
  

                                                   
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 
Н А К А З  

 
04.05.2022                м. Дніпро                                  №  605/0/197-22 

Про перерозподіл лікарського засобу 

«АРИПРАЗОЛ®» для  дітей, хворих  

на розлади психіки та поведінки  із спектру 

аутизму, з шизофренією, афективними 

розладами, гіперкінетичними розладами  

 

З  метою раціонального і цільового використання лікарського  засобу  

«АРИПРАЗОЛ®» для  лікування дітей, хворих на розлади психіки та поведінки 

із спектру аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними 

розладами,  який  був розподілений наказом департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації  від 10 березня 2022 року № 361/0/197-22 

 

 

        НАКАЗУЮ: 

 

1. Головному лікарю КНП «Новомосковський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» (Гінкота) забезпечити  передачу лікарського   

засобу  «АРИПРАЗОЛ®» до КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня» ДОР» у кількості згідно з додатком. 

 

2. Директорові КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» 

ДОР» (Власов) забезпечити:                      

2.1. отримання лікарського   засобу  «АРИПРАЗОЛ®» від КНП 

«Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» у 

кількості згідно з додатком; 

2.2. передачу лікарського   засобу  «АРИПРАЗОЛ®» до департаменту 

охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради у кількості згідно з 

додатком; 

2.3. облік препарату  у відповідності до наказу департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації від 04 січня 2021 року № 1/0/197-21 «Щодо обліку 

матеріальних цінностей, які надходять до області шляхом централізованого 

постачання» (із змінами); 
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2.4. подання актів  списання лікарських  засобів  до ДП «Укрвакцина» МОЗ 

України».  

Термін – щомісячно до 06 числа 

                                              місяця, наступного за звітним  

3. Заступнику міського голови, директору департаменту охорони здоров’я 

населення Дніпровської міської ради (Бабському) забезпечити: 

3.1. отримання, персональну відповідальність та контроль за збереженням і 

раціональним використанням   лікарського   засобу  «АРИПРАЗОЛ®»   для  

лікування дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з 

шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами у кількості 

згідно з додатком;                                                                    

 3.2. подання актів списання використаного лікарського  засобу до                   

КП «Дніпропетровська  обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 

 Термін – щомісячно до 03 числа 

                                                    місяця, наступного за звітним 

4. Відділу  медичної  допомоги дітям та матерям: 

        4.1.  після реєстрації надати електронний варіант даного наказу до відділу 

організаційного забезпечення та комунікаційної роботи зі зверненнями громадян 

з метою розміщення на сайті департаменту охорони здоров’я  Дніпропетровської 

обласної військової адміністрації; 

        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 Дніпропетровської обласної військової 

адміністрації за відповідним напрямком. 

 

 

Підстава:  

1. Наказ департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  від  

10 березня 2022 року № 361/0/197-22 «Про розподіл лікарських засобів для  дітей, 

хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму, з шизофренією, 

афективними розладами, гіперкінетичними розладами, закуплених за кошти 

Державного бюджету України на 2021 рік». 

2. Лист головного лікаря КНП «Новомосковський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Л. Гінкоти  від 24 березня 2022 року № 268. 

3. Лист головного експерта ДОЗ за напрямом «Дитяча психіатрія» 

Л. Чудакової від 25 квітня 2022 року. 

 

 

В.о. директора   департаменту                                                       Вікторія  КУЛИК 
 
                                                       

 

                                                                                       Додаток  

                                                                                       до наказу ДОЗ ДОВА  



  

                                                                                       від 04.05.2022   № 605/0/197-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ 

лікарського засобу «АРИПРАЗОЛ®» для лікування дітей, 

хворих на розлади психіки та поведінки із спектру аутизму 
 

№ П.І.Б. 

дитини 

Домашня адреса Діагноз АРИПРАЗОЛ®,  

таблетки по 

10 мг, по 10 табл. у 

блістері, по 3 

блістери в упаковці 

кількість упаковок 

ДОЗН Дніпровської міської ради  

1 Куліш 

Костянтин Іванович 

м. Дніпро 

вул. Майбороди, 24 

F 84 12 

 Термін придатності   

  

30.11.2024 

 

 

 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                                       Вікторія КУЛИК 
 

 

 

 

 

 

 


