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Про організацію обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
та прекурсорів

На виконання Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні 
засоби, психотропні речовини і прекурсори», постанов Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів», від 10.10.2007 № 1203 «Про
затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах», від 
03.06.2009 № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
та контролю за їх обігом», від 05.01.2011 № 4 «Про внесення змін до Постанов 
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 і від 10 жовтня 2007 
року №1203», від 09.01.2013 №15 «Про внесення змін до переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів», від 13.05.2013 № 333 «Про 
затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску,
використання та зниження наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров'я», від 06.04.2016 №282 «Деякі питання 
ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до 
таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, 
виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення 
на територію України, вивезення з території України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного переліку»; наказів МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про 
затвердження правил виписування рецептів та вимог замовлень на лікарські 
засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і 
виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, 
інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та 
вимог-замовлень», від 17.08.2007 № 490 «Про затвердження Переліків 
отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», наказу МВС від 15.05.2009 
№216 «Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для 
здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і 
речовин», від 07.08.2015 № 494 «Про деякі питання придбання, перевезення,



зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я», наказів 
управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 09.09.2011 
№ 679 «Про порядок отримання, розподілу, використання та звітності 
медикаментів, медичних засобів, медичної апаратури, бланків листка 
тимчасової непрацездатності, що надходять за рахунок централізованих заходів 
Міністерства охорони здоров'я України», від 28.10.2015 № 942-ОД «Про 
організацію виконання наказу МОЗ України від 07.08.2015 № 494» та з метою 
впорядкування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам начальника з медичної частини, з медсестринства, з 
економічних питань, завідувачам відділеннями, лікарям, старшим медичним 
сестрам, медичним сестрам з централізованих закупівель медикаментів:

1) забезпечити неухильне виконання вимог вищезазначених документів;
2) вжити заходів щодо підвищення персональної відповідальності за 

дотриманням затвердженого обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та забезпечення конфіденційності інформації щодо здійснення 
операцій, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів;

2. Допустити до роботи з наркотичними та психотропними лікарськими 
засобами і прекурсорами медичних працівників госпіталю згідно затвердженого 
списку (додаток 1).

3. Призначити:
1) відповідальними за дотримання правил виписки, отримання, доставку, 

зберігання, облік, фактичну наявність і витрати наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів завідувача відділенням анестезіології та 
інтенсивної терапії (далі - BAIT) Корольчук С.Д., на випадок її тимчасової 
відсутності лікаря-анестезіолога Білоброва Д.І.;

2) матеріально-відповідальними за виписку, придбання, отримання, 
доставку у відділення, відпуск, облік, проведення вхідного контролю, 
зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів -  
старшу медичну сестру BAIT Мелешко О.В., на випадок її тимчасової 
відсутності сестру медичну палатну Залогіну В.П.;

3) комісію по прийому наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів:

Голова комісії:
- заступник начальника з медичної частини - Скоробагата Т.Є. 

(Старків О.І. -  завідувач терапевтичним відділенням);
Секретар:
- старша медсестра BAIT -  Мелешко О.В. (Залогіна В.П. - сестра медична 

палатна BAIT);
Члени комісії:
- заступник начальника з медсестринства -  Забара І.А. (Мелешко О.В. -  

старша медсестра відділення АІТ);



- завідувач BAIT - Корольчук С.Д. (Білобров Д.І. -  лікар-анестезіолог);
- завідувач хірургічним відділенням - Кисляков В.П. (Шпірко Я.Г. - лікар

- хірург).
4) комісію по списанню облікової документації з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, строк зберігання якої закінчився:
Голова комісії:
- заступник начальника з медичної частини - Скоробагата Т.Є. 

(Шпірко Я.Г. -  лікар - хірург);
Секретар:
- старша медсестра BAIT Мелешко О.В. - (Залогіна В.П. - сестра медична 

палатна BAIT);
Члени комісії:
- заступник начальника з медсестринства -  Забара І.А. (Мелешко О.В. - 

старша медсестра відділення AIT);
- завідувач кардіологічного відділення -  Собчишин Н.П. (Горяева С.Ю. - 

лікар-терапевт);
- завідувач неврологічним відділенням -  Греченкова В.А. (Кидик Ю.П. 

