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Ваш запит на отримання публічної інформації від 13.08.2021 щодо 
закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та обладнання в медичний 
кабінет Одеської спеціалізованої школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (вул. 
Іцхака Рабіна, 45) Департаментом освіти та науки Одеської міської ради в 
межах компетенції розглянуто.

На підставі письмової інформації від 18.08.2021 № 01-16/610
Комунальної установи «Центр фінансування та господарської діяльності 
закладів та установ системи освіти Малиновського району м. Одеси», що 
здійснює фінансово-господарський супровід Одеської СІП № 69
повідомляємо наступне.

Обладнання медичного кабінету Одеської спеціалізованої школи № 69 
І-Ш ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської 
ради Одеської області проводиться відповідно до Примірного переліку 
медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у 
складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті 
закладу освіти, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 06.04.2021 № 637.

Станом на 01.08.2021 медичний кабінет забезпечений лікарськими 
засобами згідно з вищезазначеним переліком: рукавички оглядові нітрилові 
нестерильні (різних розмірів) пара -10; шприц ін'єкційний одноразового 
використання 2 мл з голкою шт. 5; шприц ін’єкційний одноразового 
використання 5 мл з голкою шт. 5; шприц ін’єкційний одноразового 
використання 20 мл з голкою шт. 5; джгут венозний шт. 1; серветка спиртова 
шт. 20; система для переливання інфузійних розчинів шт. 2; пластир для 
фіксації катетера внутрішньовенного шт. 3; лейкопластир на нетканій основі 
завдовжки 3-5 м, завширшки 2-3 см шт. 1; Sodium chloride (натрію хлорид) 
розчин для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 мл в полімерних контейнерах 
(пакетах) або полімерних флаконах (пляшках) шт. 2; Glucose (глюкоза), 
розчин для ін'єкцій 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в ампулах амп. 5; 
Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконат), розчин для, зовнішньою 
застосування 0,05% по по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах, 
контейнерах шт. 1; Povidone-iodine (повідон-йоду), розчин для зовнішнього



застосування (нашкірний) 100 мг/мл (10 %), по ЗО мл або по 50 мл або по 100 
мл у флаконах шт. 1; шина на кінцівку для падання першої допомоги піт. 2 
Бинт еластичний нестерильний, завширшки 8-15 см, завдовжки 2-3 метри шт. 
2; лейкопластир гіпоалергенний, завширшки не менше 2,5 см, завдовжки від 
5 м шт. 1; лейкопластир бактерицидний розміром не менше 1,9 х7,0 см шт. 
20; серветка марлева стерильна розміром не менше 10x15 см піт. 10; бинт 
марлевий нестерильний завширшки не менше 10 см, завдовжки піт. 5 від 5 м; 
дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл шт. 1; футляр або 
сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування медичних виробів 
шт. 1;термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий 
або інфрачервоний шт. 2; тонометр з малими, середніми і великими 
манжетами шт. 1; ножиці медичні тактичні шт. 1; пінцет анатомічний 
шт. 1; стетофонендоскоп шт. 1

Станом на 01.08.2021 лікарські засоби, медичні вироби та обладнання в 
медичний кабінет за бюджетні кошти не закуповувалися. Відповідно до 
кошторису, на даний час виділено бюджетні кошти у сумі 8610,00 гри. на 
придбання наступних лікарських засобів: шприци медичні на загальну суму 
470 грн.; перев’язочні матеріали на загальну суму 470 гри.; гігієнічні засоби 
на загальну суму 2990 грн.; медикаменти на загальну суму 2340 гри.; вакцини 
на загальну суму 2340 грн.

Відповідальною особою за подання клопотання до заповнення аптечки є 
директор закладу освіти.

Станом на 01.08.2021 року заклад освіти забезпечений медикаментами 
та лікарськими засобами. На даний час заклад освіти не потребує залучення 
додаткових коштів для закупівлі медикаментів.

Інвентарний номер шафи для медичного кабінету Одеської
спеціалізованої школи № 69 І-11І ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови Одеської міської ради Одеської області 1113 3006. 
Вищезазначена медична шафа була придбана за батьківські кошти та у 
лютому 2021 прийнята на баланс Комунальної установи «Центр
фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти 
Малиновського району м. Одеси».
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