УКРАША
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

департамент охорони здоров'я

та сощааьного захисту населения
65007, м. Одеса , вул. Мечникова, 102, тел. (048) 784-72-59, е-таН: иогйЫе^^а.аоу.иа

НАКАЗ
2016 р.№

Про розподш протитуберкульозних
препараДв, закуплених за кошти

Державного бюджету УкраУни на 2015 р1к

Вцщовцщо до наказу Мшютерства охорони здоров'я Укра'ши вщ
04.05.2016 року № 404 Про затвердження Розподшу протитуберкульозних
препараДв, закуплених за кошти Державного бюджету УкраУни на 2015 рж
за бюджетною програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в
окремих державних програм та комплексних заход1в програмного характеру>>
на виконання заход1в

ЗагальнодержавноУ цшьовоУ сощальноУ програми

протидп захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки за напрямком
Централ1зована закушвля медикамент^в для лжування туберкульозу

НАКАЗУЮ:
1 .Затвердити розподш, що додаеться.

2. Головному лжарю КУ Одеський обласний протитуберкульозний
диспансер,

вщповщальному

за

одержання,

збереження,

щльове

використання та розподш лжарських засоб1в та вироб!в медичного
призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, щльове використання та
розподш лжарських засоб1в, яю надшшли в область, В1дпов1дно наказу

Мшютерства охорони здоров'я УкраУни В1Д 04.05.2016 року №404 Про
розподш протитуберкульозних препарат1в, закуплених за кошти Державного

бюджету УкраУни на 2015 рж за бюджетною програмою КПКВК 2301400
Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та комплексних
заход1в програмного характеру

за напрямом Централ1зована закушвля

медикаменДв для лжування туберкульозу;
2.2.Внести вщповщш зм1ни до бухгалтерського облжу;

2.3. Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сошального захисту населения ОдеськоУ облдержадмшютращ'У та в1ддшу по
централ1зованому господарському забезпеченню заклад^в охорони здоров'я

област1 КУ

ОО1АЦМС

звтв про отримання та використання

протитуберкульозних препарапв, закуплених за кошти Державного бюджету

на 2015 рк, вщповщно до наказу управлшня охорони здоров'я ОдеськоТ
облдержадмшютраш'У вщ 23.04.2013р. №183 Про оргашзащю контролю за
щльовим

та

ращональним

використанням

матер1альних

щнностей,

отриманих централ1зовано за бюджетними програмами та заходами, а також
за рахунок субвенщУ на паперових та електронних ноиях;

Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за зв1тним мюяцем

2.4. Забезпечити подання до ДП Укрмедпостач МОЗ УкраУни та
Департаменту охорони здоров'я та сошального захисту населения

облдержадмшктращУ акт1в списания протитуберкульозних препарат1в,
закуплених за кошти Державного бюджету на 2015 рк , вщповщно до наказу
управлшня охорони здоров'я Одесько'1 облдержадмшютраци вщ 23.04.2013
року №183 Про оргашзащю контролю за ц1льовим та ращональним
використанням матер1альних ц1нностей, отриманих централ1зовано за
бюджетними профамами та заходами а також за рахунок субвенцн на
паперових та електронних ноаях.
Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за зв^ним м1сяцем

3. В1дд1лу контролю та реал1зацп матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформацшно-аналкичний центр медично! статистики
разом з В1ддшом планування, контрольноТ роботи та профамного
менеджменту

Департаменту охорони здоров'я та сошального захисту

населения облдержадмшютрашУ забезпечувати контроль за проведениям
головними позаштатними спещалютами Департаменту, яю вщповщають за
рац1ональне використанпя матер1альних щнностей, отриманих за бюджетними
профамами та заходами, анал1зу залишюв вироб1в медичного призначення, що
знаходяться невикористаними у лкувально-профшактичних закладах.

4. Конфоль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора департаменту-начальника
Т.Г.Кондратюк.

управл1ння

охорони

здоров'я

Т.в.о. директора департаменту^'^" ^рива

Додаток № 2
Затверджено
Наказом Мшютерства охорони
здоров'я Украши

04.05.2016 №404

Отримувач

ТЕРИЗИДОН

ПРОТЕХ, табл., вкрип
капе. тверд1 по 250 мг оболонкою по 250 мг №

№10
КУ Одеський обласний
протитуберкульозний
диспансер

Головний лшар

50

К-сть табл

К-сть уп.

К-сть табл

К-сть уп.

7740

774

74000

1480

В.В.Фшюк