лікар - невропатолог).
4. Створити і затвердити резервний запас наркотичних і психотропних 

лікарських засобів:
1 ) місячний запас - у старшої медичної сестри відділення AIT (додаток

2);
2) семидобовий запас - на посту чергової медсестри BAIT (додаток 3), що 

може бути використаний для надання невідкладної медичної допомоги хворим 
стаціонарних відділень закладу в нічний час, вихідні та святкові дні.

5. Матеріально-відповідальним особам за виписку, отримання, доставку, 
зберігання, облік, використання наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів:

1) придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
здійснювати за вимогами-замовленнями згідно з укладеним договором, 
транспортування наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів 
здійснювати автомобілями закладу УАЗ 020-72 СВ, ГАЗ ВМ 75-57 АВ, водії 
Кривохижа О.М., Бузов П.І.;

2) виписку наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці 
III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і 
прекурсорів (списку 1 та списку 2 таблиці IV) здійснювати на окремих від 
інших лікарських засобів вимогах-замовленнях з зазначенням найменування, 
форми випуску, концентрації та необхідної кількості. Вимоги-замовлення 
оформлювати в 4-х примірниках, завіряти підписом завідувача відділенням, 
начальника госпіталю або його заступника з медичної частини, штампом 
закладу та круглою печаткою;

3) для отримання наркотичних лікарських засобів:
- з аптеки - у вимогах-замовленнях, вказувати: найменування, дозу, а також 
форму призначення (для ін’єкцій, внутрішнього вживання, зовнішнього 
застосування; очні краплі тощо), потребу, фактично відпущену кількість, ціну і 
суму гуртову та роздрібну;



- від старшої медсестри - номер історії хвороби, прізвище, ім’я та по-батькові 
хворих, яким призначено наркотичні та психотропні лікарські засоби або з 
позначкою «для поповнення семидобового запасу»;

4) при отриманні наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів разом з вимогою-замовленням пред’являти доручення відповідно 
до форми, затвердженої Міністерством статистики України, та оформленого у 
встановленому порядку, термін дії'якого не повинен бути більшим, як на десять 
календарних днів. Аптека, що відпускає підконтрольні речовини, повинна 
надати накладну, що підтверджує факт закупівлі;

5) придбавати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори 
тільки у вигляді готових лікарських форм, виготовлених фармацевтичною 
промисловістю або аптекою. Під час закупівлі проводити вхідний контроль і 
ретельно перевіряти найменування препарату, його дозування, кількість, 
наявність супровідних документів (сертифікату якості, висновку аналітичної 
лабораторії), проводити візуальну оцінку їх якості (цілісність ампул, термін 
придатності, чіткість маркування тощо);

6) при виникненні певних обставин, таких як різке збільшення кількості 
пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування 
препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо, 
доводити керівнику закладу інформацію про потребу збільшення обсягів 
зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 
25%, яке оформлюється відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності 
збільшення;

7) забезпечити зберігання запасу наркотичних та психотропних 
лікарських засобів для надання допомоги при надзвичайних ситуаціях у 
старшої медичної сестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії у 
кількості: р-н трамадолу 50 мг/мл 2 мл - 50 амп.;

8) зберігання семидобового запасу наркотичних і психотропних 
лікарських засобів на посту чергової медсестри BAIT, місячного запасу 
наркотичних і психотропних лікарських засобів у старшої медсестри відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії забезпечити у вогнетривких сейфах та 
холодильниках, у кімнатах, обладнаних згідно вимог до об’єктів і приміщень, 
призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів затверджених наказом МВС України від 
15.05.2009 № 216;

9) при надходженні підконтрольних речовин у заклад, в кімнаті 
місячного запасу при умові повної відповідності до параметрів вхідного 
контролю, відповідальною особою за зберігання проставляється штамп 
червоного кольору «Бюджетна закупівля»;

10) забезпечити зберігання наркотичних і психотропних лікарських 
засобів для парентерального застосування, внутрішнього вживання і 
зовнішнього використання повинно здійснюватись роздільно на окремих 
полицях;

11) на внутрішній поверхні дверцят сейфу (металевої шафи) повинні 
бути зроблені відповідні надписи “Наркотичні засоби”, “Психотропні засоби”,



“Прекурсори” з переліком засобів, що в них зберігаються та з зазначенням їх 
вищих разових і добових доз;

12) місця зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів, 
прекурсорів забезпечити таблицями з переліком антидотів та антидотами на 
випадок отруєнь наркотичними та психотропними лікарськими засобами та 
прекурсорами;

