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Шановна Ірино!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради уважно розглянуто 
Ваш інформаційний запит про надання інформації стосовно Одеської 
загальноосвітньої школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської 
області.

Повідомляємо, що Комунальна установа «Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського 
району м. Одеси» (далі -  КУ Приморського району) здійснює супровід 
фінансово-господарської діяльності закладів освіти Приморського району 
м. Одеси.

Копія відповіді КУ Приморського району на Ваш запит додаються.

Додаток на трьох аркушах.

З повагою
директор Департаменту О. В. Буйневич

Вик. Котелюк О. В. £ці
тел. 776-30-24

Віза: Чуприна Л.



КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  
«ЦЕНТР ФІНАНСУВАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ТА 

УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ ПРИМОРСЬКОГО РАЙОНУ М. ОДЕСИ» 
вул. Канатна. 134, м. Одеса, 65039,Україна тел./факс (048)776-1 0-09
код ЄДРІІОУ 40703130 е -та іі: рг іт о г с Гц<.Ц:иП.псі

.23,09,2021 
на №

 ЗО/ПІ

,від

Д иректору департамеїіту 
освіти та науки 
О деської міської ради 
Буйневич О. В.

Комунальна установа «Ц Ф ГД ЗУ С О  Приморського району м. Одеси» на 
звернення гр. Коновал Ірини від 20.09.2021 року щодо забезпеченості 
медикаментами О деської загальноосвітньої школи №  16 І - 111 ступенів Одеської 
міської ради О деської області повідомляємо наступне.

За інформації О деської ЗОНІ №  16 І-ІИ ступенів станом на 22.09.2021 залишок 
медикаментів:

1. Салфетки марлеві м еди чн і--  1 піт.;
2. Джгут для зупинки крові - 1 піт.;
3. Зеленка - 4 піт.;
4. Йод - 4 шт.;*
5. Перекис водню  - 4 піт.;
6. Аміак -4 шт.;
7. Серветка для обробки шкіри 1 шт.;
8. В а т а  4 шт.;
9. Бинт- 1 шт,;
10. Косинка м е д и ч н а  1 шт.;
11. Ацетил саліцилова кислота — 29 таблеток.;
12. А н ал ьг ін  30 таблеток.;
13. В ал ід о л  13 таблеток.;
14. Ж г у т  4 шт.;
1 5. Одноразовий засіб для проведення штучного дихання - 3 шт.;
16. Ссптефріл  ЗО таблеток.;
17. 1 Іападол 30 таблеток.;
18. Ф тал азо л  ЗО таблеток.;
19. Бинт 5 x 5  2 шт.;



20. Ц и тр ам о н   10 таблеток.;
21. Борна к и сл о т а  1 упаковка.

1 Тримірний перелік медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, 
які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у 
медичному пункті закладів загальної середньої освіти:

1. Рукавички оглядові нітрилові нестерильні (різних розмірів) 10 пар;
2. Ш приц ін’єкційний одноразового використання 2 мл з голкою 5 шт.;
3: Ш приц ін’єкційний одноразового використання 5 мл з голкою 5 шт.;
4. Ш приц ін’єкційний одноразового використання 20 мл з голкою 5 шт.;
5. Катетер внутріш ньовенний різних розмірів ( 1 6 0 - 2 2 0 )  -  2 шт. кожного 

розміру;
6. Джгут венозний 1 шт.;
7. М аска-клапап для ш тучної вентиляції легень 2 шт.;
8. Механічний виріб для зупинки кровотечі (турнікет тину САТ або тину 

Б\¥А І") 2 шт.;
9. Серветка спиртова 20 шт.;
10. Система для переливання інфузійних розчинів 2 шт.;
1 1. Пластир для ф іксації катетера внутріш ньовенного 3 шт.;
12. Лейкопластир на нетканій основі завдовжки 3-5 м, завш ирш ки 2-3 см 1

шт.;
13. Босііиіп сНІогібе (натрію хлорид) розчин для інфузій 9 мг/мл, 400 мл або 500 

мл в полімерних контейнерах (пакетах) або полімерних флаконах (пляшках) 2 шт.;
14. ЗаІЬШ атоІ (сальбутамол), інгаляція під тиском, .або Аерозоль для 

інгаляцій, дозований, 100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах 1 шт.;
15. Скісозе (глю коза), розчин для ін'єкцій 0,4 г/мл по 10 мл або по 20 мл в 

ампулах - 5 амп.;
16. Г)ірЬепНус1гатіпе (дифенгідрамін), розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в 

ампулах - 10 амп.; ■
17. НріперЬгіпе (спіпефрип), розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл або 1,82 мг/мл, або 

1,0 м.г/мл по І мл в ампулах -10 амп.;
18. СНІогНехібіпе (хлоргексидину біглюконат), розчин для зовнішнього 

застосування 0,05%  по по 50 мл або 100 мл або по 200 мл у флаконах 1 шт.;
19. Рочісіопе-іосііпе (повідои-йоду), розчин для зовніш нього застосування 

(нашкірний) 100 мг/мл (10 %), по 30 мл або по 50 мл або по 100 мл у флаконах 1 шт.;
20. Шина на кінцівку для надання перш ої допомоги 2 шт.;
21. Бинт еластичний нестерильний, завш ирш ки 8-15 см, завдовжки 2-3 метри

2 шт.;
22. Л ейкопластир гіпоалергенний, завш иршки не менш е 2,5 см, завдовжки від

5 м 1 шт.;
23. Л ейкопластир бактерицидний розміром не менш е 1,9 х7,0 см 20 шт.;
24. Серветка марлева стерильна розміром не менше 10x15 см 10 шт.;
25. Бинт марлевий нестерильний завширшки не менш е .10 см, завдовжки від 5 

м 5 шт.;
26. Дезінфекційний засіб для обробки рук і шкіри 100 мл 1 шт.;
27. Футляр або сумка-укладка (саквояж) для зберігання, транспортування 

медичних виробів 1 шт.;



28. Термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий 
або інфрачервоний 2 шт.;

29. І  онометр з малими, середніми і великими манжетами 1 шт.;
30. Пульсоксиметр портативний 1 шт.;
ЗІ . Ножиці медичні тактичні 1 шт.;
32. П інцет анатомічний І шт.;
33. Стетофонендоскоп 1 шт..

У медичному кабінеті закладу працює сестра медична, яка несе відповідальність 
за. упорядкування, зберігання й використання лікарських засобів та виробів 
медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і 
термінів їх зберігання й використання, надає замовлення на оновлення лікарських 
засобів та інше. Також, сестра медична здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки 
інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних 
представників дитини, здійсню є виклик бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги. У своїй роботі сестра медична керується чинним законодавством, 
нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

Щ орічно заклад забезпечується аптечками: в медичний кабінет, спортивну 
залу, кабінети хімії та біології, трудового навчання. Тобто там, де є найбільший 
ризик поранитись.


