
МИКОЛАiВСЬКД ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

вiд22.|1.2022 р.

нАкАз

МиколаiЪ ль 675_л

Про захоdа з вuконання наказу МОЗ YKpaiHa Bid 14.11.2022 м 2049 кПро
|оз. 

поdiл ваmраmно?о маmерiалу ктесm-слrуJtскч dля вазначення аlюкоза dляiнdавidуальноzо апюкомеmра> dля наdанiя dопомоzо *rф*о на t4yt<poBaй
diабеm, 3акуlшеноZо 3а коIцmа ,Щерuсавноzо бюОмсеmу YipatHa на 2021 piK

Вiдповiдно до пiдпунктiу З2, 33 гryнкту б ПоложеншI про управлiнняохорони здоров'я МиколаiЪськоi обласноi державноi 
- 
адЙi"iстрацii,

ЗаТВеРДЖеНОГО РОЗпорядженням голови облдержадмiнiстрацii вiд 05.07.201s
NЬ 280-р, на виконання нак€ву моЗ УкраiЪи вiд 14. пЭоzzр. Nь 2049 uПроРозподiл витратного матерiалу <<Тест-смужки для визначення глюкози дJшiндивiдуального глюкометрa>) для наданнrI допомоги хворим на цукровийдiабет, закупленого за кошти .Щержавного бюджеry V*pu'i"" на 2021 piK>
(Да"i - НаКаЗ МОЗ УКРаiЪи ЛЬ 20а9), з метоrо рчцiо"*i"о.о та цiльовоговикористанIUI витратного матерiалу <<Тест смужки дJUI визначення глюкози дJIяiндивiдуального гJIюкометрD) для надання допомоги хворим на цукровий
дiабет, закупленого за кошти Щержавного бюджету Украiни на 2O2l piK за
бюджетною прогр€lмою кIIквК 2з014о0 <ЗабезпЪr."Й медичних заходiв
окремих державних процрам та комплексних заходiв процрамного характеру) занапрямом <Закупiвля лiкарсъких засобiв, iмуноЪiологiчних препаратiв,
медичних виробiв, iнших ToBapiB i послryг> у частинi <<Закупiвля 

""rpur"r"матерiалiв для визначення рiвня глюкози KpoBi, глiкованого гемоглобi-нр та
враховуючИ лисТ моЗ УкраiЪи вiд 15.11.2О22 л9 l0.5-L0/26987/2-22 оПро
розподiл медичного виробу <<Система для конц)олю рiвня глюкози у KpoBi
<<Акку-Чек IHcTaHT>>, якi використов).ються разом i; закупленими Тест-
смужками <<Акку-Чек IHсTaHT>> (далi - лист моз Украihи (26gs7)),

НАкАЗУЮ:

1. Визначити головного лiкаря кнп <<миколаiъська обласна кгliнiчна
лiкарнл> Миколаiъськоi обласноi Ради Петра Римара вiдповiдалъним за
отриманЕ,I витратного матерiалу <<Тест смужки дJIя визначення глюкози дляiндивiдуального гJIюкометрD) дJUI наданЕя допомоги хворим на цукровий
дiабет, закупленого за кошти ,щержавного бюджету Украiнй на zoz t pik.



2, Головному лiкарю кнП <<МиколаiЪсъка обласна клiнiчна лiкарня>
миколаiъськоi обласноiради Петру Римару забезпечити :

1) отримання вiд ЩГI <<Укрмедпостач моЗ УкраiЪи:

- <<Тест-смужки дJUI вимiрювання рiвня глюкози в KpoBi дJUIiндивiдуа-тrьного глюкомеТРD), 
""роб""* Германiя, в кiлькостi

1 355 150 шт. Q7l0З Уп.), згiдно . додч"оом до наказу моЗ УкраiЪи
ЛЬ 2049;

- <<Система дJIя контролю рiвня глюкози у KpoBi <Акку-Чек IHSTaHT>>
в кiлькостi 727 шт., вiдповiдно до листа мЬз Украiни 1iвэвт1.