13) сейф, кімната для зберігання місячного запасу наркотичних, 
психотропних лікарських засобів та прекурсорів у старшої медичної сестри 
BAIT, одразу після операцій з ними замикаються, а після закінчення робочого 
дня — опечатуються (опломбовуються) і здаються на охоронну сигналізацію;

14) ключі від сейфу залишаються в приміщенні де зберігається 
місячний запас підконтрольних речовин відділення AIT, ключі від приміщення 
знаходяться у старшої медсестри. По закінченні робочого часу ключі від 
приміщення передаються черговій медичній сестрі BAIT (додаток 4), про що 
робиться запис у відповідному журналі, а також проставляються розбірливі 
підписи “Передав” і “Отримав”;

15) ключі від сейфу, холодильника, кімнати з семидобовим запасом 
наркотичних і психотропних лікарських засобів на посту відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії цілодобово знаходяться у чергової 
медсестри і передаються медсестрами по зміні під розбірливий підпис 
“Передав” і “Отримав”;

16) здійснювати облік наркотичних та психотропних лікарських 
засобів: у старшої медичної сестри BAIT в «Журналі обліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), 
що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і 
III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, 
що перевищує гранично допустиму» (додаток 5 Постанови КМУ від 
03.06.2009 № 589); на посту чергової медсестри BAIT - облік здійснюється в 
журналі за формою 129-7/о (наказ МОЗ України від 07.08.2015 № 494);

17) сторінки журналів, в яких обліковуються препарати наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пронумеровуються, 
прошнуровуються і засвідчуються підписом начальника госпіталю та 
скріплюються печаткою закладу. Кількісний облік проводиться цифровим 
позначенням. Внесення виправлень та недостовірних відомостей до журналів 
забороняється. У разі виявлення технічних помилок вони виправляються. 
Виправлення завіряються підписом керівника закладу;

18) порожні ампули, блістери з-під використаних препаратів 
наркотичних засобів, психотропних речовин не потребують додаткового 
кількісного обліку та окремої процедури знищення;

19) щорічно надавати звіт до Державного комітету України з питань 
контролю за наркотиками до 31 березня, що настає за звітним роком, про 
кількість використаних наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів із зазначенням залишків на 31 грудня звітного року відповідно 
додатку 9 до Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом 
(додаток 5);



20) забезпечити повну схоронність документів з обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідно до Порядку 
провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом протягом п’яти 
років, не враховуючи поточного;

21) після закінчення строку зберігання документи повинні знищуватися 
шляхом спалювання комісією по’знищенню документів з обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зі складанням акту про 
знищення, підписаного усіма членами зазначеної комісії;

22) звіряти щомісяця станом на перше число інформацію про фактичну 
наявність препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
із записом про залишки за журналом обліку препаратів наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та письмово повідомляти про результати 
керівнику закладу;

23) письмові повідомлення з резолюцією начальника госпіталю 
зберігаються у відповідальної особи разом із зазначеним журналом обліку.

6. Призначення хворим наркотичних, психотропних лікарських засобів 
та прекурсорів здійснюється завідувачем стаціонарного відділення, лікуючим 
лікарем або черговим лікарем відповідно до медичних показань:

1) призначення оформлюється латинською мовою, вказується доза, 
кількість, спосіб введення, час введення, обов’язково з записами «Призначено», 
«Введено» в історії хвороби та в «Листку призначень наркотичних і 
психотропних лікарських засобів і виконання цих призначень» за формою 
згідно наказу МОЗ України від 07.08.2015 № 494 (додаток 6), який зберігається 
в історії хвороби;

2) введення наркотичних і психотропних лікарських засобів проводиться 
медичною сестрою суворо за призначенням завідувача відділенням, лікуючого 
лікаря або чергового лікаря, тільки в їх присутності з обов’язковим розбірливим 
підписом про введення вищезазначених засобів в історії хвороби та листі 
призначень;

3) оформлення документації щодо обліку використаних наркотичних і 
психотропних лікарських засобів повинно здійснюватись відразу після 
застосування препарату;

4) призначення препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів хворим на строк понад десять днів здійснюється лікуючим лікарем 
з обов’язковим обґрунтуванням необхідності подальшого застосування таких 
препаратів, про що робиться запис у медичній карті хворого;

