ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
НАКАЗ
24.01.2019

№ 77

Про отримання імунобіологічного
препарату АДП-м, закупленого
за кошти Державного бюджету
України на 2017 рік
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 29.12.2018 № 2505 "Про Розподіл імунобіологічного препарату "ВАКЦИНА
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ, АДСОРБОВАНА,
ІЗ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ АНТИГЕНУ", закупленого за кошти
Державного бюджету України на 2017 рік" за бюджетною програмою
КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру" за напрямом "Закупівля
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів,
інших товарів і послуг" у частині "Закупівля імунобіологічних препаратів
для проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов
температурного контролю імунобіологічних препаратів" для області розподілено
імунобіологічний препарат "ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ
ТА ПРАВЦЯ, АДСОРБОВАНА, ІЗ ЗМЕНШЕНИМ ВМІСТОМ АНТИГЕНУ",
суспензія для ін'єкцій, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл у флаконі;
по 24 флакони в пачці з картону БАЙОЛОДЖІКАЛ І. ЛІМІТЕД, Індія (далі –
АДП-м) у кількості 129 570 доз (12 957 флаконів), ціна за флакон 32,79 грн,
на загальну суму 424 860,03 грн.
З метою раціонального та цільового використання імунобіологічного
препарату, та відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про управління
охорони здоров'я обласної державної адміністрації (далі – Управління),
затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 19.01.2016 № 7
НАКАЗУЮ:
1. Генеральному директору Черкаського обласного комунального
підприємства "Фармація" Ніколенко В. М. забезпечити:
1.1. безкоштовне отримання від Державного підприємства "Укрвакцина"
Міністерства охорони здоров'я України" (далі – ДП "Укрвакцина" МОЗ України")

2
імунобіологічного препарату АДП-м у кількості 129 570 доз (12 957 флаконів),
ціна за флакон 32,79 грн, на загальну суму 424 860,03 грн;
1.2. персональну
відповідальність
за
отримання
та
зберігання
імунобіологічного препарату згідно з чинним законодавством та дотримання
оптимальних умов "холодового ланцюга";
1.3. подання щомісяця до ДП "Укрвакцина" МОЗ України" актів списання
імунобіологічного препарату у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним;
1.4. подання щомісяця до 02 числа місяця, наступного за звітним,
до відділу імунопрофілактики комунального закладу "Черкаський обласний центр
профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської обласної ради
(imunoblstat@ukr.net) кількісно-дозовий рух імунобіологічних препаратів
на паперовому та електронному носіях;
1.5. 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".
2. 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

