УКРАША
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА СОЩААЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65007, м. Одеса-07, вул. Мечникова, 102, тел. (048) 784-72-59

НАКАЗ
2016 р.
Про затвердження розподшу ендопротез1в,
закупленого у централ1зованому порядку за
кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш.
Вщповщно до наказу Мшютерства охорони здоров'я Украши в1д
14.12.2015 року № 851, з метою рацюнального \ цшьового використання
ендопротез1в, закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного
бюджету Украши на 2015 р1к за бюджетною програмою КГЖВ 2301400
Забезпечення

медичних

заход^в

окремих

державних

програм

та

комплексних заход1в програмного характеру, в частит Централ1зована
закутвля ендопротез1в 1 набор^в шструмештв для 1мплантацй,

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити розподш, що додаеться.

2.Головному л1карю КУ

Одеська обласна юпшчна л1карня,

вщповщальному за одержання, збереження, ц1льове використання

та

розподш медикамент1в та вироб1в медичного призначення:
2.1.Забезпечити одержання, збереження та щльове використання

ендопротез1в, закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного
бюджету У краТни на 2015 р1к.
2.2.Отримання ендопротез1в, закуплених за кошти Державного

бюджету Украши на 2015 р1к за бюджетною програмою КПКВ 2301400
Забезпечення

медичних

заход1в

окремих

комплексних заход1в програмного характеру
централ1зована

закушвля

ендопротез1в

{

державних

програм

та

на виконання заход1в 13
набор1в

1нструмент1в

для

1мплантаци, оформити у встановленому порядку;
1.3.Внести вщповщш зм1ни до бухгалтер^кого обл1ку;
2.4.Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сощального

захисту

населения

облдержадм1н1страц11

та

вщцпту

по

центршшованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

обласп КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використанпя ендопротез1в,
закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш, вщповщно
до наказу управлшня охорони здоров'я Одесько'! облдержадмшютрацп вщ
23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за щльовим та
ращональним

використанням

матер1альних

ц^нностей,

отриманих

централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцп, на паперових та електронних номях .

Термш: до 05 числа мюяця
наступного за зв^ним мюяцем
2.5. Забезпечити подання до Депаратменту охорони здоров'я та сощального

захисту населения облдержадмшютрацц акпв списания ендопротез1в,
закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рж , вщповщно
до наказу управлшня охорони здоров'я Одесько'! облдержадм1н1страц11 вщ
23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за щльовим та
рацюнальним використанням матер1альних щнностей, отриманих
централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцп на паперових та електронних ношях.

Термш: до 05 числа мюяця
наступного за звггним м1сяцем

3. ЕИддшу контролю та реал1зацй матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформащйно-анал1тичний центр забезпечити
контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управл1ння,
яю вщповщають за щльове 1 рац1ональне використання матер1альних
щнностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, анал1зу
залишюв л1карських засоб1в.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаментуТ.М.Ляпчук

-.—_- Додаток-ло ц
^

-.- 2016 р. ^

"Забсиючення медичних чаход1в ^кпсмих державних нрограмта компдексних чаход! просрампого характер)'" в частин! 11,ен град нова! ш закуг^вдя .елдопротс^в \
набор^в 1нструмент)в для 1М]ыанташУ}^ •••

•"

-^^--=-- - - - ---

— ••• -

—^^"--

. - -^-

-^— -у^:"""-^ ""

Найменчвання
Тигалын ондопрогеаи колмишго суглоПу:

п/п
територ!алыюУ

Кн 1|фо1ш П.11ШШ см.тВч (№13372/21)1.1)
Джен - 1 ни:1.1 ЛПлато 'пбалнне 11екс
1.2.)К1)мн.1ек"! не\н>р;1.п.ни\ 11еке /1жен 1нп:
ото! Пеке Джеп -1 чпч:
1.3. )Нк:
Пеке Джеп 1ччп Цечеш клелконий Оечечюоп 1<.4|3.!(>9/2(>1.1|ч
1.4.111а.- ко.шн
ней1 Оелеоч^ш ч ечччнчлччепрччй 1 порпчя, 40 полчоср. 2()ч.| мопочер 2 порпи по 40 1 р.
3.1.)КкоГи (№1171721112):2.1 .КСОКРЮ М (! (К
Кнлонроче
е-ктнонии кочнннен- ^СОКРЮ \К(; 1^^ ею: нений - 1пп :
2.2.)Н.чече/п пстьчнпмышпо)' клеш М'(1К1'1()'|1Ла.|ишй шчччнненч -I пп:
2.3.)Ч'ОК1ЧО N1(1,1 К Х.1 иеччшьч, ч ()К!'1ОМ(() |'Ч Х.З неччшкчч:-] пп:
2.4.) <)|(|>Ю Х.1 С к-кнчлппчч йёпнй н.члкплччшк 1пп. Кчеч копий пемечп I I 1 714 2П121
4.1.)Хчр\р| 1ЧНИП кчеч кчиччоч ччеоеччч Чк|1пр1с\ I' решенокчппрччепшн 2 порчпУ ичч 40 чр

единиц!

К-СТЬ, ОДИНИЦЬ

Шнчч 1/1 (члппнюо 22000,00 1-рн., V 1.ч. 11ДВ
_ в-сть, грн у т.ч. ПДВ

КУ Одеська обласна
а л1карня

66 000,00

(Резерв)
Всього:

[1()'ш!11'г:1111Н)1 спета.ист 1равмато;юг

66 000,00
1
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