове отримання протитуберкульозного препарату в1д КНП 
«МРФПМЦ» МОР зпдно з додатком 1; 

2) подання до бухгалтера КНП «МРФПМЦ» МОР шформаци та 
акт1в на списания препарат1в В1ДПОВ1ДНО до наказу МОЗ Украши в^д 
22.03.13 № 232 (31 змшами вщ 31.03.2015р. № 194 та вщ 21.06.2018р. №1189) 
«Про орган1зац1ю контролю за цшьовим та рац1ональним використанням 
матер1альних ценностей, отриманих централ130ван0 за бюджетними 
програмами та заходами»; 

Строк: щом1сячно до 1 числа, 
наступного за зв1тним м1сяцем 

3) персональну вщповщальнють та контроль за збереженням та 
рацюнальним використанням протитуберкульозних препарат1в, як1 одержан! 
шляхом централ!зованого постачання. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника управлшня охорони здоров'я облдержадмшктращУ - начальника 
В1дд1лу надання л1кувально-профшактично'1 допомоги населению 
Черненко О.1. 

Начальник управл1ння / Павло ГЕОРГ1СВ 



Додаток 1 до наказу УОЗ вщ 2020р № 

ПЕРЕРОЗПОДШ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРЕПАРАТУ, 
ОТРИМАНОГО ЦЕНТРАЛ130ВАН0 ЗГЩНО НАКАЗУ МОЗ 

вщ 15.09.2020р. №2099 

ОТРИМАТИ ВЩ КНП "МРФПМЦ" МОР 

№п/ 
п 3 0 3 

СЛртуро 100мг 
(табл) 

к-сть сума 

1 
КНП ММР Центр сошальпо 
значущих хвороб 

376 21103.58 

2 
КНП Первомайська мюька 
багатопрофшьна лжарня 188 

10551.79 

3 КНП Ьагатопрофильна лшарня 
Баштанського району 188 

10551.79 

4 КНП "Братський РЦПМСД" 188 10551.79 

5 
КНП Вознесенська 
багатопрофшьна лшарня 

188 10551.79 

6 КНП Веселишвська ЦРЛ 188 10551.79 

7 КНП Домашвська ЦРЛ 188 10551.79 

8 КНП Мюька лкарня №5 376 21103.58 

9 КНП Новобузька ЦРЛ 188 10551.79 

10 КНП Сн1гур1вська ЦРЛ 188 10551.79 

11 КНП Первомайська ЦРЛ 188 10551.79 

ВСЬОГО: 2444 137173.26 

> 

В.о. директора,^НП и МРФПМД%ОР 

Експерт 

Головний б у х г а Ж ^ ^ в ^ ^ 
СЕЛ., 

1гор ПОЛЯКОВ 

Свгглана СТРИГУ ЛЬ 

Ольга ТИЩИК 


