
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
А УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

від« &  р. Миколаїв №

Про перерозподіл діагностичних реагентів,
отриманих в рамках гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією

Відповідно до підпунктів 32, 33 пункту 6 Положення про 
управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018р. 
№ 280-р, листа Державної установи «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України» (далі-ДУ «ЦГЗ МОЗ України») від 
10.12.2020р. №24/7811/20, з метою впровадження молекулярно-генетичних 
методів діагностики туберкульозу з розширеним доступом на первинному та 
вторинному рівнях надання медичної допомоги,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перерозподіл діагностичних реагентів, отриманих 
комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський регіональний 
фтизіопульмонологічний медичний центр» Миколаївської обласної ради 
(далі-КНП «МРФПМЇ І» МОР) благодійно за кошти Глобального фонду для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, згідно з додатком.

2. Директору КНП «МРФМПЦ» МОР Пархоменко О.О. забезпечити:

1) передачу діагностичних реагентів закладам охорони здоров’я 
згідно з додатком 1;

2) подання до ДУ «ЦГЗ МОЗ України» інформації про обіг 
діагностичних реагентів за формою «Інформація щодо залишків 
діагностичних реагентів до системи ОЕНЕ-ХРЕК, що закуплена в рамках 
реалізації гранту Глобального фонду для борьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією за компонентом "туберкульоз" згідно листа ЦГЗ № № 2102 від 
30.12.2013р.

Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним

3) щотижневе розміщення на інформаційних стендах КНП 
«МРФПМЦ» МОР та на офіційному сайті управління охорони здоров’я



облдержадміністрації інформації щодо потреби, стану забезпечення наявними 
лікарськими засобами та медичними виробами, закупленими за 
бюджетні кошти, шляхом надсилання файлів в форматі Ехсеї до 
комунального некомерційного підприємства «Миколаївський обласний 
інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Миколаївської 
обласної ради Цдалі-КНП «МІАЦ» МОР) та інформації про залишки 
лікарських засобів та медичних виробів на найбільшій онлайн-платформі 
Ьйр5://е1іку.іп.иа.

Строк: щопонеділка
4) надання до КНП «МІАЦ» МОР скан-копії наказів про перерозподіл 

лікарських засобів серед закладів охорони здоров’я області, отриманих за 
централізованим постачанням та Глобального фонду, для оприлюднення на 
офіційному сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Строк: в одноденний термін 
після видання наказу

3. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської міської 
ради Шамрай І.В. та керівникам закладів охорони здоров’я, забезпечити:

1) організацію отримання діагностичних реагентів від КНП 
«МРФПМЦ» МОР згідно додатку 1;

2) подання до бухгалтерії КНП «МРФПМЦ» МОР інформації про 
обіг діагностичних реагентів та актів на списання;

Строк: щомісячно до 1 числа 
наступного за звітним місяцем

3) персональну відповідальність та контроль за збереженням та 
раціональним використанням діагностичних реагентів, які одержані шляхом 
благодійної допомоги за рахунок Глобального фонду.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління Олег БАБІН



ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДІАЕНОСТИЧНИХ РЕАЕЕНТІВ 
ЗГІДНО ЛИСТА ЦЕНТРУ від 10.12.2020р. №24/7811/20

•л

№
п/
п

303

ОТРИМАТИ ВІД 
КНП "МРФПМЦ" МОР
ХрегіМТВ/КІР ІІЕТКА 
СХМТВ/КІЕ-ЦЕТКА-50 

набір,Іезї 
(тест)

к-сть сума,грн

1
КГ1 "КНП Вознесенська 
багатопрофільна лікарня" ВМР

50 14401.65

2
КНП ММР "Центр соціально 
значущих хвороб"

50 14401.65

3
КНП Багатопрофільна лікарня 
Баштанського району БРР ЗО 8640.99

ВСЬОЕО: 130 37444.30

Ольга ПАРХОМЕНКО 

Світлана СТРИЕУЛЬ 

Лілія ПОЛТОРАК 

Ольга ТИЩИК


