
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

II А К А З

м.Миколаїв №

Про перерозподіл протитуберкульозних 
препаратів Дельтіба 50мг та Піразинамід 500мг, 
отриманих за рахунок Державного бюджету 
України

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, постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.03.201 1р. №298 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм 
та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я» (зі змінами), листів 
комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний 
фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради» (далі-КНП 
«Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської 
обласної ради») від 08.11.2022 року №1150/01-19 та комунального некомерційного 
підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний 
центр» Миколаївської обласної ради (далі- КПП «МРФПМЦ» МОР) від 08.11.2022р. 
№03-1196-03, з метою забезпечення безперервного лікування хворих па туберкульоз, 
контролю за цільовим і раціональним використанням лікарських засобів, які 
придбані централізовано за рахунок коштів Державного бюджету України

НАКАЗУЮ г

1 гЗатвердити перерозподіл протитуберкульозних препаратів Дельтіба 50мг 
та Піразинамід 500мг, отриманих КРІП «МРФГІМЦ» МОР за бюджетними 
програмами КГІКВК ДБ 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та 2301040 
«Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» за напрямом «Закупівля 
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів» у частині 
«Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу», згідно наказів МОЗ України 
від 07.12.2021 року №51-Р та від 06.12.2021р. №2706.

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

1) передачу протитуберкульозних препаратів Дельтіба 50мг в кількості 30720 
(тридцять тисяч сімсот двадцять) таблеток з терміном придатності до 28.02.2026р. та 
Піразинамід 500мг в кількості 6720 (шість тисяч сімсот двадцять) таблеток з 
терміном придатності до 31.08.2024р. до КНП «Івано-Франківський обласний 
фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради».

Строк: до 16 листопада 2022року
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2) направлення копій документів про передачу до ДІЇ «Укрвакцина» МОЗ 
України та повідомити ДП «Медичні закупівлі України» у п’ятиденний термін з дня 
їх оформлення.

3) повідомлення МОЗ України про здійснення перерозподілу протягом двох 
робочих днів після фактичної передачі згідно підтвердних документів.

4) надання до державних підприємств ДГІ “Укрвакцина”, ДГІ «Укрмедпостач» 
та ДП "Медичні закупівлі України" акти списання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, закуплених у централізованому порядку, відповідно до 
наказу МОЗ України 22.03.2013р. № 232 (зі змінами від 31.03.2015р. № 194 та від 
21.06.2018р. № 1189).

Строк: щомісячно до 6 числа 
наступного за звітним місяцем

5) надання інформації до управління охорони здоров’я облдержадміністрації 
даних про обсяги медикаментів та виробів медичного призначення, отриманих 
централізовано з Державного бюджету, та їх залишків в розрізі років та 
найменувань.

Строк: щомісячно до 10 числа 
наступного за звітним місяцем

6) щотижневе розміщення на інформаційних стендах КПП «МРФПМЦ» МОР 
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 Excel до комунального некомерційного підприємства «Миколаївський 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Миколаївської 
обласної ради (далі-КНП «МОІАЦМС» МОР) та інформації про залишки 
лікарських засобів та медичних виробів на найбільшій онлайн-платформі 
https://elikv.in.ua.

1 Строк: щопонеділка

7) надання до КПП «МОІАЦМС» МОР скан-копії наказів про розподіл 
лікарських засобів серед закладів охорони здоров’я області, отриманих за 
централізованим постачанням, для оприлюднення на офіційному сайті управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації.

Строк: в одноденний термін 
після видання наказу

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації -  начальника відділу надання 
лікувально-профілактичної допомоги населенню Полякова І.А.

Начальник Максим БЕЗНОСЕНКО

https://elikv.in.ua

