
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Н А К А З  

 
_10.10.2019______________ м. Дніпро № _1458/0/197-19___ 

 

Про  перерозподіл  

імунобіологічних  препаратів   
 

З метою раціонального і цільового використання імунобіологічних  

препаратів, які  надійшли до області шляхом централізованого постачання за 

бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів 
окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»   

за напрямом «Централізована закупівля імунобіологічних препаратів для 

проведення імунопрофілактики населення та виробів для забезпечення умов 
температурного контролю імунобіологічних препаратів»  та були розподілені  

наказами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від   

26 вересня 2017 № 1285/0/197-17, від 23 листопада 2017 № 1679/0/197-17, від 14 

травня 2018  № 872/0/197-18,  від 31 липня 2018 №  1361/0/197-18,від 15 серпня 
2018 № 1459/0/197-18, від 27 листопада 2018 № 2059/0/197-18, від 09 січня 2019  

№ 25/0/197-19,  від 17 січня 2019 № 61/0/197-19, від 25 січня 2019 № 114/0/197-

19, від 28 січня 2019 № 125/0/197-19, від 29 січня 2019 № 137/0/197-19, від 20 
лютого 2019 № 259/0/197-19, від 13 березня 2019 № 378/0/197-19, від 10 травня 

2019   № 647/0/197-19, від 02 липня 2019  № 967/0/197-19, від 29 липня 2019               

№ 1143/0/197-19, 

   
 

НАКАЗУЮ: 

 
1. В.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Новомосковької районної ради» (Білич)  передати до 

КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» імунобіологічні 

препарати у кількості та за переліком згідно з додатком, що додається. 
 

         2.Генеральному директору КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня» ДОР» (Хитрик) забезпечити отримання від КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Новомосковької районної ради» та  передачу  
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імунобіологічних препаратів до КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Піщанської сільської  об’єднаної територіальної громади», у 

кількості та за переліком згідно з додатком.   
 

3. В.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Піщанської сільської  об’єднаної територіальної громади» 

(Письменний) забезпечити: 
3.1.отримання від КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня» ДОР» імунобіологічних препаратів  у кількості та за переліком згідно з 

додатком; 
                     Термін – протягом 3 робочих днів 

                                                            з дня реєстрації даного наказу.  

3.2. персональну відповідальність за збереження та раціональне  

використання імунобіологічних препаратів; 
3.3. облік імунобіологічних препаратів у відповідності до наказу 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 02 січня 2019  

№ 5/0/197-19 «Щодо обліку матеріальних цінностей, які надходять до області 
шляхом централізованого постачання» (із змінами);   

3.4. подання актів про списання використаних імунобіологічних 

препаратів  до КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР».  

                                                                           Термін: щомісячно до 01 числа 
                                                                   місяця, наступного за звітним. 

 

4. Головному спеціалісту відділу лікувально-профілактичної допомоги 

дітям та матерям департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 
(Бойко): 

4.1. після реєстрації надати електронний варіант даного наказу до відділу 

організаційного забезпечення та роботи зі зверненнями громадян з метою 
розміщення на сайті департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

4.2. надати копію даного наказу до міністерства охорони здоров’я України 

в термін, що не перевищує двох робочих днів з дати реєстрації. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за відповідним 

напрямком.   

 
Підстава:  

 

1. Накази департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації    від   26  
вересня 2017 № 1285/0/197-17, від 23 листопада 2017 № 1679/0/197-17, від 14 

травня 2018  № 872/0/197-18,  від 31 липня 2018 №  1361/0/197-18,від 15 серпня 

2018 № 1459/0/197-18, від 27 листопада 2018 № 2059/0/197-18, від 09 січня 2019  

№ 25/0/197-19,  від 17 січня 2019 № 61/0/197-19, від 25 січня 2019 № 114/0/197- 
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19, від 28 січня 2019 № 125/0/197-19, від 29 січня 2019 № 137/0/197-19, від 20 

лютого 2019 № 259/0/197-19, від 13 березня 2019 № 378/0/197-19, від 10 травня 
2019   № 647/0/197-19, від 02 липня 2019  № 967/0/197-19, від 29 липня 2019               

№ 1143/0/197-19.                              