5) у разі необхідності надання екстреної медичної допомоги 
наркотичними та психотропними препаратами хворим стаціонарних відділень 
закладу за призначенням лікуючого лікаря або чергового лікаря (в нічний час) 
чергові медичні сестри хірургічного відділення або відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії, які включені до списку допущених до роботи з 
підконтрольними речовинами, отримують на посту чергової медичної сестри 
відділення анестезіології та інтенсивної терапії підконтрольні лікарські засоби з 
невідкладним документальним оформленням у відповідному журналі (ф. 129-7/о) 
та листку призначення і забезпечують введення ліків пацієнту;



6) з метою проведення премедикації хірургічним хворим чергова 
медична сестра хірургічного відділення отримує наркотичні лікарські засоби у 
палатної сестри медичної відділення анестезіології і терапії згідно призначень 
лікаря. Дані про отримання препарату невідкладно заносяться до відповідного 
журналу (ф. 129-7/о) на посту чергової медсестри BAIT. Вводиться лікарський 
засіб пацієнту в хірургічному відділенні.

7. Комісії по прийому наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів:

1) при надходженні підконтрольних речовин в заклад ретельно перевіряти 
всі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що надійшли від 
постачальників, на відповідність їх найменувань, якості, кількості, ваги 
зазначених у супровідних документах;

2) у разі коли під час приймання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у закладі встановлюються факти, зокрема нестачі таких 
препаратів, порушення їх цілісності або упаковки, невідповідності кількості 
місць, зазначених у супровідному документі, утворена начальником госпіталю 
комісія по прийому підконтрольних речовин оформлює відповідний акт у трьох 
примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що скріплюються 
печаткою закладу. Один примірник акта залишається у відповідальної особи, 
другий надсилається постачальнику (продавцю) разом з прибутковим 
документом, третій - передається в бухгалтерію госпіталю. Акт складається за 
формою відповідно додатку 7.

8. Комісії по списанню облікової документації з обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів після закінчення строку 
зберігання проводити заходи щодо знищення облікових документів шляхом 
спалювання зі складанням акту про знищення, підписаного усіма членами 
зазначеної комісії.

9. Категорично забороняється проводити обіг наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів, які не дозволені до застосування у 
медичній практиці в Україні та не включені до договору на закупівлю.

10. Заступникам начальника з медичної частини, з медсестринства, 
завідувачу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії:

1) у разі виявлення матеріально-відповідальною особою факту 
відхилення фактичної наявності препаратів наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів від зазначених у журналах обліку записів про залишки 
протягом трьох календарних днів провести у визначеному законодавством 
порядку інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, облік яких веде відповідальна особа, скласти відповідний акт в 
трьох примірниках, які засвідчуються підписами її членів, що скріплюються 
печаткою закладу, негайно провести службове розслідування і вжити 
невідкладних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

2) проводити заняття з лікарями та молодшими спеціалістами з 
медичною освітою, що здійснюють діяльність з обігу наркотичних та 
психотропних лікарських засобів, не рідше одного разу на 6 місяців з 
повторенням основних положень наказів, що регламентують обіг наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів, контрольованих відповідно до



чинного законодавства України про відповідальність щодо їх недотримання чи 
порушення;

3) при зміні керівника закладу у десятиденний термін надати до 
Державного комітету України з питань контролю за наркотиками лист- 
повідомлення про новопризначеного керівника.

11. Головному бухгалтеру Рудаковій Г.І. забезпечити щоквартальну 
інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів у визначеному законодавством порядку зі складанням балансу 
товарно-матеріальних цінностей за підписом начальника госпіталю (додаток 8).

12. Для отримання допуску до роботи з наркотичними засобами, 
психотропними речовинами та прекурсорами (відповідно посадових 
інструкцій), зобов’язати при прийомі на роботу лікарів, медичних сестер 
проходити медичні огляди з оформленням відповідних документів у лікаря 
нарколога та отримувати довідку про відсутність судимості з МВС.

13. Наказ по закладу від 30.01.2017 № 20 «Про організацію обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» визнати таким, що 
втратив чинність.

14. З наказом ознайомити заступників начальника, завідувачів 
відділеннями, лікарів, відповідальних осіб, молодших спеціалістів з медичною 
освітою госпіталю під особистий підпис.

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник 1.1. Савенко

Погоджено:
Юрисконсульт О.В. Яценко


