
У К Р А Ї Н А  
Чернівецька міська рада 

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И

вул. Героїв Майдану, 176, м.Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 3-30-87, 
E-mail: osvitacv@gmail.com. Код ЄДРПОУ №02147345

14.05.2018 р. №01-34/1062 Керівникам закладів 
загальної середньої 
освіти міста

Управління освіти Чернівецької міської ради надсилає для ознайомлення 
та використання в роботі Орієнтовний перелік лікарських засобів, виробів 
медичного призначення, обов’язкових для пришкільного табору денного 
перебування (додається).

Поряд з цим просимо Вас провести переоблік всіх існуючих в закладі 
освіти медичних засобів та списати ті, які вже використані або із закінченням 
терміну вжитку.

Акти про списання подати в групу матеріалів централізованої бухгалтерії 
управління освіти міської ради.

У разі недостатньої кількості медикаментів, з метою забезпечення ними 
роботу пришкільного табору денного перебування, просимо до 23.05.18 р. 
звернутися листом в управління освіти міської ради, вказавши перелік відсутніх 
медичних засобів.

Начальник управління освіти 
Чернівецької міської ради

Андронічук, 53-41-14

mailto:osvitacv@gmail.com


Додаток
до листа управління 
освіти міської ради 
від 14.05.18 р. №1062

Орієнтовний перелік лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, обов’язкових для 

пришкільного табору денного перебування *__
Лікарські засоби та виробів медичного призначення 

з розрахунку на 100 дітей
№
з/п

Кількість

1 . Шприци одноразові з голками
2мл 20 шт.
5 мл 20 шт.
10 мл 10 шт.

2. Шпателі дерев’яні (пластмасові) одноразові 100 шт.
3. Бинти нестерильні (5x7) 5 шт.
4. Марля 10 м
5. Вата біла побутова 1 шт.
6 . Бактерицидний пластир 50 шт.
7. Декспантенол аерозоль 1шт.
8. Парацетамол в таблетках 3 уп.
9. Сальбутамол аерозоль 1 шт.
10. Дротаверин в таблетках 2 уп.
11. Валеріана в таблетках 1 уп.
12. Камфорна олія 10% 1 фл.
13. Ніфуроксазид в таблетках 0,2 №10 2 уп.
14. Активоване вугілля в таблетках 6 уп.
15. Розчин йоду 5% 2 фл.
16. Розчин брильянтового зеленого 2% 2 фл.
17. Розчин перекису водню 3% 2 фл.
18. Медичний клей БФ-6 1 фл.
19. Ватні палички (200 шт.) 1 уп.
20. Цитрамон в таблетках 3 уп.
21. Аналгін в таблетках 3 уп.
22. Спирт етиловий 70% 2 фл.
23. Діазолін драже 2 уп.
24. Розчин аміаку 10% 1 фл.
25. Бинт еластичний 1 шт.

*  Орієнтовний перелік розроблений на підставі листа Міністерства охорони здоров ’я України 
від 03.06.2014р. №04.04.41/15344.