2. Лист в.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної  
допомоги Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади» 

Письменного  Ю.В. від 03 жовтня 2019 № 125. 

3.  Лист в.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної  

допомоги» Новомосковької районної ради» Білича С.М. від 04 жовтня 2019                
№ 10-316/0/19-19. 

 

  
 

  

 

В.о.директора  департаменту                                            В.В.КУЛИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                       Додаток   

                                                                          до наказу ДОЗ ОДА  

                                                                     від _10.10.2019  № _1458/0/197-19_ 

 

Перерозподіл 

імунобіологічних препаратів від  КНП «Центр первинної медико-

санітарної  допомоги» Новомосковької районної ради» до                                      
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР»                               

з подальшою передачею до КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Піщанської сільської об’єднаної територіальної громади» 
  

 

№ 

з/п 

Імунобіологічний препарат За яким наказом ДОЗ 

ОДА був отриманий 

Кількість 

доз 
1.  

 

 

ІБП «Вакцина БЦЖ, ліофілізована» 

наказ ДОЗ ОДА від 

26.09.2017 № 1285/0/197-19 

100 

наказ ДОЗ ОДА від 

05.04.2018 № 634/0/197-18 

20 

наказ ДОЗ ОДА від 

13.03.2019 № 378/0/197-19 

200 

2.  

ІБП «Вакцина для профілактики 

дифтерії та правця, адсорбована, із 

зменшеним вмістом антигену (АДП-

М)» 

наказ ДОЗ ОДА від 

23.11.2017 № 1679/0/197-17 

456 

наказ ДОЗ ОДА від 

17.01.2019 № 61/0/197-19 

436 

наказ ДОЗ ОДА від 

28.01.2019 № 125/0/197-19 

420 

3. ІБП «Вакцина для профілактики 

дифтерії, правця та кашлюку, 

адсорбована з цільноклітинним 

кашлюковим компонентом»      

наказ ДОЗ ДОДА від 

09.01.2019 № 25/0/197-19 

528 

4. ІБП «Вакцина кон’югована для 

профілактики захворювань, 

збудником яких є Haemophilus 

Influenzae типу В» 

наказ ДОЗ ДОДА від 

29.01.2019 № 137/0/197-19 

299 

наказ ДОЗ ДОДА від 

27.11.2018 № 2059/0/197-18 

209 

наказ ДОЗ ДОДА від 

31.07.2018 № 1361/0/197-18 

46 

5.  

 

ІБП «Імовакс Поліо вакцина для 

профілактики поліомієліту 

інактивована рідка» 

наказ ДОЗ ДОДА від 

20.02.2019 № 259/0/197-19 

165 

наказ ДОЗ ДОДА від 

15.08.2018 № 1459/0/197-18 

24 

наказ ДОЗ ДОДА від 

29.07.2019 № 1143/0/197-19 

340 

6. ІБП «Поліо Сабін™ один  і 

три(оральна )двохвалентна вакцина  

для профілактики поліомієліту типів 

1 та 3» 

наказ ДОЗ ДОДА від 

10.05.2019 № 647/0/197-19 

257 
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                                                                              Продовження Додатку   

                                                                          до наказу ДОЗ ОДА  

                                                                     від _________ _ № ______________ 

 

 
7. ІБП «Еувакс В вакцина для 

профілактики гепатиту В, 

рекомбінантна рідка» 

наказ ДОЗ ДОДА від 

02.07.2019 № 967/0/197-19 

274 

8. ІБП «Діфтет ДТ вакцина» наказ ДОЗ ДОДА від 

14.05.2018 № 872/0/197-18 

62 

9. ІБП «Пріорикс™ комбінована 

вакцина для профілактики кору, 

епідемічного паратиту та краснухи» 

наказ ДОЗ ДОДА від 

25.01.2019 № 114/0/197-19 

112 

 
 

 

 
 

В.о.директора департаменту                                                              В.В.Кулик        
 

 


