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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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Миколаїв №

Про перерозподіл протитуберкульозних препаратів II ряду, 
для діагностики туберкульозу, 
отриманих за кошти гранту Глобального 
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом 
та малярією за компонентом «туберкульоз»

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 координації і контролю за цільовим і раціональним використанням 
протитуберкульозних препаратів 2-го ряду, які придбані за кошти 
Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією за 
компонентом «туберкульоз» для лікування хворих із підтвердженим 
випадком мультирезистентного туберкульозу згідно до критеріїв відбору, у 
відповідності до стандартів лікування та міжнародних рекомендацій, та на 
виконання листів Державної установи «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України» від 21.07.2017р. №1401 та від 
06.06.2018р. №2113

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перерозподіл протитуберкульозних препаратів II 

ряду, закуплених за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНЇДом, 
туберкульозом і малярією за компонентом «туберкульоз», отриманих 
благодійно Миколаївським обласним протитуберкульозним диспансером 
згідно листів Державної установи «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я» від 21.07.2017р. №1401 та від 06.06.2018р. 
№2113 згідно додатку 1.

2. В.о.головного лікаря Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру Полякову І.А.:

1) Прийняти від закладів охорони здоров’я, вказаним в 
перерозподілі, протитуберкульозні препарати 2-го ряду згідно додатку 1.

2) Забезпечити передачу протитуберкульозних препаратів II ряду 
закладам охорони здоров’я строком на 1 місяць згідно додатку 1.

3) Забезпечити подання до Центру . інформації про обіг 
протитуберкульозних препаратів II ряду за формою «Інформація при 
отримання, використання та залишки ПТП II ряду, закуплених за кошти 
гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та 
малярією».



Строк: щомісячно до 08 числа місяця, 
наступного за звітним

4) Забезпечити виконання п.4 наказу МОЗ України від 21 серпня 
2012р. №652 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на 
мультирезистентний туберкульоз за кошти Глобального фонду для боротьби 
зі СНІДом, туберкульозом та малярією».

Строк: постійно

5) Забезпечити подання до управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації інформації про стан забезпеченості та інформації про 
отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення, закуплених у 
централізованому порядку за кошти державного бюджету, місцевого 
бюджету, спецфонду.

Строк: щомісяця до 3 числа місяця,
наступного за звітним місяцем

3. Начальнику управління охорони здоров’я Миколаївської 
обласної ради Шамрай І.В. та головним лікарям закладів охорони здоров’я, 
вказаним в перерозподілі,:

1) Забезпечити термінове повернення вказаних протитуберкульозних 
препаратів до Миколаївського обласного протитуберкульозного диспансеру 
згідно додатку № 1.

2) Забезпечити термінове отримання протитуберкульозних 
препаратів II ряду від Миколаївського обласного протитуберкульозного 
диспансеру згідно додатку 1 для лікування хворих строком на 1 місяць.

3) Забезпечити подання до бухгалтерії Миколаївського обласного 
протитуберкульозного диспансеру інформації про обіг протитуберкульозних 
препаратів II ряду та актів на списання.

Строк: щомісячно до 1 числа
наступного за звітним місяцем

4) Забезпечити персональну відповідальність та контроль за 
збереженням та раціональним використанням протитуберкульозних 
препаратів II ряду, які одержані шляхом благодійної допомоги за рахунок 
Глобального фонду.

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 / П. ГЕОРГІСВ



Додаток до наказу управління охорони 
здоров"я облдержадміністрації

2018р. №_ тиВІД

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ II РЯДУ 
ЗГІДНО ЛИСТІВ ЦЕНТРУ від 21.07.2017р. №1401, від 06.06.2018р.№2113

№

п/
п

303

ОТРИМАТИ ВІД ОПТД ПОВЕРНУТИ ДО ОПТД

Етомід 250мг 
(табл)

ПАСК 5.52 
(пакети)

Коксерин 250мг 
(табл)

Моксифлоксацин
400мг
(табл)

ПАСК 5.52 
(пакети)

Етомід 250мг 
(табл)

Коксерин 250мг 
(табл)

Моксифлоксацин
400мг
(табл)

к-сть сума,грн к-сть сума,грн к-сть сума,грн к-сть сума,грн к-сть сума,грн к-сть сума,гри к-сть сума,грн к-сть сума,грн

1

Миколаївський
міськтубдиспансер 330

644.75
510

3846.06
600 21115.85 143 2116.55

2

Первомайська центральна 
міська багатопрофільна 
лікарня

350 683.83 200 7038.62 320 2413.22

3 Баштанська ЦРЛ 70 136.77 40 1407.72 70 527.89

4 Березанська ЦРЛ 90 175.84 90 678.72

5 Єланецька ЦРЛ 90 175.84 90 678.72

6 Казанківська ЦРЛ 20 39.08 20 150.83

7 Кривоозерська ЦРЛ 60 117.23 60 452.48

8 Миколаївська ЦРЛ 150 293.07 60 2111.58 90 678.72 20 296.02 1953.96

9
Вознесенська 
багатопрофільна лікарня 50

97.69
80

603.30

10 Новоодеська ЦРЛ 190 371.22 60 2111.58 '190 1432.85 2019.09

11 Новобузька ЦРЛ 90 175.84 80 603.30

12 Очаківська ЦРЛ * 'ч ■У3'кг\

Т І ---- -
92 3237.76 130 980.37

13 //АПервомайська ЦРЛ //Р ,50 180 1357.43

ВСЬОГО: ^ 5 0 _ МV 
.г 15907.27 1890 14253.06 1 20 296.02 600 25088.90 20 39.08 20 150.83 143 2116.55

В.о.головного лікаря

Заступник головного лік 
головний експерт фтизіат

Головний бухгалтер

06Л . І

І.ПОЛЯКОВ

Є.БАНЕНКОВА

О.ТИЩИК


