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Про розподш лшарських засоб1в для
л1кування хворих на хрошчний м1ело5дний лейкоз,
закуплених за кошти Державного

бюджету Украши на 2015 рш

Вщповщно до наказу Мппстерства охорони здоров'я Украши вщ 10.06.2016
року №554 Про розподш лшарських засоб1в для лшування хворих на
хрон!чний м1ело1дний лейкоз, закуплених за кошти Державного бюджету

Украши на 2015 р1к за бюджетного програмою КГЖВК 2301400
Забезпечення медичних заход1в окремих державних програм та комплексних
заход^в профамного характеру за напрямом централ1зована закугавля
лшарських засоб1в для л1кування хворих на хрошчний ^пелощний лейкоз,

НАКАЗУЮ:
1.3атвердити розподш, що додаеться.
2. Головному лшарю КУ Одеська обласна юпючна л1карня,
в1дпов1дальному 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 над1йшли в область, вщювщно наказу
М1н1стерства охорони здоров'я Украши вщ 10.06.2016 року Х^554 Про
розподш лшарських засоб1в для лшування хворих на хроючний М1€Л01дний
лейкоз, закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 р1к за
бюджетного профамою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заходов
окремих державних профам та комплексних заходов профамного характеру
за напрямом централ1зована закушвля л1карських засоб^в для л^кування
хворих на хрошчний м1елощний лейкоз;

2.2.Внести вщповщш змши до бухгалтерського обл1ку;
2.3.Забезпечити подання до Департаменту охорони здоров'я та
сощального захисту населения Одесько! облдержадмшютращ! та В1дц1лу по
централ1зованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

обласп КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використання лжарських
засоб1в, закуплених за кошти Державного бюджету на 2015 рж для л1кування
хворих на хрошчний м1елощний лейкоз, вщповщно до наказу управлшня
охорони здоров'я Одесько! облдержадмшютращ! вщ 23.04.2013р. №183 Про
оргашзацно контролю за щльовим
матер1альних цшностей, отриманих

та рацюнальним використанням
централ1зовано за бюджетними

профамами та заходами, а також за рахунок субвенцп на паперових та
електронних нос1ях;
Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звггаим м1сяцем

2.4. Забезпечити подання до ДП Укрмедпостач МОЗ Укра^ни та
Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту населения

облдержадмппстрацп акт1в списания лкарських засоб1в, закуплених за кошти
Державного бюджету на 2015 рж для лжування хворих на хрошчний
м1ело1дний лейкоз вщповщно до наказу управлшня охорони здоров'я
Одесько!' облдержадапюстрацп в1д 23.04.2013 року №183 Про оргашзацшз
контролю за цшьовим та рацюнальним використанням матер1альних щнностей,

отриманих центрашзовано за бюджетними профамами та заходами а також за
рахунок субвенцп на паперових та електронних нос1ях.
Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звггним мюяцем

3. В1дд1лу контролю та реал1зацй матер1ал1в рев131Й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний шформацшно-аналггичний ценф медично! статистики
разом з В1ддшом планування, контрольно!' роботи та профамного

менеджменту Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту
населения облдержадмшютрацп забезпечувати контроль за проведениям
головними позаштатними спещал1стами Департаменту, яю вщповщають за
рацюнальне використання матер1альних щнностей, отриманих за бюджетними

профамами та заходами, анаМзу залишюв вироб1в медичного призначення, що
знаходяться невикористаними у лжувально-профшактичних закладах.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

директора

департаменту-начальника

управл1ння

охорони

здоров'я

Т.Г. Кондратюк.

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

Додатокдо
наказу Департаменту охорони здоров'я та
со^ального захнсту населена
облдержадм^страцп№
вЕд2016

Розподц] лЕкарських засобЕв дли л!кування хворнх на хротчннй мЕсдоТдний лейкоз, закуплених у централ13ованому порядку за коштн Державного
бюджету УкраТнн на 2015 рж за бюджетного програмою КПКВК 2301400 Забезпечення меднчннх заходив окремих державних програм та комплексннх
заход^в програмного характеру на виконання заход^в ЗагальнодержавноТ програмн боротьби 1з онколопчннми захворюваннямн на перЕод до 2016 року

ОтримувачЕ
лЕкарського засобу
(заклади охоронн
здоров"я)

№
п/п

ТАСИГНА. капсули тверд! по 200 мг, по 14 капсул у бл^стер!, по 2
бл!стери у коробш з картону. Маркування украшсько'1 та рос^ською
мовами, Новарттс Фарма Штейн АГ, Швейцар^я
Ц|на
за капсулу 807,85 грн., без ПДВ

ПДВ
к-сть фл.

1

2
КУ "Одеська облает
ктнЕчна шкарнн" (м. Одеса,
вуп. Ак. Забологаого,26)

АЛВОТППБ, таблетки, вкритЕ пл!вковою
оболонкою, по 400 мг № 60, Ремед^а Лтд К1пр
Загальна
Шна за таблетку 88,41 грн., без ПДВ
вартЕсть, грн. без

к-стьуп.

3
2 940

105

Всього

в-сп. без ПДВ, грн.

к-етъфл.

5

6
2 375 079,00

0

в-сть без ПДВ, грн.

0,00

2 375 079,00
2 375 079,00

Головний позаштатний спещал!ст з гематолопТ

