ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
НАКАЗ
24.01.2019

№ 75

Про розподіл імунобіологічного
препарату ПРІОРИКСтм,
закупленого за кошти Державного
бюджету України на 2016 рік
Відповідно до наказу управління охорони здоров'я обласної державної
адміністрації (далі – Управління) від 08.05.2018 № 465 "Про отримання
імунобіологічного препарату ПРІОРИКСтм, закупленого за кошти Державного
бюджету України на 2016 рік" та видаткової накладної від 05.05.2018 № ВАК-160
для області отримано імунобіологічний препарат "ПРІОРИКСТМ/PRIORIXTM
КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО
ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ", ліофілізат для розчину для ін'єкцій
у мультидозових (2 дози) флаконах № 100 у комплекті з розчинником (вода
для ін'єкцій) в ампулах № 100 в окремих коробках ГлаксоСмітКляйн
Біолоджікалз С. А., Бельгія, (далі – ПРІОРИКСтм) у кількості 33 624 дози
(16 812 флаконів), ціна за флакон 242,59 грн, на загальну суму 4 078 423,08 грн.
З метою раціонального та цільового використання імунобіологічного
препарату та відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення Управління,
затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 19.01.2016 № 7
НАКАЗУЮ:
1. Генеральному директору Черкаського обласного комунального
підприємства "Фармація" Ніколенко В. М. забезпечити:
1.1. безкоштовну передачу імунобіологічного препарату ПРІОРИКСтм
у кількості 1680 дози (840 флаконів), ціна за флакон 242,59 грн, на загальну суму
203775,60 грн до лікувально-профілактичних установ області згідно
з розподілом (додається);
1.2. персональну відповідальність за своєчасну доставку імунобіологічного
препарату до закладів охорони здоров’я області з дотриманням оптимальних умов
"холодового ланцюга".
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2. Виконуючому обов'язки директора комунального некомерційного
підприємства "Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради",
головному лікарю комунального некомерційного підприємства "Черкаська
обласна лікарня Черкаської обласної ради", керівникам міських та районних
центрів первинної медико-санітарної допомоги забезпечити:
2.1. безкоштовне отримання від Черкаського обласного комунального
підприємства "Фармація" імунобіологічного препарату ПРІОРИКСтм згідно
з розподілом (додається);
2.2. персональну відповідальність за отримання, зберігання, цільове
та раціональне використання імунобіологічного препарату згідно з чинним
законодавством;
2.3. кількісно-сумовий облік імунобіологічного препарату;
2.4. подання щомісяця, не пізніше останнього числа звітного місяця,
до Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" актів
використання імунобіологічних препаратів;
2.5. подання щомісячних звітів про виконання профілактичних щеплень
за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 25.07.2008 № 413 "Про затвердження обліково-звітних форм планування
і виконання профілактичних щеплень "УкрВак-08" до відділу імунопрофілактики
комунального закладу "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби
зі СНІДом" Черкаської обласної ради (imunoblstat@ukr.net) до 10 числа,
наступного за звітним періодом;
2.7. ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до наказу
Управління від 17.10.2018 № 1053 "Про організацію контролю за цільовим
та раціональним
використанням
матеріальних
цінностей,
отриманих
централізовано за бюджетними програмами та заходами".
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги дорослому
населенню, матерям та дітям Кошову Л. М. та головного спеціаліста – головного
бухгалтера відділу розвитку та організаційно-фінансового забезпечення Управління
Загородню Р. Т.

Начальник

М. Лобас
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Додаток
до наказу Управління
від 24.01.2019 № 75
Розподіл
імунобіологічного препарату ПРІОРИКСТМ,
закупленого за кошти Державного бюджету України на 2016 рік,
між лікувально-профілактичними установами області

№
п/п

Назва медичної установи

"ПРІОРИКСТМ/PRIORIXTM
КОМБІНОВАНА
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ,
ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ"
ліофілізат
для
розчину
для
ін’єкцій,
у
мультидозових (2 дози) флаконах № 100 у
комплекті з розчинником (вода для ін’єкцій) в
ампулах № 100 в окремих коробках ГлаксоСмітКляйн
Біолоджікалз С.А., Бельгія

Ціна за флакон 242,59 грн

1.
2.

КНП "Черкаська обласна лікарня ЧОР"
КНП "Черкаська обласна дитяча лікарня ЧОР"

3.
4.

КНП "ЦПМСД" Білозірської сільської ради
КП "Золотоніський міський ЦПМСД (сімейної медицини)"

5.

КНП "Кам'янський районний ЦПМСД"

6.
7.
8.
9.

КНП "Катеринопільський районний ЦПМСД"
КНП "Маньківський ЦПМСД"
КНП "Монастирищенський районний ЦПМСД"
КНП "Тальнівський районний ЦПМСД"
ВСЬОГО :

Заступник начальника

Кількість,
доз

Кількість,
фл.

Сума, грн

10
150
50
260
230
60
330
240
350

5
75
25
130
115
30
165
120
175

1 212,95
18 194,25
6 064,75
31 536,70
27 897,85
7 277,70
40 027,35
29 110,80
42 453,25

1 680

840

203 775,60

Л. Кошова

