УКРАША
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМШ1СТРАЦ1Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ТА СОЩААЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕНИЯ
65007, м. Одеса, вул. Мечникова, 102, тел. (048) 784-72-59, е-таП: чогйЫевба.еоу.иа

НАКАЗ
2016р.№

Про розподш антиретров^русних препарата
для лисування хворих на ВШ-шфекцпо/СШД
та профшактики В1Л-шфшувння, закуплених

за кошти Державного бюджету Украши на 2015 р1к

Вщповщно до наказу Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ
05.05.2016 року №415 Про розподш антиретров1русних препарата для
Л1кування хворих на ВШ-шфекщю/СНЩ та профшактики В1Л-шф1кування,
закуплених за кошти Державного бюджету Украши на 2015 рш за
бюджетного програмою КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заходав
окремих державних програм та комплексних заход1В програмного характеру

за напрямом централ1зована закуп1вля медикамент1в для антиретров1русно1
терапЙ' ДОрОСЛИХ, П1ДЛ1ТК1В 1 Д1ТеЙ,

НАКАЗУЮ:
1.3атвердити розподш, що додаеться.

2. Головному лшарю КУ Одеський обласний центр профшактики та
боротьби 31 СШДом, вщпов^альному за одержання, збереження, щльове
використання та розподш лпсарських засо^в та вироб1в медичного
призначення:
2.1. Забезпечити одержання, збереження, цшьове використання та
розподш л1карських засоб1в, яю надШшли в область, вщповщно наказу

Мшютерства охорони здоров'я Украши вщ 05.05.2016 року №415 Про
розподш антиретров^русних препарата для л1кування хворих на ВШшфекщю/СШД та профшактики В1Л-шф1кування, закуплених за кошти
Державного бюджету Укра!ни на 2015 рис за бюджетного програмою
КПКВК 2301400 Забезпечення медичних заход1в окремих державних
програм та комплексних заход1в програмного характеру

за напрямом

центрашзована закугпвля медикаментш для антиретров1русно1 терапп
ДОроСЛИХ, П1ДЛ1ТК1В 1 Д1ТеЙ;

2.2.Внести вщповццп змши до бухгалтерс^ого облжу;
2.3.Забезпечити подання

до Департаменту охорони здоров'я та

сощального захисту населения Одесько! облдержадмшютрацп та В1дщлу по
центрашзованому господарському забезпеченню заклад1в охорони здоров'я

област1 КУ ОО1АЦМС звтв про отримання та використання лжарських
засоб1в, закуплених за кошти Державного бюджету на 2015 рж для лжування
хворих на В1Л-шфекщю/СШД та профшактики В1Л-шфжування , вщповщно
до наказу управлшня охорони здоров'я ОдеськоТ облдержадмшютраци вад
23.04.2013р. №183 Про оргашзащю контролю за цшьовим та ращональним
використанням

матер1альних щнностей, отриманих централ1зовано

за

бюджетними програмами та заходами, а також за рахунок субвенцн на
паперових та електронних нос1ях;

Терм1н — щом1сячно до 05 числа м1сяця
наступного за зв1тним м1сяцем

2.4. Забезпечити подання до ДП

Укрвакцина

МОЗ УкраТни та

Департаменту охорони здоров'я та сотиального захисту населения
облдержадмшютрацп акт1в списания л1карських засоб1в, закуплених за кошти

Державного бюджету на 2015 рж для лжування хворих на В1Л1нфекц1ю/СН1Д та профшактики В1Л-шфжування вщпов1дно до наказу
управлшня охорони здоров'я Одесько!' облдержадм1н1страцп вщ 23.04.2013
року №183 Про орган1зац1ю контролю за цшьовим та рацюнальним
використанням матер1альних щнностей, отриманих централ1зовано за
бюджетними програмами та заходами а також за рахунок субвенцп на
паперових та електронних ноыях.

Термш - щом1сячно до 05 числа мюяця
наступного за звтгним М1сяцем

3. В1дд1лу контролю та реал1заци матер1ал1в рев1з1й 1 перев1рок КУ
Одеський обласний 1нформац1йно-анал1тичний центр медично! статистики
разом з В1дцшом планування, контрольно^ роботи та програмного

менеджменту Департаменту охорони здоров'я та сощального захисту
населения облдержадмшютраци забезпечувати контроль за проведениям
головними позаштатними спец1ал1стами Департаменту, яю вщповщають за
рацюнальне використання матер1альних ц1нностей, отриманих за бюджетними
програмами та заходами, анал1зу 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

Додаток
до наказу Департаменту охорони
здоров'я та сощального захисту
населена облдержадмЫстрацн
№
вщ2016

Розподш антиретрошрусних препарат^в для л!кування хворих па В1Л4нфекц1ю/СШД та профшютнки ВШ-шф1кування, закупленого за кошти Державного бюджету УкраКнн па 2015 рис за бюджетного
програмою КПКВК 2301400 Забезпечеяня медичних эахошв окремнх державннх програм та комплексних эахошв програмного характеру, в частиш Центра^зована закушвлн медикаменпв для
антиретров^русео!" тераш! дорослнх, гадлггюв 1 дней

Отрнмувач! лшярського
засобу
п/п
(закладн охоронн здоров^я)

№

ЛАМ1ВУДИН 150 мг 1 ЗИДОВУДИН 300 мг, таблетки,
вкритз оболонкою, по 150 мг/300 мг, по 60 таблеток у
пластиковому контейнер! з кришечкою та з контролем
першого розкригтя^ по 1 контейнеру в пачщ з картону
Ауроб1ндо Фарма Лм^ед, 1нд1я
Цша за упаковку 142,60 грн., без ПДВ

к-сть табл.

к-сть уп.

в-етъ без ПДВ, Г}Ж.

ЛАМ1ВУДИН, таблетки, вкрип оболонкою, по
150 мг, по 60 таблеток у контейнер^ з

ШТЕЛЕНС, таблетки по 100 мг по 120 таблеток у
кришечкою та з контролем першого розкриття; флахош з гкшетилену; по 1 флакону в картоннШ пачщ,
по 1 контейнеру в пачщ з картону
Янссен-С1ЛагС.п.А., 1тал1Я
Ауроб|ндо Фарма -^^мттед, 1нд1я
Щна за упаковку 7 818,85 три., без ПДВ
1^иа за упаковку 54,74 грн., без ПДВ

к-сть табл.

10

1

КУ Одеський обласний центр
а проф^лактики та боротьбя 31
СН1Доы, м.Одеса,
вул.Х1м!чна,5

578 160

9 636

к-сть уп.

в-сть без ПДВ,
грн.

к-сть табл..

13

1 374 093,60

Гооловний позаштатний спещал^ет департаменту з проф^лаюпки та боротьби 31 СЩЦом

437 220

7 287

398 890,38

240

к-сть уп.

ПДВ

в-сть без ПДВ,
грн.

16

1?

2

15 637,70

1.3. Сорока

Загальна
варттсть, грн. без

т

1788 621,68

