УКРАША
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ТА СОЦ^АЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65007, м. Одеса-07, вул. Мечникова, 102, тел. (048) 784-72-59

06

2016 р.

НАКАЗ

Про затвердження розподшу лжарського засобу
КОПАКСОН-ТЕВА для лжування хворих
на розаяний склероз, закупленого у централ1зованому

порядку за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рж.
Вщповщно до наказу Мшютерства охорони здоров'я УкраТни в1д 30.12.2015
року № 920, з метою рацюнального 1 цшьового використання лжарського
засобу КОПАКСОН-ТЕВА для лжування хворих на розаяний склероз ,
закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного бюджету
Украши на 2015 р1к за бюджетною програмою КПКВ 2301400 Забезпечення
медичних заход1в окремих державних програм та комплексних заход^в
програмного характеру, в частит Центратзована закушвля медикамента
для л1кування хворих на розаяний склероз,

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити розподш, що додаеться.

2.Головному лжарю КУ Одеський обласний медичний центр
псих1чного здоров'я, вщповщальному за одержання, збереження, щльове
використання та розподш медикамештв та вироб1в медичного призначення:
2.1.Забезпечити одержання, збереження та щльове використання

лжарського засобу КОПАКСОН-ТЕВА для лжування хворих на розаяний
склероз, закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного
бюджету Украши на 2015 рж.
2.2.Отримання лжарського засобу КОПАКСОН-ТЕВА для лжування
хворих на розаяний склероз, закуплених за кошти Державного бюджету

Украши на 2015 рж за бюджетною програмою КПКВ 2301400 Забезпечення
медичних заход1в окремих державних програм та комплексних заход1в

програмного характеру на виконання заход1в 13 централ1зована закушвля
медикамент^в для лжування хворих на розаяний склероз, оформити у

встановленому порядку;

1.3.Внести вщповщш змши до бухгалтерського облжу;
2.4.Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сощального захисту населения облдержадмшстрацй та вщщлу по
централ1зованому господарському забезпеченню заклад^в охорони здоров'я
областа КУ
ОО1АЦМС
звтв про отримання та використання
Централ1зована закушвля медикаменпв для лжування хворих на розс1яний
склероз, закуплених за кошти Державного бюджету Укра'ши на 2015 р1к,
вщповщно

до

наказу

управлшня

охорони

здоров'я

Одесько!'

облдержадмшютрацй вщ 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за
щльовим та рацюнальним використанням матер1альних цшностей, отриманих
централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцн, на паперових та електронних нос1ях .

Терм1н: до 05 числа мюяця
наступного за звггним м1сяцем
2.5. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та сощального

захисту населения облдержадмшютраци акт1в списания Централ1зована
закуп1вля медикаменДв для лжування хворих на розс1яний склероз,
закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш , вщповщно
до наказу управлшня охорони здоров'я Одесько!' облдержадм1н1страцп вщ
23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за щльовим та
рац1ональним

використанням

матер1альних

ц1нностей,

отриманих

централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцн на паперових та електронних ноаях.

Термш: до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним мюяцем

3. В1дц1лу контролю та реал1зацн матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський

обласний

шформацшно-аналггичний

центр

забезпечити

контроль за проведениям головними позаштатними спещалютами управл1ння,
яю вщповщають за цшьове 1 ращональне використання матер1альних
щнностей, отриманих за бюджетними програмами та заходами, анашзу
залишюв лжарських засоб1в.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаментуТ.М.Ляпчук

В1Д

Додаток до наказу
2016 р. №*

Розподш

лшарського засобу КОПАКСОН-ТЕВА для лжування хворих на розс!яний склероз, закуплених у централ1зованому порядку
за кошти Державного бюджету Украши на 2015 р1к за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних
заход1в окремих державних програм та комплексних заход1в програмного характеру" в частит Центратзована закушвля
медикаменпв для лпсування хворих на розскний склероз,

Х

Найменування

п/п

адмипстративнотеритор1ально\'

Глатирамера ацетат, амп., фл., шпр. 20 мг/мл.

КОПАКСОН-ТЕВА

единищ

Розчин для ш'екщй, 20 мг/мл / по 1 мл у попередньо наповненому

шприц1, по 1 шприцу в контуршй чарунковш упаковц1, по 28 шприц1в
у контурних чарункових упаковках.

ТОВ ТЕВА Украша
в-сть, грн у т.ч. ПДВ

к-сть, фл.

1

КУ Одеський
обласний медичний
центр псих1чного
здоров'я
Всього:

Головний позаштатний спещатст-неврологп

924

397 320,00

924

397 320,00
ЮЛ.Горанський

