
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

м.Миколаїв

Про перерозподіл лікарського засобу 
«Сіртуро (Бедаквілін)», наданого 
Глобальним лікарським фондом 
у якості безоплатної допомоги,
з КНП «Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні» МОР

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 та з метою лікування хворих на мультирезистентний 
туберкульоз новими високоефективними протитуберкульозними 
препаратами, раціонального і цільового використання протитуберкульозних 
препаратів, наданих Глобальним лікарським фондом (ОІоЬаІ Оги§ Расі І іїу 
(СЮР) у якості безоплатної допомоги та на виконання листа Державної 
установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України» від 03.10.2019р. №4240

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перерозподіл протитуберкульозного препарату у якості 
безоплатної допомоги від Глобального лікарського фонду, отриманою 
благодійно КНП «Миколаївським регіональним фтизіопульмонологічним 
медичним центром» МОР згідно листа Державної установи «Центр 
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» від 
03.10.2019р. №4240 згідно з додатком 1.

2. В.о. директора КНП «Миколаївського регіонального 
фтизіопульмонологічного медичного центру» Полякову 1.А.:

1) Прийняти від закладу охорони здоров’я, вказаному в 
перерозподілі, протитуберкульозні препарати згідно додатку 1.

2) Забезпечити щомісячне подання до ДУ «Центр громадського 
здоров’я МОЗ України» інформацію про обіг протитуберкульозних 
препаратів за формою «Інформація про забезпеченість ПТП», отриманих по 
всім джерелам фінансування, згідно листа № 10 від 02.01.2019.

Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним



3) 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 виробі і* 
на найбільшій онлайн-платформі Ьирз://е1іку.іп.иа.

Строк: щоп’ятниці

4) Забезпечити оприлюднення на офіційному сайті управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації скан-копій 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. Головному лікарю КНП «Миколаївської обласної дитячої 
клінічної лікарні» МОР Пліткіну О.Ю.:

1) Забезпечити повернення протитуберкульозних препаратів до 
КНП «Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного 
центру» МОР згідно додатку 1.

2) Забезпечити подання до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру інформації про обіг протитуберкульозних 
препаратів II ряду відповідно до наказу МОЗ України від 22.03.13 № 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 01 числа місяця, 
наступного за звітним

4) Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації -  начальника 
відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню 
Черненко О.І. /

Начальник управління Павло ГЕОРГІСВ



/
Додаток І до наказу УОЗ №  7 (у С /£  < У / віл . 2 0 11>р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРЕПАРАТУ 
ЗГІДНО ЛИСТА ЦЕНТРУ №4240 ВІД 03.10.2019р.

№
п/
п

3 0 3

Повернути до 
КНП "МРФПМЦ" МОР

Сіртуро (Бедаквілін) 
ЮОмг 
(табл)

к-сть сума, грн

1
КНП "М иколаївська обласна 
дитяча клінічна лікарня" МОР 10 22.78
ВСЬОГО: 10 22.78

Ольга ПАРХОМЕНКО

Світлана СТРИГУЛЬ

Ольга ТИ и  ІИ К


