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м. Одеса
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Про розподш лжарського засобу
ТРАСТУМАБ для лжування онколопчних
хворих,закупленого за кошти Державного

бюджету УкраУни на 2015 р1к

В1дпов1дно до наказу Мшютерства охорони здоров'я УкраТни вщ
25.04.2016 року № 381 Про розподш лжарського засобу для лжування
онколопчних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету УкраУни

на 2015 рж за бюджетною програмою КПКВК 2301400 Забезпечення
медичних заход1в окремих державних програм та комплексних заход:в
профамного характеру

на виконання заход1в ЗагальнодержавноУ программ

боротьби 13 онколопчними захворюваннями на перюд до 2016 року

НАКАЗУЮ:
1 .Затвердити розподш, що додаеться.
2. Головному лжарю КУ Одеський обласний онколопчний диспансер,
вшповщальному за одержання, збереження, цшьове використання та
розподш лжарських засоб1в та вироб1в медичного призначення:
2.1.Забезпечити одержання, збереження та цшьове використання
лжарського засобу ТРАСТУМАБ

для лжування онколопчних хворих.

закуплених у централ1зованому порядку за кошти Державного бюджету
УкраУни на 2015 рж.
2.2.Отримання лжарського засобу ТРАСТУМАБ

для лжування

онколопчних хворих, закупленого за кошти Державного бюджету УкраУни
на 2015 рж за бюджетною профамою КПКВ 2301400

Забезпечення

медичних заход1в окремих державних профам та комплексних заход1в
профамного характеру на виконання заход1в ЗагальнодержавноУ программ
боротьби 13 онколопчними захворюваннями на перюд до 2016 року,

оформити у встановленому порядку;

лист впування:

Заступник директора
департаменту-начальник
управлшня охорони здоров'я

облдержадмЫстрацп

Т.Г.Кондратюк

Начальник В1дд1лу планування

контрольно!роботи та
програмного менеджменту

Н.В.Одарш — Захар'ева

Начальник В1дд1лу фшансового
бухгалтер^кого та оргашзацшного
забезпечення

/ /УО.С. Лобова

Начальник в^дшлу контролю
та реал1зацп матер1ал1в рев1зш

1 перев1рок КУ ОО1АЦМС

О.С. Кл1мбуцька

Головний спещалкт В1дд1лу по
иентрал1зованому господарському

обслуговуванню КУ 001АЦМС

ОЛ.Посуховська

Головний позаштатний спещалют
департаменту з питань онкологи

СВ. Бон дар

2.3.Внести вцщовщш змши до бухгалтерського облшу;
2.4.Забезпечити

подання

до

Департаменту

охорони здоров'я

та

сощального захисту населения ОдеськоТ облдержадмшютращУ та вщдшу по
централ1зованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

област1 КУ 001АЦМС звтв про отримання та використання лшарського
засобу, закупленого за кошти Державного бюджету на 2015 р1к для
лшування онколопчних хворих, вщповщно до наказу управлшня охорони

здоров'я ОдеськоУ облдержадмшютращУ вщ 23.04.2013р. №183
оргашзащю контролю за щльовим
матер1альних щнностей, отриманих

Про

та ращональним використанням
централ1зовано за бюджетними

програмами та заходами, а також за рахунок субвенщ'У на паперових та
електронних ношях;
Термш — щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за звнним м1сяцем

2.5. Забезпечити подання до ДП

Укрмедпостач

МОЗ УкраУни та

Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту населения
облдержадмшютращ'У акДв списания л1карського засобу, закупленого за
кошти Державного бюджету на 2015 рш для лшування онколопчних хворих,
вщповщно

до

наказу

управлшня

охорони

здоров'яОдеськоУ

облдержадмшютращУ вщ 23.04.2013 року №183 Про оргашзащю контролю за
цшьовим та рацюнальним використанням матер1альних щнностей, отриманих
централ1зовано за бюджетними програмами та заходами а також за рахунок
субвенцн на паперових та електронних ношях.
Термш - щомюячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним мюяцем

3. В1дд1лу контролю та реал1защУ матер1ал1в рев131Й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформац1Йно-анал1тичний центр медичноУ статистики
разом з в1дцшом планування, контрольноУ роботи та програмного
менеджменту

Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту

населения облдержадмшютращ'У забезпечувати контроль за проведениям
головними позаштатними спещалютами Департаменту, ям В1дпов1дають за
ращональне використання матер1альних щнностей, отриманих за бюджетними
програмами та заходами, анал1зу залишмв вироб1в медийного призначення, що
знаходяться невикористаними у Л1кувально-профшактичних закладах.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

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

До. им ^
>•• -ГЛК;1 •• .^^м^рШМСМГ- ^чор^чц ЗЛОрш'я
[а (л и п^ ^анн п за\ии\ нл^.нлшя
оп.1,Н-ржадм1|Псфа1П"|'
2016 р. №

Роз под 1л л1карських засоб!в для л^кування онколопчних хворнх, закуплених у централ^ованому порядку за кошти Державного бюджету УкраУни на 2015 р1кза
бюджетною програмою КПКВК 2301400 ^абезпечення медичннх заход! в о крем их державних програм та комплексних заход1в лрограмного характеру на
виконання заход!в ЗагальнодержавноТ програми боротьбн ^з онколог!чними захворюваннями на пер1од до 2016 року
ТРАСТУМАБ, порошок Л1офшзований для приготування концентрату для шфузШ по 150 мг у флаконах № 1
ТОВ "ЛЮМ'€Р ФАРМА". УкраУна{пакування з форми т Ьи1к виробництва Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд, Швейцар1я; Рош
Д]агност1кс ГмбХ. ^меччинадля Ф.Хоффман-Ля Рош Лтд. Швейцар1я)
Шла за флакон 12 628,76 грн„ без ПДВ

Отримувач!в л!карського засобу
(закладн охорони здоров"я)

№п/л

к-сть фл.

1

КУ "Олеський обласний онколопчнлй диспансер"
Одеса, вул Нежданово!, 32)
Всього

Головний позаштатний онколог департаменту

(м

в-сть без ПДВ. грн.

320

4 041 203,20

320

4 041 203,20

С.В.Бондар