2) передачу витратного матерiагry для надання допомоги хворим на
цукровий дiабет, закупленого за кошти .щержавного бюджеry Украiъ и на202l piK, до управлiннrt охорони здоров'я МиколаiЪськоi мiськоi'^ради та
закгlадiв охорони здоровоя, згiдно з розподiлом, що додаеться.

3, ]{ачальникУ управлiння охорони здоров'я Миколаiвсъкоi MicbKoi радиIринi Шаплрайо керiвникам закJIадiв охорони здоров'я забезпечити:

1) отриМанIUI вiд кнП <<Миколаiвська обласна клiнiчна лiкарнл>
Миколаiвськоi обласноi р4ди <<Тест-смужки дJIя визначенЕrt глюкози дJUIiндивiдуалъного гJIюкометрD), <Система для контролю рiвня .оо*ой уKpoBi <Акку-Чек IHcTaHT>>, згiдно з розподiлом, що д-одu.ru.";

2) облiк та контроль за збереженням i рацiонапьним використанЕrIм
витратного матерiа-гry;

3) подання звiтiв до управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
про отриманнrt та використаннrI витратного матерiагry, вiдповiдно довимог чинного законодавства Украihи;

Строк: щомiсячно до 1 числа мiсяця,
наступного за звiтним.

4) подання щомiсяця ло ,ЦfI кУкрмедпостаФ) моЗ Украiни aKTiB списанIUI
виц)атного матерiалу;

5) iнформацii щодо Ha;IBHI,D( загlишкiв лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначенЕrI на стендах закJIаду та на офiцiйному сайтi
управлiннrl охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii. -

4. Начальнику кнп <<миколаiъський обласний iнформацiйно-аналiтичний
центр медичноi статистикп> Миколаiъсъкоi обласноi Ради okcaHi Баланськiй
забезпечити публiкацiю цього наказу вiдповiдно д; Закону Украihи <про



доступ до публiчноi iнформацiii> на офiцiйному веб-сайтi управлiння ]

охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii
http ://oblzd rач.mk gov.ua/index.php/normativna-baza/nakazi-uoz-oda.

набрання чинностi нак€ву :,'

i

5. Контроль за виконанням цього накz}зу покJIасти на заступника начаJIьника
оj

управлlння - начапьника вlддlJry наданЕя медично1 допомоги матерям та
дiтям Олега Бабiна.

Начальник управлiння Максим БЕЗНоСЕнко



Додаток до наказу

управлiння охороЕи здоров'я
облдержqдлiнiстрачii
ьiд 22.| t .2022р. Ns 67 5 -Л

Розподiл
глюкометрiв Акку-Чек Iпстант та тест-смужок Nь50 шт в упаковцi

Заклад
глюкометрlв,

шт.
тест-смужок,

шт. упаковок

уоз ммр 360 601 200 |2024

КНП <Южноукраiнська МБПЛ>> 30 48600 972

КНП (Первомайсъка lЩ4 БПЛ) 55 88200 t764

КНП кАрбузинська LРЛ) |2 19800 з96

кНП <<Баштанська БПЛ) 20 32400 648

КНП ((Березанська IРЛ) |2 19800 396

КНП ((Березнеryватсъка IРЛ> |2 19800 396

КНП <<Братська лiкарня> l2 19800 з96

кНП <<Веселинiвська РЛ>> t2 19800 з96

КП (КНП Вознесенська БПЛ) 58 93600 |872

КНП <ВрадiiЪська IРЛ) L2 19800 396

КНП <<,Щоманiвська БПII) |2 19800 396

КНП <еланецька лiкарня> |2 19800 396

КнП <<Казанкiвська БПЛ) 15 25200 504

КНП <<Кривоозерська БIIЛл t2 19800 з96

кнП (БПЛ ВНР сР МР Мо) 15 25200 504

КНП <<Новобузъка БПП>> |2 19800 з96

КНП <<Новоодеська БГfII> 15 25200 504

кНП <<очакiвська БПIЬ> |2 19800 396

КНП <<Первомайська lРЛ> |2 19800 з96

КНП "CHirypiBcbкa МЛ" 15 25200 504

КНП "Миколаiвська ОДtЛ" 0 149400 2988

КнП "Миколаiвська окЛ" 0 3350 67

всього 721 1 355 150 27l03


