
 

 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Н А К А З  

 

10.10.2019 м. Дніпро № 1464/0/197-19 

 
Про перерозподіл  імунобіологічного 

препарату «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА»  

 

 

З метою раціонального і цільового використання імунобіологічного  

препарату «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА», яка  надійшла 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 була розподілена  наказом департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації  від 13 березня 2019 № 378/0/197-19    

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступникові міського голови, директорові департаменту охорони 

здоров’я населення Дніпровської міської ради, головному лікарю 

КНП «Новомосковській міській центр ПМСД», в.о. директора 

КНП «Верхньодніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Верхньодніпровської районної ради» передати до 

КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 

імунобіологічний препарат «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА» у кількості 

та за переліком згідно з додатком 1, що додається. 

 

2.  Генеральному директорові КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча 

клінічна лікарня»   ДОР» забезпечити: 

2.1. передачу до  закладів охорони здоров’я імунобіологічного препарату 

«ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА» у кількості згідно з додатком 2,  що 

додається.   

  2.2. надання актів по списанню імунобіологічних препаратів до  

ДП «Укрвакцина» МОЗ України». 

        Термін – щомісячно до 6 числа.  
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3. Керівникам закладів охорони здоров’я забезпечити:  

3.1. отримання від КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня» ДОР» імунобіологічних препаратів  у кількості згідно з додатком 2; 

                     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. Відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

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. Наказ департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від   

 13 березня 2019 № 378/0/197-19.     

2. Лист в.о. генерального директора КЗ «Дніпропетровська обласна 

дитяча клінічна лікарня» ДОР» Хитрика О.Л. від 07 жовтня 2019 № 1066. 

  

  

 

В.о. директора департаменту                                         В.В.КУЛИК 
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                                                                          Додаток 1 до наказу 

                                                                          ДОЗ ОДА  

                                                                          від 10.10.2019 №  1464/0/197-19 

 

 

 

 

 

 
  

 

Передача вакцини «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА»  

від лікувально-профілактичних закладів 

    до КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 

 

 

№ 

з/п 

 ЛПЗ «ВАКЦИНА БЦЖ, 

ЛІОФІЛІЗОВАНА»  

кількість доз  

1. ДОЗН Дніпровської міської ради 400 

2. КНП «Новомосковський міський ЦПМСД» 400 

3. КНП «Верхньодніпровський  ЦПМСД» 200 

 Всього: 1000 

 

 

 
 
 
 
 В.о. директора департаменту                                                        В.В.КУЛИК  
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                                                                          Додаток 2 до наказу 

                                                                          ДОЗ ОДА  

                                                                          від 10.10.2019 № 1464/0/197-19 

 

 

 

 

 

 
  

 

Розподіл вакцини «ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА»  

    від КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 

до  закладів охорони здоров’я 

 

 

№ 

з/п 

 ЛПЗ «ВАКЦИНА БЦЖ, 

ЛІОФІЛІЗОВАНА»  

кількість доз  

1.  КЗ «Синельниківська центральна районна 

лікарня» ДОР»      

200 

2. КНП «Жовтоводська міська лікарня»   600 

3. КНП «ЦПМСД Солонянської районної ради» 100 

4. КНП «Софіївський районний ЦПМСД» 

Софіївської районної ради Дніпропетровської 

області     

100 

 Всього: 1000 

 

 

 
 
 
 
 В.о. директора департаменту                                                         В.В.КУЛИК 
  
 
 

 


