УКРАША
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
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НАКАЗ
29

04 2016 р.№ 205

Про розподш лшарських засоб1в для
Л1кування онкогематолопчних хворих,

закуплених за кошти Державного
бюджету Украши на 2015 рш

В1дпов1дно до наказу Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ
25.04.2016 року № 377 Про розподш лшарських засоб1в для л1кування
онкогематолопчних хворих, закуплених за кошти Державного бюджету

Украши на 2015 р1к

за бюджетной) програмою КПКВК 2301400

Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та комплексних

заход^в програмного характеру

за напрямом централ1зована закушвля

лшарських засоб1в для л1кування онкогематолопчних хворих дорослого вшу

НАКАЗУЮ:
1 .Затвердити розподш, що додаеться.
2. Головному лшарю КУ

Одеська обласна юпшчна лшарня,

вщповщальному за одержання, збереження, цшьове використання та

розподш лшарських засоб1в та вироб1в медичного призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, цшьове використання та
розподш лшарських засоб1в, яю надшпши в область, вщповщно наказу

М1н1стерства охорони здоров'я Украши вщ 25.04.2016 року №377 Про
розподш лшарських засоб1в для лшування онкогематолопчних хворих,

закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 р1к за
бюджетного програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в
окремих державних програм та комплексних заходав програмного характеру
за напрямом централ1зована закушвля лшарських засоб1в для л1кування
онкогематолопчних хворих дорослого в1ку;
2.2.Внести вщповщн! зм1ни до бухгалтерського облшу;

2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та

сощального захисту населения Одесько! облдержадмшютрацн та вщдшу по
центрайзованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

облает КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використання лшарських
засоб1в, за1суплених за кошти Державного бюджету на 2015 рш для
лшування онкогематолопчних хворих дорослого в1ку, вщповщно до наказу

управлшня охорони здоров'я ОдеськоТ облдержадмшютрацй вщ 23.04.2013р.
№183

Про оргашзащю контролю за щльовим та ращональним

використанням матер1альних цшностей, отриманих централ1зовано за
бюджетними програмами та заходами, а також за рахунок субвенцп на
паперових та електронних ноаях;
Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за звиним м^сяцем

2.4. Забезпечити подання до ДП Укрмедпостач МОЗ Укршни та
Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту населения
облдержадмшютрацн акт1в списания л1карських засоб!в, закуплених за кошти

Державного бюджету на 2015 р1к для л1кування онкогематолопчних хворих
дорослого в1ку, в1дпов1дно до наказу управлшня охорони здоров'я Одесько'!
облдержадмш1страцн в1д 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за
щльовим та ращональним використанням матер1альних щнностей, отриманих
централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцй на паперових та електронних ноаях.
Термш — щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звггаим мюяцем

3. Вщдшу контролю та реал1зацп матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформащйно-аналггичний центр медичноТ статистики
разом з В1ддшом планування, контрольно! роботи та програмного
менеджменту

Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту

населения облдержадмшютрацп забезпечувати контроль за проведениям
головними позаштатними спещал1стами Департаменту, яю вщповщають за
рац1ональне використання матер1альних щнностей, отриманих за бюджетними
програмами та заходами, анал1зу залишк1в вироб1в медичного призначення, що
знаходяться невикористаними у л1кувально-профшактичних закладах.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора департаменту-начальника управлшня охорони здоров'я
Т.Г.Кондратюк.

Т.в.о. директора департаментуТ.В. Крива

Разладит лпеаргаких засоб^ для лЬсувшшя онкогематолоНчннх хворнх, закуплен у петпралЬованому порядку за кошта Державного бюджету УкраЬпт па 2015 р!к за
бюджетною програмою КПКВК 2301400 Забезпеченни меднчних заходш окремнх державши програм та комплексних захо^^в програмвого характеру на внконанвя
заходов Загальнодержавио7праграмнборотьби и онкалопчннмн захворюваннямп на пер!оддо201б року
РИТУКСИМ, хозшектрат дм
РИТУКСИМ, конпентрет дм пригогуыишя
пригот^аання роэчкну дл 1нфуз^ у
р^чнну дал >нфуз>Й у фаакомх по 100 ш- /! 0 мл
флионах по 500 мг/ 50 кп ^^1
Ш
АднпшстратнвиоТОВ "ЛЮМСР ФАРМА", Укрмиа
ТОВ "ЖЖеР ФАРМА-, Укрйва
п/п терятор1альи1 однннц!
Щяа м унаковку 10 626^9 гра., ез ПДВ
Щна да флакон 26 222,96 грн., 6м ПДВ
в-етъбеэ
в-спбезПДВ,
х-стьфд.
к-стьфл.
к-стьуп.
ПДВ,грд
грн.
КУ "Одесьха обмена
^нш-шашмрня' Ч м Одеса.
•ул. Ах. Заболотного,26)
Всього
1

ДОКСОРУБЩИН-ТЕВА,
ФЛУДАРАБШ-ТЕВА, концентрат
концентрат для розчнну для шфуз1Й, 2 дм розчнну дм ш'екцй вбо шфузЙ, 25
иг/ил, по 25 ил (50) мг у флакон]
мг/мп. по 2 ил у флакош
ЦЬш Мфлшган 195,10 грю. Вез ПДВ Щи и флакн ЗМ,33 грн., Вез ПДВ
к-стьфл.

н-сп без ПДВ,
1рн.

к-мъфл.

Загадана
яарт!сть, грн. без
ПДВ

в-спбсаПДВ,
трн.
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Голоаний гоэапггетннй спецпилст з гематологи

