
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Н А К А З  

 
30.07.2019 м. Дніпро № 1161/0/197-19 

 
Про перерозподіл імунобіологічного 
препарату «ПРІОРИКС™/PRIORIX™ 
КОМБІНОВАНА  ВАКЦИНА  ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО  
ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ» 
 
 

З метою раціонального і цільового використання імунобіологічного  
препарату «ПРІОРИКС™/PRIORIX™  КОМБІНОВАНА  ВАКЦИНА  ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ», 
який  надійшов 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 був розподілений  
наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від   
25 січня 2019 № 114/0/197-19,   

   
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Головному лікарю КНП «Синельниківський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Синельниківської районної ради» (Шарамок)  передати 
до КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 
імунобіологічний  препарат «ПРІОРИКС™/PRIORIX™ КОМБІНОВАНА  
ВАКЦИНА  ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА 
КРАСНУХИ»,  у кількості  260 доз. 

 
2.Виконуючому обов’язки генерального директора КЗ «Дніпропетровська 

обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» (Хитрик) забезпечити отримання                  
від КНП «Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Синельниківської районної ради» імунобіологічного препарату 
«ПРІОРИКС™/PRIORIX™ КОМБІНОВАНА  ВАКЦИНА  ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ» у 
кількості 260 доз та  передачу  його до закладів охорони здоров’я приватної 
форми власності, фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори  
з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних 
гарантій (за згодою), у кількості згідно з додатком,  що додається.  
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3. Закладам охорони здоров’я приватної форми власності, фізичним 
особам – підприємцям, які одержали ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з медичної практики та уклали договори з НСЗУ про 
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (за 
згодою), забезпечити: 

3.1. отримання від КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 
лікарня» ДОР» імунобіологічного  препарату  «ПРІОРИКС™/PRIORIX™ 
КОМБІНОВАНА  ВАКЦИНА  ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, 
ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ»  у кількості згідно з додатком; 

                     Термін – протягом 3 робочих днів 
                                                                 з дня реєстрації даного наказу.  

3.2. персональну відповідальність за збереження та раціональне  
використання імунобіологічного препарату; 

3.3. облік імунобіологічного препарату 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 використаного імунобіологічного 
препарату  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. Наказ департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від   

25 січня 2019 № 114/0/197-19.  
2.  Лист головного лікаря КНП «Синельниківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Синельниківської районної ради» Шарамок І.В. 
від 11 липня 2019 № 461. 

3.  Лист в.о. генерального директора КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча 
клінічна лікарня» ДОР» Хитрика О.Л. від 29 липня 2019 № 794. 
  
 
 
 
  
 
В.о.директора  департаменту                            Т.П.КВІТНИЦЬКА 
 
 
 



  

 
 
 

                                                              Додаток   

                                                                                  до наказу ДОЗ ОДА  

                                                              від _30.07.2019_№ 1161/0/197-19 

 

 

 

Перерозподіл 

імунобіологічного препарату  «ПРІОРИКС™/PRIORIX™ 

КОМБІНОВАНА  ВАКЦИНА  ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, 

ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРАТИТУ ТА КРАСНУХИ» від  КЗ «Дніпропетровська 

обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» до закладів охорони здоров’я приватної 

форми власності, фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договори 

з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій (за згодою)  

 

  

 

№ 

з/п 

Одержувач ІБП ПРІОРИКС™/PRIORIX™ 

кількість доз  
1. ФОП  Горошко А.М. 8 

2. ФОП   Таран С.К. 50 

3. ФОП Новосьолов В.В. 2 

4. ТОВ«Сімейна клініка «Медексперт» 40 

5. ТОВ «Аптеки медичної академії» 30 

6. ТОВ «Валеолайф» 130 

Всього 260 

 

 

 

 

 

Заступник директора                                                                 О.П.Григорук 

 

 
                                   

 

 


